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Resumo 
 
OLIVEIRA, R. V. (2006). Projeto de Controladores de Amortecimento para Sistemas 

Elétricos de Potência. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2006. 
 

O presente trabalho propõe, como inovação, o limite superior para a energia da saída do 

sistema em malha fechada como índice de desempenho a ser usado no projeto de 

controladores robustos para amortecer oscilações eletromecânicas de baixa freqüência em 

sistemas de potência. A saída do sistema em malha fechada é especificada de forma que a 

energia da saída corresponda ao valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema. 

O índice de desempenho proposto mostrou-se adequado ao problema de oscilações 

eletromecânicas. Tal índice de desempenho é utilizado na formulação de uma metodologia 

sistemática de projeto. O problema de controle é estruturado na forma de desigualdades 

matriciais lineares, permitindo a obtenção de uma solução numérica para o problema. A 

obtenção da solução do problema de controle proposto (energia da saída como índice de 

desempenho) exige menos dispêndio computacional, quando comparado com o tradicional 

fator de amortecimento mínimo na forma de posicionamento regional de pólos. Tal 

característica pode ser significativa para o tempo computacional requerido pelo projeto de 

controladores envolvendo modelos sistemas de potência de ordem elevada.  

O projeto de controladores de amortecimento robustos, baseados em modelos 

multimáquinas que dispensem a hipótese de existência de um barramento infinito, constitui 

a segunda parte da pesquisa proposta. Os problemas inerentes à hipótese do barramento 

infinito são resolvidos pelo uso de duas abordagens que não adotam tal hipótese. A primeira 

abordagem adotada refere-se ao uso de um modelo multimáquinas com o ângulo de uma 

das máquinas do sistema como referência angular. A segunda alternativa proposta é a 

incorporação do sistema primário de controle de velocidade no modelo multimáquinas 

referente à primeira alternativa. 

Além de resolver o problema referente ao uso do barramento infinito, o presente trabalho 

também propõe análises da influência da hipótese de tal barramento no projeto de 

controladores de amortecimento. A influência da hipótese do barramento infinito no projeto 

dos controladores é delineada por meio dos fundamentos expostos e dos resultados obtidos 

com as diferentes alternativas utilizadas. 
 

Palavras-chave: Sistemas de Potência; Dinâmica de Sistemas de Potência; Estabilidade a 

Pequenas Perturbações; Controladores de Amortecimento; Controle Robusto; 

Desigualdades Matriciais Lineares. 
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Abstract 
 
 

OLIVEIRA, R. V. (2006). Design of Damping Controllers for Electric Power Systems. 

Ph.D. Thesis – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2006. 

 

The present work proposes, as innovation, an upper bound for the output energy of the 

closed loop system to be used as a performance index in the design of robust controllers to 

damp low-frequency electromechanical oscillations in electric power systems. The output of 

the closed loop system is specified so that the output energy corresponds to the accumulated 

value of the kinetic energy deviation of the closed loop system. The performance index used 

in the procedure has shown to be suitable to the oscillation problem. The proposed 

performance index is used in the formulation of a systematic design methodology. The 

control problem is structured in the form of linear matrix inequalities, allowing a numerical 

solution to the control problem. The adopted performance index is less costly in terms of 

computational effort when compared with the traditional minimum damping ratio 

(performance index usually accepted in power system as small signal stability margin) via 

regional pole placement in the LMI formulation. This characteristic may be significant to 

the computational time required for the controller design involving large power system 

models. 

The robust damping controller design, based on multimachine models without the 

infinite-bus assumption, constitutes the second part of this research proposal. The problems 

inherent to the infinte-bus assumption are solved by means of two approaches which do not 

use such assumption. The first proposed approach refers to the use of a multimachine model 

adopting one machine angle of the system as angular reference. The second adopted 

approach is the incorporation of the primary speed control in the multimachine model 

regarding to the first approach.  

Besides solving the problem regarding to the use of infinite-bus assumption, the present 

work also proposes analyses of such assumption influence in the design of damping 

controllers. The influence of such assumption, in the design of the controllers, is outlined by 

means of exposed fundamentals and results obtained with the proposed approaches. 

 

Keywords: Power Systems; Power System Dynamics; Small signal Stability; Damping 

Controllers; Robust Control; Linear Matrix Inequalities. 
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Capítulo 1 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

Os sistemas elétricos de potência contemporâneos, em geral, apresentam uma 

resposta transitória de natureza oscilatória. Esta resposta oscilatória é intrínseca ao 

sistema, e é caracterizada por oscilações eletromecânicas de baixa freqüência. A 

natureza da resposta oscilatória do sistema depende de diversos fatores, dentre os quais 

os principais são: ponto de operação do sistema, capacidade de transferência de potência 

do sistema de transmissão, parâmetros construtivos dos geradores e tipo do sistema de 

excitação dos geradores que constituem o sistema de potência. Estas oscilações podem 

ser excitadas por pequenas perturbações, tais como variações normais de carga, 

variações normais da geração, variações na configuração do sistema de transmissão e 

até mesmo por pequenas faltas aleatórias. Uma classificação detalhada dos tipos de 

distúrbios que podem ser caracterizados como pequenas perturbações é inexeqüível 

devido à grande variedade de distúrbios aos quais os sistemas elétricos de potência estão 

sujeitos. No entanto, as pequenas perturbações podem ser usualmente definidas como o 

conjunto de todos os distúrbios que não afastam significativamente os sistemas elétricos 

de potência do ponto de operação original (ou equivalentemente, que não afastam 

significativamente as variáveis de estado do ponto de equilíbrio original). Pode-se 

entender por afastamento significativo o afastamento que não permite a linearização do 

modelo que representa os sistemas elétricos de potência, sem prejuízo significativo da 

precisão da análise da dinâmica do sistema.  

As oscilações eletromecânicas de baixa freqüência são prejudiciais para a operação 

dos sistemas elétricos de potência, pois elas podem causar a fadiga do eixo dos 

geradores, desgaste excessivo dos atuadores mecânicos dos controladores dos 

geradores, e dificultar a operação do sistema em condições transitórias. Tais oscilações 
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podem persistir no sistema por minutos, e em alguns casos geram limitações nas 

transferências de potência entre as barras do sistema. Além disto, em casos extremos, as 

oscilações de baixa freqüência, quando mal amortecidas, podem causar a perda de 

sincronismo dos geradores. Não é possível eliminar as oscilações eletromecânicas, uma 

vez que elas são inerentes aos sistemas elétricos de potência. No entanto, os efeitos 

adversos causados por elas podem ser minimizados por meio do seu amortecimento. 

Além de estender o limite de transferência de potência, em condições transitórias, o 

amortecimento das oscilações proporciona uma operação estável, segura e contínua dos 

sistemas elétricos de potência submetidos a pequenas perturbações.  

O problema de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência é estudado pela 

subárea da estabilidade denominada de Estabilidade a Pequenas Perturbações. Os 

estudos de estabilidade a pequenas perturbações enfocam o comportamento dos 

sistemas elétricos de potência após a ocorrência de pequenas perturbações. O objetivo 

primário de tais estudos é o melhoramento da resposta dos sistemas elétricos de 

potência submetidos a pequenas perturbações. Os estudos em questão identificaram 

diversos tipos de oscilações em vários sistemas elétricos de potência. A classificação 

mais usual dos tipos de oscilação é: 
 

- Modos intra-planta: ocorrem entre geradores próximos, geralmente os 

localizados na mesma unidade geradora, na faixa de freqüência de 0,7 a 2,0 Hz 

(KUNDUR, 1994); 
 

- Modos locais: são caracterizados pela oscilação de uma planta de geração contra 

o resto do sistema de potência, e geralmente ocorrem na faixa de freqüência de 

0,7 a 2,0 Hz (KUNDUR, 1994); 
 

- Modos inter-área: envolvem um grupo de geradores oscilando coerentemente 

contra outro grupo em uma área diferente, e geralmente ocorrem na faixa de 

freqüência de 0,1 a 0,7 Hz (KLEIN et al., 1991); 
 

Além desses, existem os modos da excitatriz, que são caracterizados por oscilações 

no sistema de excitação dos geradores, e os modos torcionais, que são caracterizados, 

em geral, por oscilações das partes (seções), que constituem o eixo do conjunto turbo-

gerador. Ambos os modos podem ser instabilizados pela interação de controladores 

projetados de maneira inadequada (KUNDUR, 1994).  
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Em (DEMELLO & CONCÓRDIA, 1969) foi proposta a utilização de um sinal 

estabilizante, derivado da velocidade do rotor (ou de outro sinal proporcional à 

velocidade), que deveria ser adicionado à referência dos Reguladores Automáticos de 

Tensão (ou AVRs, do Inglês Automatic Voltage Regulators) para produzir 

amortecimento adicional às oscilações. Também foram propostos em (DEMELLO & 

CONCÓRDIA, 1969) procedimentos de projeto para um controlador responsável pelo 

amortecimento das oscilações. Tal controlador tem como entrada o desvio de velocidade 

angular do rotor do gerador e como saída um sinal estabilizante que é adicionado à 

referência de tensão dos AVRs. O controlador projetado por meio desse procedimento 

ficou conhecido como PSS (do Inglês, Power System Stabilizer) e, pelo fato de a 

maioria dos controladores atuais se basear nos princípios acima descritos, será chamado 

neste trabalho de Estabilizador Convencional (EC). O procedimento de projeto do EC 

é baseado na teoria de controle clássico, mais especificamente na técnica de 

compensação de fase no domínio da freqüência.  

Os estudos de estabilidade a pequenas perturbações, envolvendo análise e projeto de 

controladores, em geral, são realizados por meio de modelos matemáticos que 

descrevem o comportamento do sistema elétrico de potência de interesse. Um mesmo 

sistema pode ser representado por diferentes modelos, dependendo do objetivo do 

estudo proposto. O procedimento de projeto do EC utiliza o modelo denominado 

Heffron-Phillips (HEFFRON & PHILLIPS, 1952), que é um modelo linearizado de uma 

máquina síncrona conectada a um barramento infinito. Este modelo não leva em 

consideração a influência das dinâmicas das outras máquinas, pois estas são reduzidas a 

um barramento infinito. O procedimento de projeto do EC não considera as dinâmicas 

dos modos inter-área, pois o modelo Heffron-Phillips não inclui os elementos do 

sistema que exercem influência sobre tal modo. A presença de tais modos no sistema 

pode ser observada quando se utiliza o modelo multimáquinas, pois tal modelo 

considera as interações das dinâmicas das diversas máquinas do sistema de potência 

através do sistema de transmissão. Foram propostos em (LARSEN & SWANN, 1981) 

conceitos de ajuste para melhorar o desempenho dos ECs. Tal conjunto de ajustes é 

denominado técnica de sintonia, e é utilizada para que os ECs forneçam um 

amortecimento adequado para os modos locais sob uma ampla faixa de pontos de 

operação, principalmente para elevado carregamento do gerador e sistema de 

transmissão fraco, e simultaneamente forneçam amortecimento para os modos inter-área 

que não são considerados no projeto de tais estabilizadores. A utilização da técnica de 
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sintonia fornece uma robustez aos ECs frente às mudanças do ponto de operação do 

sistema.  Entretanto, deve-se ressaltar que esta robustez não é obtida de maneira 

rigorosa pela aplicação da metodologia de projeto. Obtém-se apenas uma robustez 

empírica a partir da análise do desempenho dos ECs atuando em diferentes pontos de 

operação do sistema. Além do mais, a aplicação da técnica de sintonia requer um 

elevado conhecimento do projetista sobre o sistema elétrico de potência de interesse. 

Um dos maiores problemas inerentes ao projeto de controladores lineares para 

sistemas elétricos de potência vem do fato de que o desempenho dos controladores 

depende significativamente do ponto de operação do sistema, e as condições de 

operação do sistema variam normalmente ao longo do dia. Esta característica do sistema 

dificulta a obtenção de um desempenho desejado para os controladores projetados por 

meio de técnicas de controle clássico (ROGERS, 2000), pois elas adotam apenas um 

ponto de operação nos procedimentos de projeto dos controladores. Após o projeto, 

baseado em um único ponto de operação, diversos pontos de operação, representando 

diversos cenários, são analisados e, se em algum dos casos o desempenho do sistema em 

malha fechada não for satisfatório, os controladores são reprojetados. 

  Esta dificuldade pode ser contornada pelo uso de técnicas de controle robusto, ou 

seja, pelo uso das técnicas de controle robusto é possível obter controladores que 

garantem formalmente a estabilidade do sistema e um desempenho aceitável do 

controlador frente a variações das condições de operação do sistema. Os grandes 

avanços obtidos nos últimos anos nas áreas de teoria e engenharia de controle, 

associados à evolução dos computadores, têm possibilitado o desenvolvimento de novas 

metodologias de projetos de estabilizadores (ou, equivalentemente, controladores de 

amortecimento), que apresentam maior robustez, e conseqüentemente maior eficiência 

que os ECs. Além disso, os avanços na área da eletrônica de potência têm permitido a 

aplicação de uma grande variedade de dispositivos capazes de fornecer amortecimento 

adicional para as oscilações dos sistemas elétricos de potência contemporâneos. Os 

sistemas flexíveis de transmissão AC (ou dispositivos FACTS, do Inglês Flexible AC 

Transmission Systems), por exemplo, são dispositivos que podem ser utilizados para o 

amortecimento das oscilações em sistemas elétricos de potência. Em 

(MITHULANATHAN et al., 2003) é apresentada uma comparação entre dois tipos de 

dispositivos FACTS e um tipo de PSS, com o objetivo de verificar a sua eficácia no 

amortecimento das oscilações eletromecânicas do modo inter-área. Os estudos 

apresentados no referido trabalho mostraram que o PSS foi o mais efetivo, no 
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amortecimento das oscilações, pelo fato de atuar diretamente nas variáveis de estado 

que produzem as oscilações. Além do mais, a escolha e a aplicação apropriada de um 

PSS, associadas a um sistema excitação, é a forma mais prática e econômica para 

fornecer amortecimento adicional para os sistemas elétricos de potência 

contemporâneos (KUNDUR et al., 2003). No entanto, podem existir casos em que os 

dispositivos FACTS sejam os mais efetivos e mais confiáveis para o amortecimento das 

oscilações dos modos inter-área. 

Recentemente, foram apresentadas novas técnicas para sintonizar e/ou melhorar a 

robustez do EC. Por exemplo, técnicas baseadas em algoritmos genéticos (DO 

BONFIM et al., 2000) e em programação matemática (ZANETTA & CRUZ, 2005) são 

utilizadas com sucesso para coordenadamente sintonizar os controladores em questão. 

Técnicas baseadas nos resíduos da função de transferência (FERRAZ et al., 2001) e nos 

coeficientes de torque induzido (POUBEIK et al., 2002), também são propostas para 

melhorarem a robustez do EC.  

Na área de controle robusto, as novas técnicas de controle estão sendo utilizadas 

satisfatoriamente na elaboração de metodologias de projeto de controladores de 

amortecimento robustos. Técnicas baseadas na síntese µ (SWARCEWICZ & 

WRÓBLEWSKA-SWARCEWICZ, 2001), na teoria de controle H∞ (NGAMROO, 

2001), na teoria de controle misto H2/H∞ associada à técnica de posicionamento regional 

de pólos (WERNER et al., 2003), na realimentação de saída periódica (GUPTA et al., 

2003), nas incertezas paramétricas (ZANCHIN & BAZANELLA, 2003) e na 

realimentação estática de saída na forma de desigualdades matriciais lineares (ou LMIs, 

do Inglês Linear Matrix Inequalities) (SCAVONI et al.,  2001),  por exemplo, foram 

utilizadas com sucesso em metodologias de projeto de controladores de amortecimento 

robustos. Estas últimas seis referências citadas utilizam, na metodologia de projeto 

proposta, um modelo de sistemas elétricos de potência constituído por uma máquina 

síncrona conectada a um barramento infinito. 

Quando se utiliza um modelo de uma máquina conectada ao barramento infinito no 

procedimento de projeto, além dos problemas advindos da consideração da existência 

do barramento infinito, surgem também dificuldades relacionadas com o ajuste e a 

coordenação do controlador projetado com os demais controladores do sistema (por 

exemplo, quando uma máquina tem uma influência significante em mais de um modo 

de oscilação, o ajuste e coordenação de seu controlador, para produzir um desempenho 

desejável, pode ser bastante laborioso). O ajuste e a coordenação do controlador, 
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posterior ao projeto, são necessários pelo fato de o modelo utilizado não considerar as 

dinâmicas das outras máquinas do sistema com seus respectivos controladores. A 

alternativa passa a ser, então, a utilização do modelo multimáquinas diretamente na 

etapa de projeto do controlador, e não apenas para a validação do projeto feito sobre o 

modelo de uma máquina conectada a um barramento infinito. Com isso, todos os modos 

de interesse do sistema (sejam eles locais ou inter-área) estarão presentes na modelagem 

utilizada. Outra vantagem da utilização deste modelo é que a coordenação dos 

controladores projetados é intrínseca ao procedimento de projeto, uma vez que todos os 

controladores do sistema são projetados simultaneamente. 

Novas metodologias de projeto de controladores de amortecimento robustos que 

consideram as interações das dinâmicas das máquinas do sistema, pelo uso do modelo 

multimáquinas, também foram propostas. A síntese µ (YUE &  SCHLUETER, 2003), a 

teoria de controle H∞  (CHUANJIANG et al., 2003), e os algoritmos genéticos 

(ABDEL-MAGID & ABIDO, 2003), por exemplo, foram utilizados em metodologias 

de projeto de controladores de amortecimento. Em (RAO & SEN, 2000) e (RAMOS et 

al., 2004a) são apresentadas metodologias de projeto (também adotando o modelo 

multimáquinas) baseadas no posicionamento regional de pólos na forma de LMIs. 

As formulações LMIs têm sido usadas com sucesso em muitas metodologias de 

projeto, como mencionado previamente. Problemas de controle na forma de LMIs, em 

geral, podem ser formulados como problemas de otimização convexa, o que geralmente 

permite a obtenção de soluções mais adequadas para alguns tipos de problemas. Outra 

grande vantagem do uso de LMIs vem da possibilidade de encontrar uma solução 

numérica para problemas que não apresentam solução analítica ou com solução analítica 

de difícil obtenção. Além do mais, problemas de controle na forma de LMIs permitem a 

especificação de vários critérios de desempenho no procedimento de projeto do 

controlador (OLIVEIRA, RAMOS & BRETAS, 2005a). As múltiplas especificações 

podem ser incluídas em uma metodologia de projeto por meio de uma formulação LMI 

unificada. Em certos casos, pode-se especificar até objetivos conflitantes. No entanto, 

algumas dessas metodologias, estruturadas na forma de LMIs, demandam um excessivo 

esforço computacional devido ao(s) objetivo(s) de projeto especificado(s) no problema 

de controle formulado. Esse esforço pode ser proibitivo para projetos que envolvem 

modelos de sistemas de potência de ordem elevada. 

 Neste contexto, o presente trabalho propõe o uso da energia da saída como um índice 

de desempenho a ser utilizado no projeto de controladores robustos para o 
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amortecimento de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência em sistemas elétricos 

de potência. A energia da saída é utilizada como uma alternativa ao fator de 

amortecimento mínimo, usualmente especificado por meio do posicionamento regional 

de pólos. A imposição de um limite para a energia da saída, na formulação adotada 

neste trabalho, corresponde à imposição de um limite para o valor acumulado do desvio 

da energia cinética do sistema. Dessa forma, a imposição de um limite superior para a 

energia da saída reflete-se diretamente na diminuição das oscilações na saída adotada. A 

solução para o problema de controle é obtida numericamente, pois tal problema de 

controle é formulado por meio de LMIs. A obtenção da solução do problema de 

controle proposto (energia da saída como índice de desempenho) exige menos dispêndio 

computacional, quando comparado com o tradicional fator de amortecimento mínimo na 

forma de posicionamento regional de pólos. Tal característica é importante para o 

projeto de controladores envolvendo modelos de sistemas de potência de ordem 

elevada. A metodologia de projeto é sistemática e utiliza o modelo multimáquinas para 

contornar as dificuldades referentes ao ajuste dos controladores. Além do mais, várias 

restrições práticas do problema em questão são tratadas pela metodologia proposta.  

Além do problema de esforço computacional anteriormente mencionado, os projetos 

baseados em LMIs também apresentam dificuldades relacionadas à necessidade de um 

modelo linear não singular (matriz de estados não singular). Tal dificuldade pode ser 

contornada com a utilização de um barramento infinito na modelagem do sistema. O 

barramento infinito, em geral, é utilizado para representar (equivalentar) parte de 

sistemas elétricos de potência em estudos para o seu planejamento e operação. Após 

considerar a hipótese da existência do barramento infinito, este pode ser utilizado para 

resolver o problema de referência angular dos modelos de sistemas elétricos de potência 

utilizados nos estudos de estabilidade a pequenas perturbações (a utilização de tal 

hipótese elimina a singularidade dos modelos lineares de sistemas elétricos do 

potência). O barramento infinito é definido como uma máquina infinita, ou seja, possui 

capacidade de geração ilimitada com uma inércia infinita (BRETAS & ALBERTO, 

2000). Ele pode ser utilizado como referência angular do sistema, da mesma forma que 

o barramento “slack” o é no fluxo de carga. No entanto, quando se admite a existência 

de um barramento infinito no sistema, considera-se que a porção do sistema 

representada por ele tem capacidade de geração ilimitada e constante de inércia infinita. 

Isso implica que o barramento gerado pela redução de uma porção do sistema tem 

tensão e ângulo constantes, independentemente da potência fornecida ou absorvida por 
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ele (BRETAS & ALBERTO, 2000). Se essa consideração for diferente do 

comportamento real da porção do sistema escolhida como barramento infinito, um erro 

será introduzido no modelo resultante. Dessa forma, os estabilizadores projetados por 

meio de modelos com a hipótese do barramento infinito podem ter sua eficiência 

reduzida, devido às considerações mencionadas anteriormente. Além disso, os 

estabilizadores e reguladores do grupo de máquinas representado (ou da máquina 

representada) pelo barramento infinito não são incluídos no processo de coordenação 

com os demais estabilizadores do sistema. 

Considerando todos esses fatos, o presente trabalho também propõe o projeto de 

controladores de amortecimento robustos, baseado em modelos multimáquinas que 

dispensem a hipótese de existência de um barramento infinito. Os problemas inerentes a 

tal hipótese, conforme mencionado no parágrafo anterior, são resolvidos pelo uso de 

duas abordagens que não adotam tal hipótese. A primeira abordagem adotada refere-se 

ao uso de um modelo multimáquinas com o ângulo de uma das máquinas do sistema 

como referência angular. A segunda alternativa adotada é a incorporação do controle 

primário de velocidade no modelo multimáquinas referente à primeira alternativa. 

Considerando-se que na prática os reguladores de velocidade estão presentes e atuam no 

sentido de controlar a freqüência do sistema num intervalo de tempo mais longo, o 

modelo utilizado nesta abordagem representa mais adequadamente a operação real do 

sistema. Cabe ressaltar que os modelos adotados não foram propostos nesse trabalho, e 

seu uso em estudos de sistemas de potência é difundido. No entanto, o seu uso em uma 

metodologia de projeto de controladores de amortecimento, utilizando a estrutura de 

realimentação adotada, constitui uma das propostas desse trabalho. 

Além de resolver o problema referente ao uso do barramento infinito, o presente 

trabalho também propõe análises da sua influência no projeto de controladores de 

amortecimento. Essa influência no projeto de controladores robustos de amortecimento 

é delineada pelos fundamentos expostos e pelos resultados obtidos com as diferentes 

alternativas utilizadas. 

Este texto está dividido em oito capítulos, onde são expostos os fundamentos de 

forma a permitir o entendimento da proposta de pesquisa e dos resultados obtidos. O 

primeiro capítulo (capítulo presente) apresenta uma introdução a respeito do problema 

de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência, incluindo o projeto de controladores 

de amortecimento para sistemas elétricos de potência, e também define o escopo do 

trabalho. A modelagem de sistemas elétricos de potência, referente ao modelo 
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multimáquinas padrão e ao modelo multimáquinas com a hipótese do barramento 

infinito, é apresentada no segundo capítulo. No capítulo três, são apresentadas técnicas 

de controle utilizadas no projeto de controladores de amortecimento. O capítulo quatro 

apresenta o problema de controle proposto, incluindo a metodologia para o projeto dos 

controladores de amortecimento. Os testes realizados e resultados obtidos com os 

controladores propostos, baseados no modelo com a hipótese do barramento infinito, 

são apresentados no quinto capítulo. No sexto capítulo, é apresentado um dos modelos 

multimáquinas propostos como alternativa ao modelo com a hipótese do barramento 

infinito, assim como algumas considerações a respeito do modelo em questão. Os 

controladores propostos projetados, baseados nas abordagens que não adotam a hipótese 

do barramento infinito, assim como as análises da influência da referida hipótese no 

desempenho do sistema em malha fechada, são apresentados no sétimo capítulo. O 

oitavo e último capítulo expõe as conclusões e considerações finais. 
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Capítulo 2 

 

 

MODELOS MULTIMÁQUINAS: DESENVOLVIMENTO 

DO MODELO PADRÃO E MODELO COM A HIPÓTESE 

DO BARRAMENTO INFINITO  

 

Os estudos dos fenômenos que ocorrem em sistemas elétricos de potência, em geral, 

são realizados por meio de modelos matemáticos que descrevem o seu comportamento. 

Um sistema físico pode ser representado por diferentes modelos matemáticos. O grau de 

realismo no qual cada modelo representa o sistema de interesse varia de acordo com as 

considerações e aproximações utilizadas no desenvolvimento dele. Além do mais, o 

modelo utilizado na fase de projeto de controladores exerce uma influência significativa 

no desempenho dos controladores projetados (RAMOS, OLIVEIRA & BRETAS, 2003; 

OLIVEIRA, RAMOS & BRETAS, 2004). 

Neste capítulo será apresentada a modelagem de sistemas elétricos de potência a ser 

utilizada nos estudos propostos. A modelagem é baseada em sistemas multimáquinas e é 

desenvolvida de forma a permitir o uso dos modelos nos estudos de estabilidade a 

pequenas perturbações (análise do sistema e projeto de controladores robustos baseado 

em LMIs). O procedimento de projeto dos controladores é fundamentado no uso de 

técnicas lineares de controle robusto na forma de LMIs. Dessa forma, os modelos a 

serem desenvolvidos deverão ser apropriados para a aplicação das técnicas de controle 

adotadas. 

Todos os modelos multimáquinas propostos (modelos mencionados no capítulo 1) 

serão estruturados a partir de um modelo multimáquinas padrão desenvolvido 

inicialmente. O sistema elétrico de potência adotado será constituído, basicamente, 

pelos geradores síncronos, dispositivos de controle agregados ao gerador, linhas de 
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transmissão e cargas. Portanto, no modelo multimáquinas padrão todos esses elementos 

devem ser modelados de forma que ele possa ser utilizado satisfatoriamente no projeto 

dos controladores propostos. Considerações e aproximações serão utilizadas para a 

obtenção dos modelos. 

 

2.1  Modelo Padrão  
 

O desenvolvimento do modelo padrão será feito de forma seqüencial e por etapas, 

na qual, inicialmente, cada etapa corresponderá à modelagem dos elementos que 

constituem o sistema elétrico de potência adotado. E, posteriormente, serão adotados 

procedimentos para conectar os modelos construídos e obter a modelagem final. O 

modelo padrão será desenvolvido considerando-se um sistema elétrico de potência 

constituído por geradores síncronos, AVRs, sistema de transmissão de energia elétrica e 

cargas. 

  

2.1.1 Máquinas Síncronas  

 

A máquina síncrona é o elemento de maior relevância nos estudos de estabilidade, e 

sua função é fornecer energia elétrica para as cargas do sistema de potência através do 

sistema de transmissão. A construção do modelo da máquina síncrona requer um 

considerável detalhamento para que o modelo final represente as dinâmicas do sistema 

elétrico de potência com considerável exatidão. A dinâmica eletromecânica da máquina 

síncrona é caracterizada pelo movimento de rotação do rotor da máquina e pelo 

comportamento das grandezas elétricas nos circuitos elétricos do rotor e estator (circuito 

de campo e circuito de armadura, respectivamente). A máquina síncrona é constituída, 

basicamente, por uma estrutura fixa, denominada estator, e uma estrutura girante, 

denominada rotor. A bobina do circuito de campo, fixa ao rotor, é alimentada por uma 

corrente contínua e o movimento do rotor, em uma freqüência constante, faz com que o 

campo magnético gerado por este circuito induza uma tensão aproximadamente senoidal 

na bobina do circuito de armadura, fixa ao estator da máquina. As máquinas síncronas 

estão divididas, basicamente, em duas categorias: máquinas de pólos lisos (também 

conhecida como máquina de rotor cilíndrico) e máquinas de pólos salientes.  

O tipo de máquina síncrona instalada na unidade geradora depende do tipo da força 

motriz utilizada pela unidade geradora (ou, equivalentemente, depende do tipo da 
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turbina adotada – turbina a vapor ou turbina hidráulica). Em unidades termoelétricas, 

onde as máquinas operam em alta velocidade (por exemplo, 1800 rpm para máquinas de 

4 pólos), são utilizadas máquinas síncronas de pólos lisos, para evitar as forças de atrito 

entre o rotor e o ar. Nas unidades hidroelétricas, onde as máquinas operam em baixa 

velocidade (por exemplo, 90 rpm para máquinas de 20 pólos), são utilizadas máquinas 

de pólos salientes. 

Nas máquinas de pólos salientes, as correntes de Foucault através do ferro do rotor 

são pequenas, devido à quantidade de material ferromagnético que compõe o rotor. 

Portanto, não há necessidade de modelar o efeito das correntes de Foucault. Já nas 

máquinas de pólos lisos, que apresentam um rotor com maior quantidade de material 

ferromagnético, as correntes de Foucault que fluem através do rotor têm efeito 

significativo na dinâmica da máquina. Desta forma, os efeitos dessas correntes devem 

ser incluídos na modelagem. 

Neste trabalho, as máquinas síncronas do sistema elétrico de potência serão 

modeladas como máquinas de pólos salientes com as seguintes considerações: a força 

magnetomotriz é distribuída senoidalmente no entreferro da máquina, as harmônicas são 

negligenciadas, a histerese magnética e saturação magnética serão desprezadas. A 

dinâmica eletromecânica da máquina será matematicamente descrita por um conjunto de 

equações diferenciais de primeira ordem, onde as variáveis do modelo serão grandezas 

elétricas e mecânicas. Inicialmente, será apresentada a modelagem das equações 

elétricas da máquina síncrona. Um diagrama esquemático representando uma máquina 

síncrona trifásica com dois pólos salientes é apresentado na Figura 2.1.  
 

b'c
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Eixo emEixo
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ω
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Enrolamento

Enrolamento
 de Armadura

Entreferro

 

Figura 2.1: Representação ilustrativa da máquina síncrona de dois pólos. 
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Nas equações elétricas da máquina, as grandezas eletromagnéticas variam de acordo 

com posição do rotor em relação ao estator. Ou seja, estas grandezas são representadas 

por funções que dependem da posição θ do rotor com relação a uma referência fixa ao 

estator (ver Figura 2.1). O fato de as equações elétricas dependerem da posição θ faz 

com que sua solução não seja trivial. No entanto, as equações podem ser simplificadas 

por meio de uma transformação de variáveis denominada Transformação de Park. Por 

meio da Transformação de Park, os enrolamentos a, b e c são substituídos por 

enrolamentos fictícios d, q e 0, que giram com a mesma velocidade do enrolamento de 

campo fixo ao rotor, e estão posicionados no eixo direto do circuito de campo e no eixo 

em quadratura (isto significa que o enrolamento fictício do estator no eixo direto está 

acoplado magneticamente com o enrolamento de campo). Desta forma, as correntes ia, 

ib e ic dos circuitos de armadura são transformadas nas correntes fictícias id, iq e i0, onde 

id corresponde à  “projeção” das correntes de fase ao longo de um eixo paralelo ao eixo 

magnético do enrolamento de campo, denominado de eixo direto (eixo d), e iq 

corresponde à  “projeção” das correntes de fase ao longo de um eixo atrasado de 90º em 

relação ao eixo direto, chamado de eixo em quadratura (eixo q).  A variável i0 é uma 

corrente estacionária, proporcional à corrente de seqüência zero. A corrente i0 é igual a 

zero quando a máquina opera em condição balanceada (ia + ib + ic =0). As correntes id e 

iq produzem um campo magnético resultante igual ao produzido pelas correntes ia, ib e 

ic. O novo conjunto de equações da máquina elétrica será invariante no tempo, o que 

significa que as indutâncias da máquina se mantêm constantes em condição de regime 

permanente.  

Nesta fase da modelagem, deve-se lembrar que o modelo está sendo desenvolvido 

para estudos de estabilidade a pequenas perturbações em sistemas elétricos de potência. 

Em tais estudos, o intervalo de tempo após a ocorrência de uma perturbação no sistema 

até o estabelecimento de novas condições de regime permanente pode ser subdividido 

em dois períodos: transitório e subtransitório. O fluxo magnético estabelecido nos 

instantes iniciais após a perturbação faz com que circulem correntes nos enrolamentos 

amortecedores, e o tempo necessário para que elas desapareçam é denominado período 

subtransitório. O tempo entre o fim do período subtransitório e o estabelecimento de 

novas condições de equilíbrio é denominado período transitório. 

O modelo da máquina será desenvolvido desprezando-se os fenômenos ocorridos 

durante o período subtransitório, e levando-se em conta apenas os efeitos do período 

transitório. Dessa forma, o enrolamento amortecedor não será modelado. O fato de o 
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rotor da máquina de pólos salientes apresentar enrolamento apenas no eixo direto (eixo 

do enrolamento do circuito de campo) faz com que a reatância transitória de eixo em 

quadratura qx'  seja igual à reatância síncrona de eixo em quadratura qx  ( )' qq xx = . O 

modelo também despreza o efeito da saliência transitória (KIMBARK, 1995), o que 

permite considerar que a reatância transitória de eixo em quadratura qx'  seja igual à 

reatância transitória de eixo direto dx'  ( qx' = dx' ). 

Com a utilização da Transformação de Park, a tensão interna induzida nas bobinas do 

circuito de armadura, em regime permanente,  pode ser escrita como 

 

                                                      ,dq jEE +=E                                                   (2.1) 

 

sendo 
dE  o valor rms da tensão interna  induzida no enrolamento fictício do eixo d e 

qE   

o valor rms da tensão interna induzida no enrolamento fictício do eixo q. Devido à 

exclusão do enrolamento amortecedor e do efeito da corrente de Foucault, o modelo não 

apresenta enrolamento no eixo em quadratura, e conseqüentemente a expressão da 

tensão interna da armadura se reduz a (KIMBARK, 1995)  

 

                                            ,0 FFq iMjE ω=+=E                                                (2.2) 

 

onde ω , Fi  e 
FM  são, respectivamente, a velocidade angular do rotor (e, 

conseqüentemente, a velocidade do circuito de campo agregado a ele), a corrente no 

enrolamento de campo e a indutância mútua entre o enrolamento de campo e o 

enrolamento fictício do eixo d. A partir da equação (2.2), pode-se observar que 0=dE . 

Para as condições transitórias, uma nova tensão de eixo em quadratura será expressa em 

termos do fluxo concatenado produzido pelo circuito de campo. A referida tensão é 

chamada de tensão transitória de eixo em quadratura )'( qE , e é definida como 

(KIMBARK, 1995) 
 

                                                           ,' F

FF

F
q

L

M
E λ

ω
=                                                  (2.3) 

 

sendo FFL  a indutância própria do circuito de campo e Fλ , o fluxo concatenado 

produzido pelo circuito de campo. A tensão 
qE '  é menos sensível às variações rápidas 

da corrente de armadura, quando comparada com a tensão 
qE , pelo fato de ser 
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proporcional ao fluxo Fλ . A relação entre a tensão de eixo em quadratura 
qE  e a tensão 

transitória de eixo em quadratura 
qE '  é apresentada na equação (2.4). 

 

                                                   .)'(' dddqq IxxEE −−=                                              (2.4) 

 

Desprezar o efeito da saliência transitória ( qx' = dx' ) permite que o modelo da
 

máquina seja representado por um circuito equivalente constituído pela tensão 

transitória interna atrás da reatância transitória de eixo direto. O referido circuito 

equivalente da máquina síncrona adotada no trabalho é apresentado na Figura 2.2. 

1 

+

-

'
q

Id'

+

 

Figura 2.2: Circuito equivalente da máquina síncrona. 

 

A tensão atrás da reatância transitória varia devido à ação do regulador automático de 

tensão, e será representada como uma variável de estado do modelo. A tensão 
qE '  é 

induzida pelo fluxo magnético Fλ  gerado pela corrente Fi  do enrolamento de campo. A 

corrente Fi , por sua vez, é gerada pela tensão Fv  aplicada ao circuito de campo 

(circuito F apresentado Figura 2.1).  A equação que rege as grandezas elétricas do 

circuito de campo pode ser escrita como 

 

                                                            ,FFFF iRv λ�+=                                                 (2.5) 

 

onde FR  é a resistência do circuito de campo. A equação (2.5) está referida ao rotor, no 

entanto, as grandezas do rotor serão referidas ao estator, pois a força eletromotriz 

referida ao estator pode ser expressa em termos da tensão terminal do gerador o que 

torna o modelo mais conveniente para os estudos propostos. Multiplicando-se a equação 

(2.5) por FF RM /ω , suas grandezas elétricas serão referidas ao estator. A nova equação 

do circuito de campo referida ao estator é dada por (KIMBARK, 1995) 
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onde  

                                                             F

F

F
FD v

R

M
E

ω
=                                                (2.7) 

 

é a tensão aplicada ao circuito de campo referida ao circuito de armadura. Por meio da 

equação (2.3), pode-se escrever  

                                              ,'' qdoF

FF

F

F

FF
F

F

F E
L

M

R

L

R

M
τλ

ω
λ

ω
==                                (2.8) 

o que implica em 

                                                            ,'' qdoF

F

F E
R

M �� τλ
ω

=                                           (2.9) 

 

sendo FFFdo RL /' =τ  a constante de tempo transitória de eixo direto em circuito aberto. 

Tal constante de tempo determina o decaimento da corrente no circuito de campo, com 

o circuito de estator em aberto.   

Combinando-se as equações (2.2), (2.4), (2.7) e (2.9) com a equação (2.6), obtém-se 

 

                                       [ ].)'('
'

1
' dddqFD

do

q IxxEEE −+−=
τ

�                              (2.10) 

 

A expressão (2.10) é dada em p.u. e trata-se de uma equação diferencial ordinária de 

primeira ordem que rege o comportamento da tensão transitória interna da máquina 

síncrona de pólos salientes adotada neste trabalho. A tensão terminal da armadura, 

desprezando-se a resistência de armadura, é dada por: 
 

                                                 ,dq jVV +=tV                                                     (2.11) 

sendo                                                       

                                                      ddqq IxEV '' +=                                                     (2.12) 

e 
                                                      .' qqd IxV −=                                                          (2.13) 

 

A característica elétrica da máquina síncrona, sem qualquer dispositivo de controle, é 

representada pelas equações (2.10) e (2.11). Outra característica importante da máquina 

síncrona é a característica mecânica. Ela é de grande relevância para o estudo proposto, 
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e será descrita por meio do desbalanço entre o torque mecânico e o torque 

eletromagnético. A característica mecânica da máquina síncrona é obtida pela lei de 

Newton para o movimento rotacional, e é descrita pela seguinte equação diferencial de 

segunda ordem (KUNDUR, 1994) 

 

                                                      ,emm TTJ −=θ��                                                     (2.14) 

 

onde  ,J ,mθ mT  e eT  são, respectivamente, o momento de inércia do gerador e turbina 

[ 2mkg ⋅ ], a posição angular do eixo direto do rotor com relação ao eixo da referência 

estacionária [ rad ] (ver Figura 2.1), e o torque mecânico aplicado na turbina [ 2mN ⋅ ] e 

torque eletromagnético da máquina [ 2mN ⋅ ]. A equação (2.14) é usualmente 

denominada de equação de swing, e ao longo da modelagem será transformada em duas 

equações diferenciais de primeira ordem para possibilitar a representação do modelo na 

forma de espaço de estados. A equação de swing apresentada é expressa em termos de 

torques. No entanto, é mais apropriado desenvolver o equacionamento em termos de 

potências, pois estas podem ser medidas mais facilmente do que os torques. O 

equacionamento pode ser colocado em termos de potência pela multiplicação de ambos 

os lados da equação (2.14) pela velocidade angular mecânica do rotor do gerador ( mω ). 

A nova equação em termos de potência é dada por 
 
 

                                                      ,emmm PPM −=θ��                                                 (2.15) 

 

onde mm JM ω= , mP  e eP  são, respectivamente, o momento angular do gerador e 

turbina [Ws2], a potência mecânica  [W] e a potência elétrica [W]. As variações de mω  

no período transitório são consideradas pequenas o suficiente para que o momento 

angular possa ser considerado constante. A expressão para a potência elétrica gerada 

pela máquina síncrona é dada por (KIMBARK, 1995) 
 

                                                       .' qqe IEP =                                                           (2.16) 

 

A equação (2.15) não é conveniente para os estudos de estabilidade pelo fato de 

adotar uma referência fixa. O uso de tal referência faz com que o ângulo mθ  seja uma 

função senoidal do tempo em condições de regime permanente. Uma referência que gira 

a velocidade síncrona será adotada para tornar o modelo mais adequado ao estudo do 
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problema de estabilidade. Portanto, o novo ângulo do rotor medido com relação à 

referência mencionada é dado por (ANDERSON & FOUAD, 1994)  

 

                                                 ),( αωθδ +−= tsmm                                                 (2.17) 

 

onde mδ  é o ângulo do rotor com relação à referência girante, sω  é a velocidade 

síncrona e α  é a defasagem angular entre a referência fixa e a referência girante no 

tempo t=0. Em condições de regime permanente, o ângulo do rotor com relação à 

referência girante será constante. Derivando-se a equação (2.17) duas vezes com relação 

a  t obtém-se: 

                                                  smsmm ωωωθδ −=−= ��                                         (2.18) 

e   

                                                       .mmm ωθδ ����� ==                                                    (2.19) 

 

A nova equação na referência girante é obtida substituindo-se a equação (2.19) em 

(2.15), e é dada por 

                                                      .emmm PPM −=ω�                                                 (2.20) 

 

O ângulo mecânico mδ  presente no equacionamento será convertido em ângulo elétrico 

eδ , pois a potência elétrica eP  é função dos ângulos elétricos da rede. O ângulo elétrico 

é o ângulo formado entre a referência girante e o eixo de campo magnético que envolve 

o rotor, e sua relação com o ângulo mecânico é dada por  

                                                      ,
2 me

p
δδ =                                                           (2.21) 

 

onde p  é o número de pólos do rotor. A partir da relação apresentada na equação (2.21) 

pode-se escrever 

                                                  ,
22 mmee

pp
ωδδω ������ ===                                            (2.22) 

 

sendo eω  a velocidade angular do rotor do gerador [radel/s]. As potências mecânica e 

elétrica da equação (2.20) serão convertidas em p.u. (por unidade), o que torna a 

equação mais conveniente para estudos de sistemas elétricos de potência. A conversão 

das potências em p.u. é feita dividindo-se ambos os lados da equação (2.20) pela 
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potência base 
BSg  em VA. A equação (2.20) com a velocidade em radianos elétricos 

por segundo e com as potências em p.u. é dada por 
 

                                                 ,
2

emee

B

m PPM
pSg

M
−== ωω ��                                      (2.23) 

 

onde Bm pSgMM /2=  é o momento angular  [p.u.] (BRETAS & ALBERTO, 2000). 

Outra constante, usualmente fornecida pelos fabricantes de máquinas síncronas, pode 

ser utilizada em vez de M . Ela é denominada constante de inércia e sua relação com o 

momento angular é dada por 
 

                                                             ,
2

M
H sω

=                                                    (2.24) 

 

onde ss fπω 2=  é a velocidade síncrona do sistema [radel/s] e H é a constante de inércia 

[s]. Reescrevendo-se a equação (2.23), utilizando-se a constante de inércia, obtém-se 

 

                                                 ,2
2

eme

s

PPH
H

−== ωω
ω

��                                        (2.25) 

 

onde se ωωω /=  é a velocidade angular do rotor do gerador [p.u.]. A equação (2.25) foi 

desenvolvida considerando-se a velocidade do rotor constante ( mω = constante). 

Entretanto, o fato de negligenciar as variações da velocidade do rotor introduz um erro 

no equacionamento (POWER SYSTEM DAMPING AD HOC TASK FORCE, 1999). 

Para compensar o erro mencionado, será introduzido, na equação de (2.25), um termo 

de amortecimento proporcional às variações da velocidade angular do gerador ( ω∆D ). 

A equação de swing final, dividida em duas equações diferenciais de primeira ordem, é 

dada por: 
                                                   

                                           ss ωωωδ −=�                                                          (2.26) 

e 

                                                 ),(
2

1
ωω ∆−−= DPP

H
em

�                                        (2.27) 

 

sendo D  a constante de amortecimento [p.u.],  1−=∆ ωω  o desvio de velocidade do 

rotor  [p.u.] e δ , o ângulo elétrico do rotor [radel] com relação à referência síncrona. O 

amortecimento fornecido pelo enrolamento amortecedor pode ser incluído na 

modelagem por um incremento no valor da constante de amortecimento D  utilizada 
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para compensar o erro da modelagem (ANDERSON & FOUAD, 1994). A constante de 

amortecimento D pode ser utilizada também para modelar o atrito do rotor e o efeito da 

variação da carga devido à variação da freqüência. 

 O modelo matemático que descreve o comportamento eletromecânico da máquina 

síncrona adotada, sem controladores, é formado pelas equações diferenciais (2.10),  

(2.26) e (2.27). 

 

2.1.2  Sistema de Excitação da Máquina Síncrona  

 

O sistema de excitação da máquina síncrona exerce forte influência sobre a 

estabilidade do sistema elétrico de potência. Portanto, se faz necessário que tal sistema 

seja incluído nos modelos adotados para a realização dos estudos propostos. O sistema 

de excitação tem a função primária de manter a tensão terminal do gerador síncrono 

dentro de um limite pré-determinado. A ação do sistema de excitação também permite 

controlar a potência reativa gerada pela máquina síncrona e, conseqüentemente, permite 

que o fator de potência da máquina seja controlado.  

O sistema de excitação controla a tensão terminal através do suprimento de corrente 

contínua ao circuito de campo do gerador síncrono. A operação do sistema de excitação, 

em geral, é automática. O seu funcionamento básico consiste na comparação da tensão 

terminal do gerador síncrono com um valor pré-determinado. O sinal de erro da 

comparação é processado e enviado para a excitatriz que produzirá a corrente necessária 

ao ajuste da tensão terminal. O diagrama esquemático do sistema descrito acima está 

representado na Figura 2.3. 
 

Tensão de
referência

Fonte de energia
da excitatriz Excitatriz

Regulador

Tensão na barra do geradorPotência
mecânica

Gerador

Transdutor
EFD

Vt

Vref

 
Figura 2.3: Diagrama esquemático do sistema de excitação. 

 

A velocidade de atuação e o ganho do sistema de excitação são fatores determinantes 

na manutenção da estabilidade do sistema. Para melhorar a estabilidade transitória é 
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desejável que o sistema de excitação tenha uma ação rápida (pequenas constantes de 

tempo) e um ganho relativamente elevado. Nessas condições (pequena constante de 

tempo e ganho elevado), na ocorrência de um curto circuito na rede de transmissão o 

sistema de excitação permite, em alguns casos, manter a máquina em sincronismo com 

o sistema, por meio do rápido restabelecimento da tensão terminal. Além de melhorar a 

manutenção da estabilidade transitória, tal sistema também aumenta a flexibilidade 

operativa do sistema de potência. Entretanto, a ação de sistemas de excitação com 

pequena constante de tempo e elevado ganho pode ser prejudicial à manutenção da 

estabilidade a pequenas perturbações, por reduzir o amortecimento intrínseco do 

gerador síncrono, e conseqüentemente podendo gerar oscilações de baixa freqüência 

não amortecidas no rotor do gerador. Tal problema pode ser contornado pela inclusão de 

um sinal suplementar, no sistema de excitação (DEMELLO & CONCÓRDIA, 1969), 

fornecido por um estabilizador de sistemas de potência.  

 Existem diversos tipos de sistemas de excitação para máquinas síncronas, os quais 

podem ser classificados de acordo com o tipo de excitatriz utilizada. Os sistemas de 

excitação mais utilizados nos sistemas elétricos de potência foram divididos em três 

categorias (CRENSHAW et al., 1981): 

 

- Sistema de excitação do tipo DC, o qual utiliza um gerador DC com comutador como 

fonte de corrente para o circuito de campo do gerador síncrono; 
 

- Sistema de excitação do tipo AC, o qual utiliza um alternador com retificador rotativo 

ou estático como fonte de corrente para o circuito de campo do gerador síncrono; 
 

- Sistema de excitação do tipo ST (tipo estático), o qual utiliza um transformador com 

retificador estático como fonte de corrente para o circuito de campo do gerador 

síncrono.  
 

 Os sistemas de excitação do tipo AC e ST são os mais utilizados nas unidades 

geradoras construídas atualmente. Além do mais, nos processos de modernização das 

unidades geradoras mais antigas os sistemas de excitação do tipo DC, utilizados em tais 

unidades, estão sendo substituídos, em geral, por sistemas do tipo ST. Os sistemas do 

tipo ST são mais modernos e mais eficientes quando comparados com os sistemas do 

tipo DC. Este trabalho adota um sistema de excitação equivalente ao sistema do tipo 

ST1 (CRENSHAW et al., 1981), com algumas simplificações. O sistema de excitação 
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do tipo ST1 utiliza como excitatriz um retificador controlado alimentado por um 

transformador, que capta a energia do barramento terminal do gerador ou do barramento 

auxiliar da unidade geradora. A Figura 2.4 apresenta o diagrama de blocos do sistema 

de excitação do tipo ST1. 
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Ke E  FD
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Figura 2.4: Diagrama de Blocos do regulador IEEE ST1. 

 

     Neste trabalho, o bloco lead-lag (avanço-atraso) responsável pela redução do ganho 

transitório e os limites de tensão do regulador são desprezados. Em KUNDUR et al. 

(1989), os autores preferem não utilizar o bloco de redução do ganho transitório, pois 

ele pode ser prejudicial para a estabilidade global do sistema em algumas situações (por 

exemplo, perda do estabilizador da unidade geradora e estabilizadores com ganhos 

elevados). O laço de estabilização (laço caracterizado pelo ganho KF e pela constante de 

tempo TF) também é desprezado, pois a constante de tempo da excitatriz é muito 

pequena (da ordem de 0,01 a 0,05 segundo). Dessa forma, o regulador automático de 

tensão pode ser representado por uma equação diferencial de primeira ordem dada por 

 

                                     ],)||([
1

FDstrefe

e

FD EVVVK
T

E −+−=�                                      (2.28) 

 

na qual || tV  é o módulo da tensão terminal, refV  é a tensão de referência para a barra 

terminal, sV  é a entrada de controle do regulador e eK  e eT  são, respectivamente, o 

ganho e a constante de tempo do sistema de excitação. 
 

2.1.3  Sistema de Transmissão e Cargas 

 

O sistema de transmissão, em geral, conecta os geradores e as cargas do sistema 

elétrico de potência com a função de transportar a energia elétrica entre os geradores e 

entre geradores e as cargas. Tal sistema permitir uma maior flexibilidade operativa do 
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sistema elétrico de potência. O sistema de transmissão adotado será constituído apenas 

pelas linhas de transmissão. As variações transitórias das linhas de transmissão são 

muito mais rápidas do que as variações transitórias das máquinas síncronas. Assim, o 

sistema de transmissão pode ser modelado como um circuito estático passivo, por meio 

da equação algébrica matricial do tipo I=YbusV, na qual I é um vetor com as correntes 

injetadas em cada barramento do sistema, V é um vetor com as tensões nestes 

barramentos e Ybus é a matriz admitância do sistema de transmissão. 

O comportamento das cargas do sistema elétrico de potência é bastante diversificado, 

pois elas são compostas por uma grande variedade de dispositivos. A representação das 

cargas não é uma tarefa trivial devido à diversidade de sua natureza (indutiva, 

capacitiva, resistiva) e ao grande número de elementos não-lineares que as compõem. 

Neste trabalho, as cargas serão modeladas como impedância constante. (modelo que 

considera a carga sendo um circuito RLC, que é linear passivo). Neste caso, há a 

possibilidade de redução da rede aos nós internos dos geradores e, conseqüentemente, a 

obtenção de uma expressão analítica para 
eP . 

 

2.1.4  Sistema de Referência 

 

 As equações da máquina síncrona e a equação do sistema de transmissão estão 

expressas em sistemas de referência distintos. As equações da máquina síncrona estão 

na referência d-q (referência que gira com o rotor da máquina), e a equação da rede está 

na referência do fluxo de carga (barra “slack”). Em sistemas multimáquinas, é 

conveniente expressar todas as equações numa referência síncrona comum. Neste 

trabalho, adota-se a referência do fluxo de carga (em condições de equilíbrio) como 

referência comum. A referência comum adotada é denominada de eixo Re (eixo real), 

que juntamente com o eixo Im (eixo imaginário, defasado de 90º em relação ao eixo 

Real), define o sistema de referência para a rede. Num plano fasorial, tal sistema de 

referência gira à velocidade síncrona juntamente com as tensões e correntes dos 

barramentos. Os sistemas de referência descritos acima podem ser visualizados na 

Figura 2.5: 
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Figura 2.5: Diagrama fasorial com os sistemas de referência. 

 

na qual 
iV  e 

iI  são, respectivamente,  a tensão  e a corrente do barramento ,i
iβ  é o 

ângulo entre a referência comum e a tensão do barramento ,i  
iδ  é o ângulo entre o eixo 

Re da referência comum e o eixo q do gerador ,i
qdiE é apenas uma tensão fictícia para 

auxiliar a determinação da direção do eixo 
iq  e 

qiE é a tensão interna do gerador i . As 

equações da máquina síncrona deverão ser reescritas adotando-se o sistema de 

referência comum escolhido (eixo Real e eixo Imaginário, conforme mostrado na Figura 

2.5). As equações (2.29) e (2.30) apresentam as correntes de estator ( qiI  e diI ), 

utilizadas nas equações da máquina síncrona, na referência comum. 

 

                                                  iIiiRiqi III δδ sencos +=                                         (2.29) 

e 
                                                 ,cossen iIiiRidi III δδ +−=                                        (2.30) 

 

nas quais RiI  e IiI  são, respectivamente, as partes real e imaginária da corrente de 

estator. A corrente injetada em cada barra de geração i  é dada por: 

 

                                              ),(
1

IkRk

nb

k

ikIiRi jVVYjII +=+ ∑
=

                                       (2.31) 

 

onde ikY  representa os elementos da matriz busY  e nb , o número total de barras do 

sistema. O novo conjunto de equações da máquina ,i equipada com o regulador 

automático de tensão, é dado por: 

 

               ,sisi ωωωδ −=�                                                                                           (2.32) 
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              ,'cos' IidiiqiRi IxEV += δ                                                                               (2.36) 

              ,'sen' RidiiqiIi IxEV −= δ                                                                               (2.37) 

 

sendo RiV  e IiV , respectivamente, as partes real e imaginária da tensão terminal do 

gerador i . O módulo da tensão terminal em cada barra de geração i  é dado por: 

 

                                                    .|| 22     IiRiti VVV +=                                                (2.38) 

 

A equação do módulo da tensão terminal pode ser reescrita substituindo-se (2.36) e 

(2.37) em (2.38): 

 

                    .)](')sencos(''2'[|| 2/12222
IiRidiiRiiIidiqiqiti IIxIIxEEV ++−+= δδ              (2.39) 

 

2.1.5 Redução da Rede de Transmissão 

 

O conjunto de equações que descreve o comportamento da máquina síncrona com 

regulador automático de tensão (equações (2.32)-(2.37)) é composto por equações 

diferenciais e equações algébricas. No entanto, a análise e projeto de sistemas de 

controle que utilizam modelos com equações diferenciais e algébricas requerem o uso 

de técnicas especiais. Dessa forma, as equações algébricas do modelo serão eliminadas 

para possibilitar a aplicação de grande parte das técnicas lineares convencionais 

existentes para a análise de sistemas e projeto de controladores. Com a eliminação das 

equações algébricas, o modelo passa a ser constituído apenas por um conjunto de 

equações diferenciais na forma de espaço de estados. 

As equações algébricas serão eliminadas por meio da redução da rede de 

transmissão. A redução da rede é feita incluindo as cargas (convertidas em impedância 
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constante) e as reatâncias transitórias dos geradores na matriz Ybus. Eliminando-se as 

barras de carga do sistema, por meio do processo de Eliminação de Gauss, a rede de 

transmissão fica reduzida às barras internas dos geradores. Assim, o sistema de 

transmissão, as reatâncias transitórias e as cargas serão representados pela matriz 

reduzida Yr. A Figura 2.6 apresenta o esquema de redução descrito acima. 

 

(Matriz Y)

E'qn Vtn

In

x'dn
ZLm

(Matriz Ybus)

I1

I2

E'q1

E'q2

x'd1

x'd2
Vt2

Vt1

Rede de Transmissão

VL2

VL1

ZL1

(Matriz Yr)

Rede de Transmisão + Cargas

Rede de Transmisão + Cargas + Reatância transitória

 

Figura 2.6: Representação do sistema multimáquinas. 

 

Com a redução da rede, a equação (2.31) pode ser reescrita da seguinte forma: 

 

              ),sencos'()''(
1

_
1

_ kqkkqk

n

k

ikrIkRk

n

k

ikrIiRi jEEYjEEYjII δδ +=+=+ ∑∑
==

          (2.40) 

 

onde RkE '  e IkE '  são, respectivamente, as partes real e imaginária da tensão transitória 

interna da máquina k, ikrY _  é o elemento da matriz Yr e n , o número de geradores do 

sistema. Desenvolvendo-se a equação (2.40), obtém-se: 

 

                                 ∑
=

−=
n

k

kqkikkqkikRi senEBEGI
1

'cos' δδ                                     (2.41) 

e 

                                 ,sen'cos'
1

∑
=

+=
n

k

kqkikkqkikIi EGEBI δδ                                       (2.42) 
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nas quais ikG  e ikB  são, respectivamente, as partes real e imaginária do elemento ikrY _  

da matriz Yr. Para escrever o novo conjunto de equações diferenciais correspondente 

aos geradores, com regulador automático de tensão, basta substituir (2.41) e (2.42) em 

(2.33) e (2.34). O novo conjunto de equações do modelo multimáquinas com o sistema 

de transmissão reduzido é dado por: 

 

                     ,sisi ωωωδ −=�                                                                                     (2.43) 
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Com a redução da rede, o sistema passou a ser constituído apenas pelo conjunto de 

equações diferenciais (2.43)-(2.46). Estas equações não dão informações a respeito da 

tensão terminal que é utilizada na equação diferencial do regulador de tensão. A 

equação do módulo da tensão terminal, em função das variáveis de estado do modelo, 

pode ser obtida substituindo-se as equações (2.41) e (2.42) em (2.39). Assim, a 

expressão final para || tiV  é dada por: 
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O conjunto de equações (2.43)-(2.46) constitui o modelo multimáquinas padrão que é 

utilizado para o desenvolvimento de todos os outros modelos multimáquinas utilizados 

no trabalho.  
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2.2  Modelo Linear 

 

A análise de sistemas submetidos a pequenas perturbações e o projeto de 

controladores para tais sistemas podem ser feitos utilizando-se modelos lineares em vez 

de modelos não lineares, pois as pequenas perturbações, em geral, não afastam 

significativamente as variáveis de estado do ponto de operação original.  Portanto, os 

modelos lineares representam de forma satisfatória os fenômenos inerentes ao problema 

de estabilidade a pequenas perturbações. O modelo linear possibilita a análise detalhada 

dos modos de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência em sistemas elétricos de 

potência. Uma das vantagens do uso de modelos lineares é a possibilidade de utilização 

da grande diversidade de técnicas lineares para análise e projeto de sistemas de controle. 

Essas técnicas lineares, em geral, são mais simples e mais fáceis de serem 

implementadas quando comparadas com as técnicas não lineares.  

O modelo linear será obtido por meio da linearização, em torno de um ponto de 

operação de interesse, do conjunto de equações diferenciais ordinárias não lineares que 

representa o comportamento do sistema elétrico de potência. Considere-se que 

 

                                                           )u,f(xx 000 =�                                                  (2.48) 

 

representa o conjunto de equações (2.43)-(2.46), na forma condensada, e 0x  e 0u  são, 

respectivamente, o vetor com os valores das variáveis de estado na condição de 

operação inicial (ponto de equilíbrio do sistema) e o vetor com as entradas de controle 

aplicadas ao sistema na condição de operação inicial. Considerando-se que o sistema 

será submetido a uma pequena perturbação, pode-se escrever: 

 

                                                           0x = x +∆x                                                      (2.49) 

e 
                                                           ,∆uuu 0 +=                                                     (2.50) 

 

onde ∆x  é o vetor que representa o pequeno desvio das variáveis de estado em relação 

ao ponto de equilíbrio 0x  e ∆u  é o vetor que representa o pequeno desvio do sinal de 

controle em relação ao sinal de controle inicial 0u . Para sistemas submetidos a 

pequenas perturbações, a equação (2.48) pode ser reescrita na forma: 
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                                    ].(),[ 0 ∆u)u∆x(xfx∆xx 00 ++=+= ���                                      (2.51) 

 

Considerando-se que a perturbação não afaste significativamente o sistema da 

condição de operação original ( 0x  e 0u ), o sistema pode ser representado pela expansão 

em série de Taylor da equação (2.51). Aplicando-se a expansão em série de Taylor, 

truncada na primeira derivada, obtém-se: 

 

                          .
,, 0u0x0u0x

000 ∆u
u
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∆x
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)u,f(xx∆x

∂
∂
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∂
∂

+≈+ ��                               (2.52) 

 

Para as condições inicias 0x  e 0u , temos que 0== )u,f(xx 000� . Portanto, a equação 

(2.52) pode ser reescrita com uma equação linear na forma de espaço de estados do tipo: 
 

                                    uBxAx∆ ∆+∆=�                                                  (2.53) 

 

onde a matriz A é o jacobiano de 0 0f(x ,u )  )|/( , 00 uxxf ∂∂  e B é a matriz  de entradas dada 

por 
00 uxuf/ ,|∂∂ . A solução da equação (2.53) fornece uma boa aproximação para a 

resposta do sistema elétrico de potência submetido a pequenas perturbações. Uma 

facilidade advinda do uso do modelo linear apresentado se deve ao fato de que as 

informações a respeito da estabilidade do sistema podem ser obtidas por meio dos 

autovalores da matriz de estados. Além disso, a equação (2.53) apresenta solução 

analítica, o que a torna mais atrativa (para o estudo proposto) que o conjunto de 

equações não lineares (2.43)-(2.46). 

 

2.3  Modelo com a Hipótese Barramento Infinito 

 

A linearização do conjunto de equações (2.43)-(2.46), conforme apresentado na 

seção anterior, dá origem a uma matriz de estados singular (matriz não inversível). A 

singularidade da matriz de estados ocorre devido à redundância existente no conjunto de 

equações (2.43)-(2.46), ou seja, existem mais equações do que o necessário para 

representar as dinâmicas do sistema elétrico de potência (ou, analogamente, há uma 

redundância de estados, e alguns estados podem ser eliminados, pois podem ser escritos 

como uma combinação linear de outros estados). Isso se deve ao fato de que as 
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transferências de potência entre os geradores do sistema dependem das diferenças 

angulares entre eles, e não do valor absoluto de seus ângulos.  

Problemas de controle na forma de LMIs, em geral, exigem que a matriz de estados 

do modelo linear do sistema seja não singular, pelo fato de que os problemas de controle 

estruturados na forma de desigualdades não estritas não podem ser tratados diretamente 

por algoritmos que utilizam os métodos de pontos interiores (GAHINET et al., 1995). A 

resolução de LMIs não estritas pode  apresentar problemas numéricos (UEZATO & 

IKEDA, 1999). Dessa forma, a singularidade da matriz de estados inviabiliza, em geral, 

a obtenção de uma solução para problemas de controle estruturados na forma de LMIs. 

 Nos casos onde as constantes de amortecimento são iguais a zero (isto é, 0=iD  para 

ni ,,1 …= ),  a singularidade da matriz pode ser observada pela existência de dois 

autovalores posicionados na origem do plano complexo (dois autovalores iguais a zero). 

O barramento infinito, utilizado geralmente para representar (equivalentar) parte do 

sistema de potência, pode ser adotado para resolver o problema de redundância do 

modelo. A hipótese da existência deste barramento elimina o problema de redundância 

do conjunto de equações, pois ele pode ser utilizado para fornecer uma referência de 

ângulo e de velocidade para o sistema.  No modelo linear, o emprego do barramento 

infinito se reflete na eliminação do autovalor na origem do plano complexo associado à 

falta de referência angular para o sistema e também se reflete na eliminação do segundo 

autovalor na origem do plano complexo associado à falta de torque de amortecimento 

dependente do desvio de velocidade. A utilização do barramento infinito elimina a 

singularidade da matriz de estados, possibilitando a aplicação das técnicas de controle 

robusto, baseadas em LMIs, para projeto de controladores. 

De acordo com a definição apresentada na introdução, o barramento infinito é uma 

máquina com capacidade de geração ilimitada e com inércia infinita. Assim, as 

variáveis de estado da k-ésima máquina do sistema (considerando-se que tal máquina 

seja um equivalente da porção do sistema representada pelo barramento infinito) não 

sofrem variações. Isso significa que as variáveis de estado referentes ao barramento 

infinito serão constantes, ou seja, ,0kδδ =∞ ,0kωω =∞ 0'' qkq EE =∞  e 0FDkFD EE =∞ . 

Deste modo, o sistema será representado por um conjunto de 4n-4 equações 

diferenciais. O modelo não linear do sistema elétrico de potência multimáquinas 

adotado, com a hipótese da existência do barramento infinito, é dado por:  
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para .1,,1 −= ni …  O modelo linear do sistema será obtido a  partir da linearização do 

conjunto de equações (2.54)-(2.57) em um ponto de operação de interesse. O vetor de 

estados do modelo linear é dado por 

 

        
.]''[ 11111111

T

FDnqnnnFDq EEEE −−−− ∆∆∆∆∆∆∆∆= ωδωδ …∆x          (2.58) 

 

A matriz de estado do modelo linear será não singular com dimensão (4n-4) x (4n-4). 
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Capítulo 3 
 

 

TÉCNICAS DE CONTROLE: TÉCNICAS 

CONVENCIONAIS DE PROJETO  

 

Muitas das técnicas de controle propostas pela teoria de controle podem ser 

aplicadas ao problema de amortecimento de oscilações eletromecânicas em sistemas de 

potência. No entanto, algumas delas são mais adequadas ao problema em questão 

quando comparadas com outras técnicas propostas. As técnicas de controle podem ser 

basicamente divididas em: técnicas de controle clássico e controle moderno. 

As técnicas de controle clássico são, em geral, caracterizadas por abordagens no 

domínio da freqüência envolvendo modelos com uma única entrada e única saída 

(SISO). Já as técnicas de controle moderno se diferenciam por adotarem abordagens no 

domínio do tempo baseadas em representações no espaço de estados e modelos com 

múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO). Algumas destas são classificadas como 

técnicas de controle robusto. As técnicas de controle robusto, em geral, consideram as 

incertezas existentes nos modelos matemáticos adotados nas metodologias de projeto. 

Tais incertezas referem-se a diferenças ou erros entre o modelo e o comportamento real 

do sistema físico (por exemplo, variações no ponto de operação, variações de 

parâmetros e dinâmicas do sistema físico negligenciadas na modelagem). O grau de 

incertezas do modelo exerce forte influência no desempenho dos controladores 

projetados. Dessa forma, a utilização das técnicas de controle robusto pode garantir 

formalmente um desempenho aceitável para o sistema em malha fechada frente às 

incertezas consideradas na fase de projeto. 

  Ambas as técnicas de controle apresentam uma variedade de ferramentas 

matemáticas para o projeto e análise de sistemas de controle. No entanto, a técnica de 

controle utilizada no projeto de controladores de amortecimento exerce uma influência 

significativa no desempenho deles. Assim, a escolha adequada da(s) técnica(s) de 
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controle que se enquadre(m) dentro dos objetivos de desempenho requeridos pelo 

problema de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência é relevante para a obtenção 

de controladores efetivos. Neste cenário, o presente capítulo apresenta algumas técnicas 

de controle que podem e/ou foram utilizadas no projeto de controladores de 

amortecimento. 

 

3.1 Técnicas de Controle Clássico 

 

   Os projetos dos controladores que estão atuando nos sistemas elétricos de potência 

contemporâneos foram, predominantemente, baseados em técnicas de controle clássico. 

Tal realidade se deve ao fato de as técnicas de controle clássico serem de simples 

aplicação, simples implementação e capazes de gerar controladores efetivos. Além do 

mais, grande parte das técnicas de controle clássico foram estabelecidas há mais de duas 

décadas e fazem parte das ementas dos cursos de engenharia. Portanto, já estão bastante 

difundidas. 
As metodologias de projeto de controladores de amortecimento baseadas em técnicas 

de controle clássico adotam, em geral, uma estrutura de controle do tipo rede de avanço-

atraso (OGATA, 1993). Tal estrutura de controle é apresentada na Figura 3.1 para uma 

melhor compreensão das metodologias de projeto, baseadas em tais técnicas, a serem 

apresentadas. 
 

1+ST2KPSS

∆ω STws
1+STws

Vsi1+ST1 n

 

Figura 3.1: Estrutura de controle do tipo rede de avanço-atraso. 

 

A estrutura de controle em questão é composta por um ganho de realimentação KPSS, 

um filtro do tipo washout, para evitar que o controlador atue em condições de regime 

permanente, seguido pelo(s) bloco(s) de avanço-atraso. 

A primeira metodologia de projeto de controladores de amortecimento para sistemas 

de potência foi proposta no final da década de 60 (DEMELLO & CONCORDIA, 1969). 

Tal metodologia é baseada na compensação de fase no domínio da freqüência e utiliza 

um modelo denominado Heffron-Phillips (HEFFRON & PHILLIPS, 1952), que é um 

modelo linearizado de uma máquina síncrona conectada a um barramento infinito. A 

estrutura de controle proposta tem como entrada o desvio de velocidade angular do rotor 
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do gerador e como saída um sinal estabilizante que é adicionado à referência de tensão 

dos AVRs. O projeto consiste basicamente em compensar o atraso de fase, na 

freqüência de interesse, introduzido pela malha de controle de tensão (regulador de 

tensão e circuito de campo) (DEMELLO & CONCORDIA, 1969). O procedimento de 

projeto em questão não considera as dinâmicas dos modos inter-área, pois o modelo 

utilizado (modelo Heffron-Phillips) não inclui os elementos do sistema que exercem 

influência sobre tal modo. A presença de tais modos no sistema pode ser observada 

quando se utiliza o modelo multimáquinas, pois ele considera as interações das 

dinâmicas das diversas máquinas do sistema de potência. Detalhes a respeito da 

metodologia sucintamente descrita acima podem ser obtidos em (DEMELLO & 

CONCORDIA, 1969). 

No início da década de 80, foram propostos conceitos de ajuste e desempenho para 

tais controladores (LARSEN & SWANN, 1981). Tal ajuste é denominado técnica de 

sintonia. Ela é utilizada para que os controladores forneçam um amortecimento 

adequado para os modos locais sob uma ampla faixa de pontos operação e, 

simultaneamente, um amortecimento para os modos inter-área que não são considerados 

no projeto dos controladores em questão. A utilização da técnica de sintonia fornece 

uma robustez aos controladores, frente às mudanças do ponto de operação do sistema.  

Entretanto, deve-se ressaltar que esta robustez não é definida na metodologia de projeto, 

mas sim empiricamente obtida a partir da análise do desempenho dos controladores 

atuando em diferentes pontos de operação do sistema. Além do mais, a aplicação da 

técnica de sintonia é um processo que requer elevado conhecimento do projetista sobre 

o sistema elétrico de potência de interesse. 

Ao longo dos anos, outras técnicas de controle clássico foram utilizadas para o 

projeto de controladores de amortecimento, utilizando a estrutura apresentada na Figura 

3.1. Em (JUNIOR, MARTINS & PINTO, 1998), foi proposta uma metodologia de 

projeto fundamentada no critério de estabilidade de Nyquist, que é mais adequada ao 

problema de oscilações eletromecânicas (quando comparada com a metodologia 

proposta em (DEMELLO & CONCORDIA, 1969)) pelo fato de permitir a especificação 

do fator de amortecimento das oscilações na fase de projeto dos controladores. A 

referida metodologia permite utilizar o modelo multimáquinas diretamente na etapa de 

projeto, o que, conseqüentemente, permite projetar os estabilizadores de forma 

coordenada. Os controladores são projetados um a um, e o projeto requer uma análise 

para determinar os modos eletromecânicos de oscilação associados ao gerador para o 
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qual será projetado o controlador (determinar se os modos são observáveis e 

controláveis para o gerador de interesse). Tal análise pode ser realizada utilizando-se os 

resíduos da função de transferência (MARTINS & LIMA, 1990) entre a entrada de 

controle (entrada de controle do regulador de tensão) e o sinal de saída do gerador de 

interesse (desvio de velocidade do gerador). A metodologia em questão utiliza o critério 

de estabilidade de Nyquist com fator de amortecimento constante (OGATA, 1993) e, 

portanto, o projeto requer uma análise dos diagramas de Nyquist e o ajuste adequado do 

ganho do controlador para obter o desempenho desejado.  

Para um melhor entendimento da metodologia proposta em (JUNIOR, MARTINS & 

PINTO, 1998), considere-se o esquema de realimentação apresentado na Figura 3.2. 

 

-+
yu G(s)

EC(s)
 

Figura 3.2: Esquema de realimentação com EC. 

 

Na Figura 3.2, G(s) é a função de transferência entre a entrada de controle e o sinal 

de saída do gerador de interesse, e EC(s) é a função de transferência do controlador 

associado ao gerador de interesse. A função de transferência de malha aberta é definida 

como  F(s)= G(s)·EC(s). A metodologia de projeto consiste basicamente em determinar 

um EC(s) de forma que o ângulo de F(s) seja 0° ou 180° de acordo com o pólo referente 

ao modo eletromecânico associado ao gerador de interesse. A freqüência do pólo 

referente ao modo de oscilação de interesse é aqui definida como cω . Se o pólo 

referente ao modo eletromecânico associado ao gerador de interesse estiver no semi-

plano direito do plano complexo determina-se EC(s) de forma que o ângulo de F( cjω ) 

seja igual a 180°. Para o caso em que o pólo referente ao modo eletromecânico 

associado ao gerador de interesse estiver no semi-plano esquerdo do plano complexo, 

determina-se EC(s) de forma que o ângulo de F( cjω ) seja igual a 0°. Em ambos os 

casos, ajusta-se o ganho de EC(s) para que o diagrama de Nyquist envolva o ponto -1 no 

sentido anti-horário  em torno da freqüência cω . Os parâmetros do(s) bloco(s) de 

avanço-atraso podem ser obtidos por meio da resolução de uma equação algébrica não 

linear apresentada em (JUNIOR, MARTINS & PINTO, 1998). Informações detalhadas 

a respeito do procedimento descrito anteriormente são apresentadas em (JUNIOR, 
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MARTINS & PINTO, 1998). A aplicação dessa metodologia de projeto requer uma 

análise dos diagramas de Nyquist e o ajuste adequado dos ganhos dos controladores 

para se obter o desempenho desejado. Ou seja, o projeto dos controladores dependerá 

significativamente da habilidade do projetista em ajustar e interpretar os diagramas de 

Nyquist referentes ao sistema em estudo. 

Ambas as metodologias de projeto apresentadas anteriormente são baseadas em 

técnicas de controle clássico e, portanto, não garantem formalmente a obtenção de 

controladores robustos na fase de projeto, pois elas não consideram nenhum tipo de 

incerteza existente no modelo matemático do sistema em estudo. 

 

3.2 Técnicas de Controle Moderno Baseadas em 

Desigualdades Matriciais Lineares  
 

As técnicas de controle moderno foram propostas para atender as necessidades dos 

complexos sistemas dinâmicos contemporâneos. Elas apresentam maior variedade de 

ferramentas para projeto e análise de sistemas de controle, assim como permitem a 

otimização do problema de controle formulado. 

A análise da estabilidade a pequenas perturbações em sistemas elétricos de potência 

e o projeto de controladores de amortecimento para eles podem ser formulados como 

problemas de otimização convexa com restrições na forma de desigualdades matriciais 

lineares (ou LMIs, do Inglês Linear Matrix Inequalities). Uma grande vantagem do uso 

de LMIs vem da possibilidade de encontrar uma solução numérica para problemas que 

não apresentam solução analítica ou com solução analítica de difícil obtenção. Outra 

grande vantagem é a possibilidade de especificar vários critérios de desempenho no 

procedimento de projeto do controlador. As múltiplas especificações podem ser 

incluídas em uma metodologia de projeto por meio de uma formulação LMI unificada. 

Em certos casos, podem-se especificar até objetivos conflitantes. 

A forma padrão para uma LMI é dada por (BOYD et al., 1994) 

 

                                     1 ,p( ) x x≡ + + +0 1 pF x F F F > 0…                                         (3.1) 

 

onde p∈x R  é o vetor com as variáveis do problema (as variáveis do problema  também 

são conhecidas como variáveis de decisão) e mxm

i ∈F R , ,,,0 pi …=  são matrizes 

simétricas dadas pelo problema. Na forma padrão apresentada na equação (3.1) a LMI é 



 37 

estrita, no entanto, também pode haver problemas na forma de LMIs não estritas 

( 0( ) ≥F x ). Problemas que envolvem múltiplas LMIs  ( 1 0 0( ) (k)( ) , , ( )> >F x F x… ) 

podem ser representados por uma única LMI na forma diagonal 

( 1 0( ) (k)diag( ( ), , ( )) >F x F x… ).  

A LMI (3.1) é uma restrição convexa em p∈x R . A convexidade da LMI permite o 

uso da grande variedade de ferramentas de otimização convexa existente. No entanto, 

isso não significa que todo problema envolvendo restrições na forma de LMIs seja um 

problema de otimização. Pode haver problemas apenas de factibilidade, que consiste na 

determinação de uma solução p∈x R  que satisfaça a restrição 0( ) >F x  (no caso não 

estrito, que satisfaça 0( ) ≥F x ). Se existir uma solução p∈x R  que satisfaça a LMI, diz-

se que ela é factível. Caso contrário diz-se que ela é infactível. O problema de 

otimização convexa mencionado anteriormente, em geral, consiste na minimização ou 

maximização de uma função objetivo linear pf( ) : →x R R  sujeita a restrições na 

forma de LMIs (minimizar )f(x  sujeito a 0( ) >F x , por exemplo). 

As LMIs dos problemas de controle, em geral, não estão na forma canônica. Em tais 

problemas as LMIs, em geral, são estruturadas em uma forma condensada, onde as 

variáveis do problema são matrizes. A utilização das LMIs na forma condensada é mais 

conveniente para a utilização dos métodos de resolução numérica, pois tais métodos 

podem ser melhorados em eficiência explorando-se a estrutura das matrizes do 

problema. A equação “clássica” de Lyapunov para sistemas lineares é um exemplo de 

LMI na forma condensada. Tal equação é dada por 

 

                                                   TM P+PM < 0,                                                    (3.2) 

 

onde mxm∈M R  é a matriz dada pelo problema e T mxm∈P = P R  é a variável matricial 

do problema. A LMI condensada apresentada na equação (3.2) é convexa em ,P  e  pode 

ser colocada na forma padrão (forma apresentada na equação (3.1)) tomando 0F = 0  e 

T

i i i= − −F M P PM  para .2/)1(,,1 += mmi …  As matrizes iP  formam a base para 

matrizes simétricas pertencentes ao mxmR .  

A análise da estabilidade de sistemas elétricos de potência submetidos a pequenas 

perturbações pode ser realizada pela solução de um problema de factibilidade 

envolvendo a equação “clássica” de Lyapunov (LMI (3.2)). Considere-se que o sistema 
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elétrico de potência, em um dado ponto de operação, seja representado pelo modelo 

Linear Invariante no Tempo (ou LTI, do inglês Linear Time Invariant) dado por 
 

                                                 (t) (t),=x Ax�   ,0 0xx =)(                                         (3.3) 

 

onde todos os elementos da equação foram apresentados no capítulo anterior. A 

existência de uma matriz TP = P > 0  tal que as desigualdades   

 

                                                0TV( ) = >x x Px                                                         (3.4) 
e  
                                              T T T TV( ) =x x Px + x Px = x (A P + PA)x < 0� � �                    (3.5) 

 

sejam satisfeitas para todo 0≠x , é a condição necessária e suficiente para que toda 

trajetória do sistema (3.3) convirja para zero com ∞→t  ( lim ( ) 0 (0) 0
t

t
→∞

= ∀ ≠x x , 

sistema assintoticamente estável). A equação (3.4) é denominada de função quadrática 

de Lyapunov. Se existir um TP = P > 0  que satisfaça as equações (3.4) e (3.5), diz-se 

que o sistema descrito pela equação (3.3) é quadraticamente estável (BOYD et al., 

1994). A estabilidade quadrática é um caso específico de estabilidade assintótica 

(OSSOWSKI, 2000). A condição necessária e suficiente para provar a estabilidade 

quadrática do sistema linear (3.3) pode ser colocada na forma de uma LMI. A 

formulação LMI para verificação da estabilidade quadrática é construída a partir das 

equações (3.4) e (3.5) e é dada por 

 

                                       T TP = P > 0, A P +PA < 0.                                               (3.6) 

 

Se a LMI (3.6) for factível, diz-se que o sistema descrito pela equação (3.3) é 

quadraticamente estável. É importante destacar que um sistema linear do tipo 

(t) (t)=x Ax�  é assintoticamente estável se, e somente se, ele for quadraticamente estável. 

 

3.2.1 Projeto de Controladores Baseado em Desigualdades Matriciais 

Lineares  

 

O objetivo principal do trabalho não é a análise de sistemas lineares, mas sim o 

projeto de controladores para tais sistemas utilizando-se LMIs para formular o problema 

de controle. Para estabilizar e/ou melhorar o desempenho de um sistema dinâmico, em 
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geral, é necessário atuar nele por meio de um sinal de controle conveniente ( (t)u ). No 

problema de estabilidade a pequenas perturbações, o amortecimento das oscilações 

eletromecânicas de baixa freqüência pode ser feito por meio de um sinal de controle, 

gerado pelo controlador de amortecimento, que é adicionado na referência do regulador 

automático de tensão.  

Considerando-se o sinal de controle e o sinal de saída da planta, o sistema linear (3.3) 

pode ser reescrito na forma: 

 

                                           (t) (t) (t),= +x Ax Bu�                                                       (3.7) 

                                           (t) (t),=y Cx                                                                    (3.8) 

 

onde (t)y  é o vetor com as saídas do sistema linear (3.7). Um procedimento clássico 

utilizado para estabilizar sistemas dinâmicos é a utilização de controladores baseados na 

realimentação estática de estados. Um controlador baseado na realimentação estática de 

estados utiliza a lei de realimentação do tipo 

 

                                                     (t) (t),=Ku x                                                         (3.9) 

 

onde K  é a matriz com os ganhos de realimentação que definem o controlador. 

Substituindo-se a equação (3.9) em (3.7), obtém-se o modelo do sistema em malha 

fechada (sistema controlado) dado por 

 

                                                 .(t) ( ) (t)=x A+ xKB�                                             (3.10) 

 

A determinação de um ganho de realimentação de estados K  que estabilize o sistema 

em malha fechada (equação (3.10)) pode ser formulada como um problema de controle 

na forma de LMI. A existência de um ganho de realimentação K  e uma matriz 

TP = P > 0  que satisfaça a desigualdade matricial 

 

                                     TK P P(A +B ) + (A +BK) < 0                                           (3.11) 

 

é a condição necessária e suficiente para que o sistema em malha fechada seja estável. A 

equação (3.11) é uma desigualdade matricial, nas variáveis K  e ,P  que apresenta 

termos não lineares (PBK  e T TK B P , por exemplo). Formalmente, diz-se que a 

equação (3.11) é uma desigualdade matricial bilinear (ou BMI, do Inglês Bilinear 
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Matrix Inequality). Os algoritmos numéricos de resolução de LMIs, em geral, não 

resolvem problemas na forma de BMIs. Tais problemas, em geral, são não convexos.  

Entretanto, os termos não-lineares do problema na forma de BMI podem ser eliminados, 

em geral, por meio de uma mudança de variáveis. Multiplicando-se ambos os lados da 

desigualdade (3.11) por 1−P , e definindo-se uma nova variável 1,−Y = P  pode-se 

reescrever a equação (3.11) em uma forma equivalente dada por 

 

                              T T= > 0, (A +B ) + (A +Y Y Y K KB )Y < 0.                       (3.12) 

 

Definindo-se L = KY como uma nova variável e substituindo-se na equação (3.12), 

obtém-se: 

 

                              T T T T= > 0, A + AY Y + B +Y Y L BL < 0                           (3.13) 

 

A equação (3.13) é uma LMI nas variáveis Y  e L . Dessa forma, a existência de  

matrizes Y  e L  que satisfaçam a LMI (3.13) garantem a existência de uma controlador 

estático, representado pela matriz de ganhos 1−K = LY , capaz de estabilizar o sistema 

em malha fechada. Ou seja, a LMI (3.13) é um problema de factibilidade referente ao 

projeto de um controlador estático, baseado na realimentação de estados do sistema, que 

garante a estabilização do sistema em malha fechada. A LMI (3.13) será factível, se e 

somente se, o par (A,B ) for estabilizável. A estabilidade do sistema foi a única 

especificação incluída no problema de controle representado pela LMI (3.13). No 

entanto, um índice de desempenho poderia ser especificado no problema de  controle 

apresentado. Tal problema (projeto de controladores estáticos baseado na realimentação 

estática de estados) foi apenas para mostrar que o projeto de controladores pode ser 

estruturado na forma de LMIs e que especificações adicionais podem ser incluídas na 

formulação do problema. 

O objetivo principal deste trabalho é o projeto de controladores de amortecimento 

para sistemas elétricos de potência, e tais controladores devem atender certas restrições 

práticas inerentes ao problema de amortecimento de oscilações eletromecânicas de 

baixa freqüência. As principais restrições práticas, que deverão ser satisfeitas pela 

metodologia de projeto a ser desenvolvida, referem-se à realimentação de saída, 

descentralização dos controladores, ganho nulo dos controladores em condições de 

regime permanente. A realimentação de saída é requerida em vez de realimentação de 



 41 

estados devido às dificuldades de se obter uma medida local correta do ângulo do 

gerador de interesse. A descentralização é requerida, até o momento, para contornar os 

problemas advindos da obtenção de medidas remotas. O ganho nulo dos controladores 

em condições de regime permanente deve ser atendido para evitar que o controlador 

atue após o amortecimento significativo das oscilações. Além de atender as restrições 

práticas do problema, os controladores de amortecimento devem garantir um bom 

desempenho para o sistema em malha fechada. 

Para garantir um bom desempenho para o sistema em malha fechada e atender aos 

requisitos práticos pretende-se utilizar um controlador baseado na realimentação 

dinâmica de saída. O uso de controladores com uma estrutura dinâmica possibilita a 

inclusão de mais especificações na formulação do problema de controle quando 

comparado com o uso de controladores estáticos. Os problemas de controle envolvendo 

realimentação de saída, em geral, são mais difíceis de serem formulados quando 

comparados com os problemas envolvendo realimentação de estados (CRUSIUS & 

TROFINO, 1999).  Um controlador baseado na realimentação dinâmica de saída utiliza 

a lei de realimentação do tipo: 

 

                                                   ,(s)u = K y                                                                (3.14) 

 

sendo (s)K  a função de transferência do controlador, cuja realização no espaço de 

estados é dada por: 

                                        ( ) ( ) ( )t t t ,= +C CCCA Bx x y�                                           (3.15) 

                                                ( ) ( )t t ,= C Cu xC                                                           (3.16) 

 

onde ( ) m

C t ∈x R  é um vetor  com os estados do controlador. A equação (3.15) descreve 

o comportamento dinâmico do controlador em função da saída da planta ( ( ) qt ∈y R ). Os 

estados gerados pela dinâmica do controlador são utilizados na estrutura de controle 

baseada na realimentação de estados (equação (3.16)). A equação (3.16) produz o sinal 

de controle para o sistema por meio da aplicação do ganho CC  nos estados do 

controlador. O sistema em malha fechada (sistema controlado), composto pela conexão 

do conjunto de equações (3.7), (3.8), (3.15) e (3.16), pode ser representado por: 

 

                                                       (t) (t),=x Ax� �� �                                                          (3.17) 
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sendo 

                                                  
 
 
 

C

C C

A B
A = ,

C

C

B A
�                                                  (3.18) 

 

onde 2 2mx m∈A R�  é a matriz de estados do sistema em malha fechada e 2( ) mt ∈x R�  é um 

vetor com os estados do sistema e do controlador. O problema de controle consiste 

basicamente em calcular o controlador dinâmico ou, equivalentemente, calcular as 

matrizes C CA , B  e CC , de forma que as restrições práticas impostas pelo problema de 

amortecimento de oscilações eletromecânicas sejam atendidas. Além de atender as 

restrições práticas, o controlador deve garantir um desempenho satisfatório para o 

sistema em malha fechada. 

 

3.2.2 Técnicas de Controle Robusto 

 

Uma das maiores incertezas presentes nos modelos multimáquinas, apresentados no 

capítulo anterior, não se refere às variações paramétricas ou às dinâmicas 

negligenciadas na modelagem, mas sim ao ponto de operação do sistema elétrico de 

potência. Nas metodologias de projeto de controladores lineares de amortecimento, o 

sistema elétrico de potência é geralmente modelado por meio de um modelo do tipo 

LTI. Tal tipo de modelo é estruturado a partir de um único ponto de operação de 

interesse, portanto, o controlador projetado através desse modelo considera apenas um 

ponto de operação do sistema. No entanto, as cargas do sistema elétrico de potência 

variam normalmente ao logo do dia, e o ponto de operação do sistema elétrico de 

potência tem influência significativa no comportamento das oscilações eletromecânicas 

de baixa freqüência. Dessa forma, é relevante que as incertezas referentes ao ponto de 

operação do sistema elétrico de potência sejam incluídas na modelagem do sistema. 

Considerando-se as variações do ponto de operação do sistema, na metodologia de 

projeto dos controladores, é possível obter controladores de amortecimento capazes de 

estabilizar o sistema elétrico de potência em uma ampla faixa de pontos de operação 

(robustez de estabilidade). Além da robustez de estabilidade, pode-se obter 

controladores, utilizando técnicas de controle adequadas, capazes de manter o 

desempenho mínimo frente às mudanças no ponto de operação (robustez de 

desempenho, obtida pela especificação de um índice de desempenho mínimo na fase de 
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projeto). Neste trabalho, utilizam-se técnicas de controle de forma que os controladores 

de amortecimento projetados garantem a robustez de estabilidade e a robustez de 

desempenho. 
  A robustez de estabilidade do sistema em malha fechada pode ser obtida 

considerando as variações do ponto de operação do sistema elétrico de potência no 

projeto do controlador proposto. Nesta subseção serão apresentadas duas técnicas de 

modelagem capazes de considerar as incertezas referentes às variações do ponto de 

operação do sistema elétrico de potência.  

A primeira técnica a ser apresentada é denominada modelagem politópica, e é 

adequada para o projeto de controladores de amortecimento para sistemas elétricos de 

potência (RAMOS, BRETAS & ALBERTO, 2002). A aplicação dessa modelagem 

permite a obtenção de um modelo que considera múltiplos pontos de operação do 

sistema elétrico de potência. Ela é constituída por um conjunto de L modelos lineares, 

estruturados a partir da conexão de modelos do tipo (3.7)-(3.8) (obtidos a partir da 

linearização do modelo multimáquinas em L diferentes pontos de operação) com o 

modelo de estados do controlador (equações (3.15)-(3.16), cujas matrizes devem ser 

determinadas pelo procedimento de projeto). O referido conjunto de modelos lineares é 

dado por 

 

                               ( ) ( ),it t=x A x� �� �        i i

i

i

 
 
 

C

C C

CA B

B C A
A = ,�                                   (3.19) 

 

onde 2 2mx m

i ∈A R� , para ,1 L,,i …=  são as matrizes de estados do sistema em malha 

fechada, mxm

i ∈A R  são as matrizes de estados do sistema em malha aberta referentes 

aos L diferentes pontos de operação adotados. As matrizes iB  e iC  são, 

respectivamente, as matrizes de entrada e saída do sistema para cada ponto de operação 

adotado. É relevante destacar que as matrizes iB  e iC  serão iguais para todos os 

vértices do sistema ( iB = B  e iC = C ), nos casos em que elas não dependem do ponto 

de operação do sistema. As matrizes C CA , B  e CC  são as variáveis matriciais a serem 

obtidas pelo procedimento de projeto. Uma vez obtidas tais matrizes, o controlador 

(3.15)-(3.16) pode ser passado para a forma de função de transferência (mais adequada 

para a implementação final). Os problemas de análise da estabilidade e projeto de 
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controladores envolvendo a modelagem politópica podem ser colocados na forma de 

LMIs. Uma explicação detalhada a respeito da modelagem politópica exige algumas 

definições que serão apresentadas a seguir. 

Considere-se o modelo dado por: 

 

                                         00(t) (t), ( ) ,∈ =x Ωx x x�                                            (3.20) 

 

onde Ω  é um conjunto no espaço das matrizes 2m x 2m formado pela combinação 

convexa das matrizes 
iA� , e )(x 0~  é a condição inicial do sistema em malha fechada. O 

conjunto Ω  pode ser escrito na forma 

 

                         { }1
1 1

0 1 .
L L

L i i i i

i i

Co , , : λ | λ , λ
= =

 
= = ≥ = 

 
∑ ∑Ω A A A� � �…                        (3.21) 

 

Por meio de (3.21), pode-se observar que o conjunto Ω  é um politopo no espaço das 

matrizes, e as matrizes 
iA�  são seus vértices. A modelagem apresentada em (3.20) é 

chamada de Inclusão Diferencial Linear Politópica (IDLP) (BOYD et al., 1994). 

Qualquer função m: + →x R R  que satisfaz (3.20) é chamada de trajetória (ou solução) 

da IDLP. Considere-se que 

 

                                                      ( )t f( ,t)=x x�                                                  (3.22) 

 

representa o conjunto de equações diferenciais do modelo multimáquinas e suponha-se 

que, para cada ( )tx  e ,t  exista uma matriz ( ,t)∈G x Ω  tal que 

 

                                                    ( ).f( ,t) ( ,t) t=x G x x                                         (3.23) 

 

Dessa forma, conclui-se que qualquer solução (ou trajetória) do sistema não linear 

(3.22) é também uma solução da IDLP definida por Ω  (BOYD et al., 1994). 

A convexidade intrínseca ao conjunto Ω  é uma característica bastante útil para a 

análise da estabilidade e para o projeto de controladores. Essa característica permite 

que, ao garantir que certas propriedades são válidas para os vértices do politopo, 

garante-se também que elas são válidas para todas as matrizes que compõem o conjunto 

convexo. A estabilidade quadrática é uma destas propriedades. A IDLP (3.20) será 

quadraticamente estável se, e somente se, existir TP = P > 0  tal que as equações 
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                                             1 ,T

i i i , , L=A P+PA < 0 ,� � …                                      (3.24) 
 

sejam satisfeitas simultaneamente. Ou seja, o sistema politópico é quadraticamente 

estável se existir uma matriz TP = P > 0  que satisfaça as equações (3.24) para todos os 

sistemas vértices ( iA� ). Assim, a utilização da modelagem politópica, associada à teoria 

de estabilidade quadrática, garante a estabilização do sistema em malha fechada, não 

somente para os pontos de operação utilizados na construção do sistema politópico, mas 

também para todos os pontos de operação que podem ser gerados a partir da 

combinação convexa dos vértices do politopo (BOYD et al., 1994). 

A segunda técnica, a ser apresentada, capaz de representar as incertezas com relação 

ao ponto de operação do sistema refere-se à estabilização simultânea (SAEKS & 

MURRAY, 1982; VIDYASAGAR & VISWANADHAM, 1982). A técnica de 

estabilização simultânea se diferencia da modelagem politópica no aspecto relacionado 

com o cálculo da matriz P. Na estabilização simultânea calcula-se uma matriz P para 

cada ponto de operação adotado. O problema de controle referente apenas a 

estabilização do sistema consiste em calcular as matrizes T

i i=P P , C CA , B  e CC  que 

satisfaçam as desigualdades matriciais 

 

                                           T

i i i i iP > 0, A P + PA < 0� �                                             (3.25) 

 

para .,,1 Li …=   Nesse caso calcula-se uma matriz iP  para cada ponto de operação 

considerado no projeto. Tal abordagem é, em geral, menos conservadora do que a 

modelagem politópica, pelo fato do relaxamento na determinação da matriz P. No 

entanto, o controlador projetado a partir da técnica de estabilização simultânea garantirá 

a estabilidade do sistema em malha fechada somente para os pontos de operação 

utilizados no projeto, e não mais para as combinações convexas desses pontos, como 

ocorre no caso em que se utiliza a modelagem politópica.  

A técnica de estabilização simultânea foi utilizada com sucesso no projeto de 

controladores de amortecimento (MENDONÇA & LOPES, 2003; HONGESOMBUT & 

MITANI, 2004).  No entanto, nos casos em que se deseja obter um único controlador 

que estabilize os L pontos de operação adotados, a utilização da estabilização 

simultânea se limita aos problemas de controle em que a estrutura do controlador 
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(estrutura definida pelas matrizes C CA , B  e CC , no problema de controle em questão) 

não depende da estrutura da matriz P.  

 

3.2.3  Índice de Desempenho  

 

No problema de oscilações eletromecânicas não é suficiente garantir apenas a 

estabilidade do sistema, pois o sistema pode ser estável e apresentar um desempenho 

transitório insatisfatório para garantir uma operação segura e contínua. Para garantir um 

bom desempenho do sistema em malha fechada, especifica-se, em geral, um índice de 

desempenho mínimo na etapa de projeto.  

O fator de amortecimento mínimo para os modos de oscilação do sistema em malha 

fechada é comumente aceito em sistemas elétricos de potência como um indicativo de 

margem de estabilidade a pequenas perturbações (GOMES et al., 2003), e por essa 

razão o seu uso está difundido no projeto de controladores e em análises de estabilidade 

a pequenas perturbações. Em metodologias de projeto baseadas em LMIs, o fator de 

amortecimento mínimo é, em geral, especificado por meio do tradicional 

Posicionamento Regional de Pólos (PRP) (CHIALI & GAHINET, 1996;  CHIALI et al., 

1999). O PRP consiste na imposição dos pólos do sistema em malha fechada em uma 

determinada região D do plano complexo. Por meio dessa técnica as características da 

resposta do sistema em malha fechada, tais como velocidade de decaimento e 

amortecimento da resposta, podem ser especificadas.  

A taxa de amortecimento mínima é usualmente utilizada em conjunto com o fator de 

amortecimento mínimo na região para o posicionamento de pólos adotada em 

metodologias de projeto de controladores. A região D usualmente utilizada nas 

metodologias de projeto é definida por 0ςς >  e 0σσ < , sendo 0ς  o fator de 

amortecimento mínimo e 0σ  a taxa de decaimento mínima (a taxa de decaimento 

mínima 0σ  é definida como o modulo da menor parte real de todos os autovalores do 

sistema em malha fechada). A região D em questão pode ser visualizada na Figura 3.3: 
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0ζ=ζ

Região D
θ

Re

0σ=σ

 

Figura 3.3: Região para o posicionamento de pólos. 

 

onde a reta delimitada pelo ângulo θ  (no semi-plano esquerdo) é a reta que contém os 

modos estáveis com o mesmo fator de amortecimento, e a reta paralela ao eixo 

imaginário define a taxa de decaimento mínima. Se todos os pólos do sistema em malha 

fechada estiverem contidos em qualquer região D, no semi-plano esquerdo, diz-se que o 

sistema em malha fechada ( ( ) ( )t tx = Ax� �� � ) é D-estável. 

O posicionamento regional de pólos pode ser formulado e incorporado no 

procedimento de projeto de controladores por meio de restrições na forma de LMIs. As 

regiões especificadas por meio de LMIs, em geral, são chamadas de regiões LMI. A 

convexidade é uma propriedade intrínseca de tais regiões. Todos os pólos do sistema em 

malha fechada (ou, equivalentemente, todos os autovalores de A� ) estarão contidos na 

região D apresentada na Figura 3.3, se, e somente se, existir uma matriz TP = P > 0� � , tal 

que: 

 

                                             02T σA P + PA + P < 0� �� � �                                                (3.26) 

e 

                              
sen cos

cos sen

T T

T T

θ( ) θ( )

θ( ) θ( )

 
 
 

A P +PA PA - A P
< 0.

A P - PA A P +PA

� � � �� � � �

� � � �� � � �
                          (3.27) 

 

Pode-se observar, pela Figura 3.3 e pelas equações (3.26)-(3.27), que a região LMI 

adotada é formada pela intersecção de duas regiões LMI elementares. Uma região LMI 

elementar é definida pelo setor cônico que define o fator de amortecimento mínimo, e a 

outra é definida pela região no semi-plano esquerdo limitada pela reta vertical que 

especifica a taxa de decaimento mínima. Informações detalhadas a respeito do 
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posicionamento de pólos em regiões LMI podem ser encontradas em (CHIALI & 

GAHINET, 1996;  CHIALI et al., 1999).  
A robustez de desempenho do sistema em malha fechada pode ser incluída no projeto 

de controladores pela combinação da modelagem politópica com as desigualdades 

matriciais que definem a região LMI adotada para o PRP. As desigualdades matriciais 

referentes a tal combinação são dadas por: 

 

                                               02T

i i σA P + PA + P < 0� �� � �                                             (3.28) 

e 

                               
sen cos

cos sen

T T

i i i i

T T

i i i i

θ( ) θ( )

θ( ) θ( )

 
 
 

A P +PA PA -A P
< 0,

A P - PA A P +PA

� � � �� � � �

� � � �� � � �
                       (3.29) 

 

para L,,i …1= . A modelagem politópica associada ao PRP em uma região LMI 

permite que o controlador obtido garanta um desempenho mínimo para o sistema em 

malha fechada em todos os pontos de operação contidos no politopo. O posicionamento 

regional de pólos na forma de desigualdades matriciais lineares, associado à modelagem 

politópica, foi utilizado com sucesso em metodologias de projeto de controladores de 

amortecimento (RAO & SEN, 2000;  RAMOS et al., 2004a). 
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Capítulo 4 
 

 

PROBLEMA DE CONTROLE PROPOSTO: ABORDAGEM 

COM A ENERGIA DA SAÍDA COMO ÍNDICE DE 

DESEMPENHO  

 

Uma grande variedade de índices de desempenho podem ser utilizados em 

metodologias de projetos baseadas em formulações LMIs. Algumas metodologias de 

projeto especificam múltiplos índices de desempenho em uma única formulação 

(EBIHARA & HAGIWARA, 2002; TSAI et al., 2004; OLIVEIRA, RAMOS & 

BRETAS, 2005a). No entanto, a solução de alguns problemas de controle na forma de 

LMIs pode requerer um elevado dispêndio computacional devido ao índice de 

desempenho adotado e/ou devido às dimensões das LMIs correspondentes ao problema 

de controle formulado. Um dispêndio computacional elevado pode restringir o uso da 

metodologia para os casos que envolvem modelos de sistema de ordem elevada. 

Neste contexto, o presente trabalho propõe o uso da energia da saída como um 

índice de desempenho a ser utilizado no projeto de controladores robustos para o 

amortecimento de oscilações eletromecânicas de baixa freqüência em sistemas elétricos 

de potência. A energia da saída é utilizada como uma alternativa ao fator de 

amortecimento mínimo, usualmente especificado por meio do posicionamento regional 

de pólos. A solução para o problema de controle é obtida numericamente, pois tal 

problema é formulado por meio de LMIs. A obtenção da solução do problema de 

controle proposto (energia da saída como índice de desempenho) exige menos dispêndio 

computacional, quando comparado com o tradicional fator de amortecimento mínimo na 

forma de posicionamento regional de pólos. Tal característica é importante para o 

projeto de controladores que envolvem modelos de sistemas de potência de ordem 

elevada.  
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4.1 Energia Cinética do Sistema 

 

O conceito de energia da saída adotado neste trabalho difere do conceito de energia 

utilizado na comercialização de energia elétrica. A abordagem utilizada é relacionada 

com a energia cinética do sistema multimáquinas. Antes de apresentar a formulação do 

problema de controle referente à energia da saída, serão apresentados alguns conceitos e 

considerações básicas para permitir um melhor entendimento da formulação em 

questão. 

O desvio da energia cinética do sistema (em relação à condição de operação na qual 

os geradores do sistema operam com velocidade síncrona) é dado por 

 

                                          2 2
1 1

1 1
,

2 2cinética n nE J Jω ω∆ = ∆ + + ∆�                                       (4.1) 

 
 

onde 
iJ  e iω∆  são, respectivamente,  o momento de inércia e o desvio de velocidade 

(com relação à velocidade síncrona) da i-esima máquina. A seguir, o desvio da energia 

cinética será escrito em função da constante de inércia, pois tal constante é usualmente 

fornecida pelos fabricantes de máquinas síncronas. O momento de inércia em termos da 

constante de inércia é dado por (KUNDUR, 1994; RAMOS et al., 2000) 
 

                                                         ,
2

2
0ω

Bi
i

SH
J =                                                          (4.2)  

 

onde 
iH é a constante de inércia da i-ésima máquina, 

BS  é a potência base do sistema 

em MVA e 0ω  é a velocidade síncrona utilizada como base para a freqüência do 

sistema. Substituindo-se (4.2) em (4.1), obtém-se 

 

                                 .22
11 unBnuBcinética SHSHE ωω ∆++∆=∆ �                                          (4.3) 

 

Em (4.3), 
uω∆  é o desvio de velocidade em p.u. e 

cinéticaE∆  é o desvio da energia 

cinética, em termos da constante de inércia, dado em Mega Joule (MJ).   

As oscilações eletromecânicas do sistema se manifestam diretamente na velocidade 

das máquinas do sistema. Isso implica na variação do desvio da energia cinética do 

sistema. O valor instantâneo do desvio da energia cinética não dá uma boa informação a 
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respeito da estabilidade do sistema. No entanto, o valor acumulado do desvio da energia 

cinética do sistema pode fornecer melhores informações a respeito do crescimento ou 

decaimento das oscilações eletromecânicas. No caso em que as oscilações são 

amortecidas, o desvio instantâneo da energia cinética tende a zero quando o tempo tende 

ao infinito e, portanto, o valor acumulado do desvio da energia cinética será limitado. Já 

no caso em que as oscilações são não amortecidas, o desvio da energia cinética do 

sistema não tende a zero quando o tempo tende ao infinito e o valor acumulado do 

desvio da energia cinética não será limitado. Dessa forma, esse valor pode ser adotado 

como índice de desempenho para sistemas elétricos de potência. O valor acumulado do 

desvio da energia cinética no intervalo de tempo [0, ∞) é dado por 

 

                                  ( ) .
0

22
11∫

∞
∆++∆=∆ dtSHSHE unBnuB

acumulado

cinética ωω �                                (4.4) 

 

A Figura 4.1 apresenta alguns gráficos relacionando as oscilações de velocidade com 

o valor instantâneo e valor acumulado do desvio da energia cinética de um sistema 

multimáquinas. Os gráficos apresentados são apenas ilustrativos e, portanto, não estão 

em escala. O caso apresentado considera um sistema com duas máquinas, o que é 

suficiente para expor a relação existente entre as oscilações na velocidade das máquinas 

do sistema e o desvio da energia cinética do sistema.  

 

∆Εcinética∆Εcinéticaω

ω1

t finalt inicial

ω0

0

ω2

tempo

ω2 tempo

Velocidades: Valor instantâneo
ω

t inicial
0

t final

ω1

ω0

t inicialt finalt inicial

(b) - Sistema instável

∆Εcinética
instantâneo

0 0
tempo

t final

com t 
acumulado
∆Εcinética  

tempo

acumulado
∆Εcinética

tempo

(a) - Sistema estável

∆Εcinética

0
t inicial

∆Εcinética

0
t inicialt final

Desvio da energia cinética: Valor instantâneo

instantâneo
∆Εcinética

tempo

t final

Desvio da energia cinética: Valor acumuladoDesvio da energia cinética: Valor instantâneo

Velocidades: Valor instantâneo
Desvio da energia cinética: Valor acumulado

 
Figura 4.1: Relação entre as oscilações de velocidade e a energia cinética do sistema. 
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A Figura 4.1 (a) apresenta um sistema estável e mostra que o valor acumulado do 

desvio da energia cinética do sistema estável é limitado. A Figura 4.1 (b) apresenta um 

sistema com um modo de oscilação instável e mostra que a o valor acumulado do desvio 

da energia cinética do sistema instável não será limitado. A existência de um único 

modo de oscilação não amortecido é suficiente para que o valor acumulado do desvio da 

energia cinética seja não limitado.  

 

4.2  Energia da Saída como Índice de Desempenho 

 

As propriedades estado/saída do sistema podem ser exploradas de forma a garantir 

um determinado desempenho para a saída do sistema em malha fechada. A imposição 

de um limite superior para a energia da saída do sistema em malha fechada é adotada 

como índice de desempenho a ser atendido no projeto dos controladores de 

amortecimento propostos. A imposição de um limite para a energia da saída, na 

formulação adotada neste trabalho, corresponde à imposição de um limite superior para 

o valor acumulado da variação da energia cinética do sistema. A imposição de um limite 

para o valor acumulado do desvio da energia cinética reflete-se diretamente no 

amortecimento das oscilações eletromecânicas de baixa freqüência, uma vez que a 

velocidade das máquinas é fortemente afetada por tais oscilações (ver Figura 4.1). 

 Alguns conceitos e considerações serão apresentados para uma melhor compreensão 

da formulação do problema de controle referente à metodologia de projeto dos 

controladores de amortecimento propostos. Para a imposição do limite superior para a 

energia da saída, considere-se o modelo politópico, em malha fechada, dado por 

 

                                         0( ) ( ) 0it t , ( )= =x A x x x� �� � � �                                                (4.5) 

                                         ,cl(t) (t)=z C x� �                                                                     (4.6) 

 

onde ( )tz  é a saída do sistema em malha fechada e clC�  é a matriz que define a saída do 

sistema em malha fechada. A máxima energia de saída do sistema (4.5)-(4.6) para uma 

dada condição inicial 0( )x�  é definida como 

 

     { }max 00
max 0 .T

i clE : (t) (t)dt (t) (t), ( ) , (t) (t)
∞

= = = =∫ z z x A x x x z C x� � �� � � � �          (4.7) 
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Suponha-se que exista uma função quadrática de Lyapunov, dada por: 

 

                                          TV( (t)) (t) (t)=x x Px , P > 0� �� � �                                              (4.8) 
e que 
                                          T T T

i iV( (t)) (t)( ) (t) (t) (t),= + −x x A P PA x < z z� �� � �� � �                      (4.9) 

 

para todo ( )tx�  e ( )tz  satisfazendo o sistema politópico (4.5)-(4.6) para L,,i …1= . 

Integrando-se ambos os lados da desigualdade (4.9), para o intervalo de tempo [0, τ], 

obtém-se 

                                            
0

0 ( ) ( ) ,T
V( ( )) V( ( )) t t dt

τ
τ − < −∫x x z z� �                             (4.10) 

 

para todo 0>τ . Somando-se
0

( ) ( ) 0T t t dt V( ( ))
τ

+∫ z z x�  em ambos os lados da desigualdade 

(4.10) obtém-se 

 

                                        
0

( ( )) ( ) ( ) ( (0)).TV t t dt V
τ

τ + <∫x z z x� �                                     (4.11) 

 

Note-se que 
0

( ) ( )T t t dt
τ

∫ z z  será não negativa e ( ( )) 0V τ ≥x�  para P > 0� . Portanto, 

conclui-se que ( (0)) (0) (0)TV =x x Px�� � �  é um limite superior para máxima energia da saída 

( )tz  para uma dada condição inicial (0)x�  (BOYD et al., 1994).  Substituindo-se a 

igualdade (4.6) na desigualdade (4.9), obtém-se:  

 

                                        ( ) ( ) ( )T T T

i i cl clV( t ) t ( ) t= + +x x A P PA C C x < 0.� � � �� � �� � �                        (4.12) 

 

A desigualdade matricial que assegura (4.12) é dada por T T

i i cl cl+ +A P PA C C < 0.� � � �� �  O 

conjunto desigualdades matriciais que garante um limite superior para a energia da saída 

é obtido a partir das desigualdades (4.11) e (4.12), e é dado por: 

 

                                                ,T T

i i cl cl+ +A P PA C C < 0� � � �� �                                              (4.13) 

e 
                                                   00 0 ,T ( ) ( ) γ<x Px�� �                                                       (4.14) 
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onde 0γ  é o limite superior para a energia da saída. A existência das matrizes 

TP = P > 0� � , C CA , B  e CC  que satisfaçam as desigualdades (4.13) e (4.14) garante que 

a energia da saída ( )tz  do sistema em malha fechada, para uma dada condição inicial 

(0),x�  será menor que .0γ   

 A condição inicial (0)x�  não é conhecida na prática. Portanto, com o intuito de 

atender a um maior número de condições iniciais, o problema será estendido para o caso 

em que o limite superior para a energia da saída do sistema é obtido não somente para 

uma condição inicial específica, mas sim para qualquer condição inicial pertencente ao 

elipsóide { }| 1Tε = ≤ξ ξ Wξ� , centrado na origem do espaço de estados linearizado. A 

matriz W�  é uma ponderação nos estados do sistema para modelar o elipsóide de forma 

que um conjunto de condições iniciais esteja contido nele. Tais condições iniciais 

correspondem aos desvios experimentados pelas variáveis de estado que representam o 

sistema, após ele ser submetido a uma pequena perturbação (variações de carga, 

variações na geração, mudanças na topologia da rede e etc.). Os desvios correspondem 

às diferenças entre as variáveis de estado nas condições de operação adotadas no projeto 

e as variáveis de estado na nova condição de operação referente à perturbação 

experimentada pelo sistema.  A Figura 4.2 apresenta um elipsóide no espaço 2R  para 

uma melhor compreensão de como a matriz W�  é definida para modelar o elipsóide de 

interesse. 

 

|∆x2|

|∆x1|
A

B

1

x2

 

Figura 4.2: Elipsóide no espaço 2R . 

 

Na Figura 4.2, x1 e x2 são as variáveis de estado do sistema, |∆x1| e |∆x2| são os valores 

absolutos de tais variáveis de estado com relação aos pontos de equilíbrio adotados no 

projeto (vértices do modelo politópico e possíveis combinações convexas desses 

vértices). Os valores absolutos dos desvios das variáveis de estado são especificados por 



 55 

meio de uma escolha conveniente de W� . Neste trabalho, a matriz W�  adotada é uma 

matriz diagonal, em que cada elemento da diagonal determina o valor absoluto do 

desvio de uma variável de estado específica com relação aos pontos de equilíbrio. É 

importante mencionar que a matriz não precisa ser necessariamente diagonal. Análises a 

respeito da melhor estrutura para a matriz W�  não foram realizadas, porém o mesmo 

pode ser feito em projetos que requeiram um alto grau de precisão (por exemplo, 

projetos para processos industriais em que os tipos e as magnitudes das perturbações são 

conhecidos). O elipsóide apresentado na Figura 4.2 pode ser descrito por (BOYD et al., 

1994) 

                                               [ ] .1~0

0~

2

1

22

11
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∆∆

x

x

w

w
xx                                          (4.15) 

 

A fronteira do elipsóide descrito em (4.15) é dada por 

 
 

                                                           .1~~ 2
222

2
111 =∆+∆ xwxw                                             (4.16)  

 

O primeiro passo para calcular os elementos da matriz W�  consiste em escolher os 

valores absolutos para o desvio máximo das variáveis de estado (
max_ix∆ ) nos pontos em 

que o elipsóide intercepta os eixos (pontos A e B da Figura 4.2). Esses valores máximos 

para os desvios devem ser escolhidos levando-se em conta todos os pontos de operação 

utilizados como vértices do modelo politópico. Depois de escolher os valores absolutos 

dos desvios das variáveis de estado, cada elemento da matriz W�  é  determinado por 
 

                                                             .
1~
2
max_i

ii
x

w
∆

=                                                                 (4.17) 

 

No procedimento de projeto proposto, o limite superior para a máxima energia da saída 

( ),tz  para um conjunto de condições iniciais pertencente a ε  é dado por uma constante 

0γ  que satisfaz 1 2 1 2
0Iγ− − <W PW� � �  (em vez de 

00 0T ( ) ( ) γ<x Px�� � ) (BOYD et al., 1994). Dessa 

forma, o conjunto de desigualdades matriciais do problema de controle referente ao 

índice de desempenho proposto é dado por 
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                                      T =P P > 0,� �   T T

i i cl cl+ +A P PA C C < 0,� � � �� �                                (4.18) 

                                                 1 2 1 2
0 ,γ− − <W PW I� � �                                               (4.19) 

 
 

onde 0γ  é o limite superior imposto para a energia da saída do sistema em malha 

fechada. A existência de uma solução factível (existência de matrizes , C CP A , B�  e CC ) 

que satisfaz as desigualdades (4.18)-(4.19) garante que a energia da saída do sistema em 

malha fechada será menor que 0γ  para um conjunto de condições iniciais pertencente a 

.ε  

É importante mencionar que a minimização da energia da saída poderia ser utilizada 

(em vez da imposição de um limite superior para ela). No entanto, a utilização de um 

procedimento de otimização para se obter a mínima energia da saída adotada pode 

produzir controladores impraticáveis, dado o esforço de controle que seria necessário 

para se obter essa mínima energia. A escolha de um limite superior para tal energia 

pode, no entanto, utilizar informações a respeito do mínimo limite superior ( minγ ). O 

mínimo limite superior para um dado sistema pode ser obtido por meio da minimização 

do limite superior para a energia da saída (minimizar 0γ  sujeito a (4.18)-(4.19)). O valor 

a ser especificado no projeto é escolhido a partir de minγ  de forma a não causar um 

excessivo esforço de controle. A escolha de um valor adequado, que permite a obtenção 

de controladores praticáveis, depende da experiência do projetista e das características 

do sistema em estudo. 

A saída do sistema em malha fechada, utilizada na formulação do problema de 

controle, foi escolhida de forma que a energia da saída seja equivalente ao valor 

acumulado do desvio da energia cinética do sistema. A expressão para a saída do 

sistema em malha fechada adotada neste trabalho é dada por 

 

                       [ ] 1 1( ) ,
T

B u n B un

(t)
t H S H S

(t)ω ω ω
 

 = = ∆ ∆   
 C

x
z C 0

x
�                  (4.20) 

 

onde ωC  é a matriz que seleciona o desvio de velocidade dos geradores do sistema, 

ponderado por uma constante proporcional à constante de inércia, como saída do 

sistema. A equação da energia da saída, utilizada como índice de desempenho no 

procedimento de projeto, é obtida substituindo-se (4.20) em (4.7). A expressão da 
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energia da saída do sistema em malha fechada é apresentada em (4.21) para ser 

comparada com o valor acumulado da energia cinética. 

 

                        ( )2 2
1 1 00 0

( ) ( ) .T

saída B u n B unE t t dt H S H S dtω ω γ
∞ ∞

= = ∆ + + ∆ <∫ ∫z z �               (4.21) 

 

Comparando-se (4.21) com (4.4), é possível observar que a energia da saída adotada 

é igual ao valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema multimáquinas em 

malha fechada durante o intervalo de tempo [0, ∞). Cabe mencionar que a desigualdade 

dada por (4.21) é garantida (integral é menor que 0γ ) se as desigualdades matriciais 

(4.18)-(4.19) forem satisfeitas (existência de matrizes TP = P > 0� � , C CA , B  e CC  que 

satisfaçam as referidas desigualdades matriciais). Ou seja, não há necessidade de 

resolver tal integral, pois a factibilidade das desigualdades matriciais (4.18)-(4.19) 

garante que a desigualdade (4.21) será satisfeita (BOYD et al., 1994). 

 

4.3 Formulação do Problema de Controle 

 

Nesta seção será apresentada a formulação do problema de controle referente ao 

projeto dos controladores robustos para o amortecimento de oscilações eletromecânicas 

de baixa freqüência. A modelagem politópica e a imposição de um limite para a energia 

da saída do sistema em malha fechada, apresentadss anteriormente, são utilizados 

simultaneamente para a formulação de uma metodologia sistemática de projeto. 

A metodologia de projeto é estruturada de forma a gerar controladores que atendam a 

vários requisitos práticos do problema de oscilações eletromecânicas em sistemas 

elétricos de potência. Tais requisitos práticos já foram abordados em (RAMOS et al., 

2004a), e se referem à descentralização, realimentação de saída e ganho nulo em regime 

permanente. O problema de controle é estruturado como uma busca sujeita a restrições 

na forma de LMIs (BOYD et al., 1994), sendo esta busca orientada pelo atendimento do 

objetivo de projeto apresentado neste capítulo. 

O problema de controle referente ao projeto dos controladores robustos é estruturado 

a partir da agregação das desigualdades matriciais correspondentes à imposição de um 

limite para a energia da saída, associadas à modelagem politópica. Reunindo-se as 

desigualdades matriciais correspondentes ao objetivo de projeto mencionado, obtém-se:  
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                                            TP = P > 0,� �                                                                 (4.22) 
 

                                       T T

i i cl cl+ +A P PA C C < 0,� � � �� �                                                      (4.23) 
 

 

                                          1 2 1 2
0 .γ− − <W PW I� � �                                                         (4.24) 

 

O problema de controle referente ao projeto dos controladores consiste em determinar 

as matrizes CA , CB , CC  (matrizes que definem os controladores no espaço de estados) 

e P�  que satisfaçam simultaneamente as desigualdades matriciais (4.22)-(4.24). 

 

4.3.1  Parametrizações e Mudanças de Variáveis 

 

A desigualdade matricial (4.23) apresenta não-linearidades nas variáveis matriciais 

do problema (matrizes C CA , B , CC   e P� ). Conforme mencionado anteriormente, as não 

linearidades inviabilizam a solução das desigualdades matriciais por meio de algoritmos 

convencionais para resolução de LMIs. As não-linearidades presentes na desigualdade 

matricial serão eliminadas por meio das parametrizações e mudanças de variáveis 

apresentadas em (SCHERER et al., 1997; OLIVEIRA, M. C. et al., 2000). Tais 

parametrizações também foram utilizadas, com sucesso, em (RAMOS et al., 2004a) 

para eliminar as não linearidades de um conjunto de desigualdades matriciais de um 

problema de controle referente também ao projeto de controladores robusto para o 

amortecimento de oscilações eletromecânicas. 

As parametrizações e as mudanças de variáveis serão aplicadas no conjunto de 

equações correspondente ao problema de controle (4.22)-(4.24). Algumas considerações 

serão apresentadas para permitir um melhor entendimento das transformações 

realizadas. Considere-se que a matriz 2 2mx m∈P R�  e sua inversa são particionadas em 

quatro blocos mxm  da seguinte forma  

 

                                     
ˆT

 
 
 

X U
P := ,

U X
� -1

ˆT

 
 
 

Y V
P := ,

V Y
�                                       (4.25) 

 

sendo X e Ymatrizes simétricas. Considere-se também a matriz 2 2
1

mx m∈T R�  definida 

por 
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                                                    1 T

 
 
 

Y I
T := .

V 0
�                                                   (4.26) 

 

Multiplicando-se as desigualdades matriciais (4.22)-(4.23) a direita por 1T�  e a esquerda 

por 1
TT� , e adotando-se a mudança de variáveis  dada por (OLIVEIRA, M. C. et al., 

2000) 

 

                           T
,CL := C V   CF := UB ,   ,T T

CM:= VA U                                        (4.27) 

obtém-se: 

                                             
T

T

  
  

   

Y I Y I
= > 0,

I X I X
                                                (4.28) 

,
T T T T T

i i i i i

T T T T T T T

i i i i i

ω ω ω ω

ω ω ω ω

 
 
 

A Y+YA +B L+L B +YC C Y Z (X,Y,F,L) +M +YC C
< 0

Z (X,Y,F,L) +M +C C Y A X+XA +FC +C F +C C
   (4.29) 

                                     1 2 1 2
0 ,

T T T
γ− − 

< − 

X U
W W I

U U YV
� �                                    (4.30) 

sendo    

                         T T T T T

i i i i iZ (X,Y,F,L) = A +YA X+YC F +L B X.                              (4.31) 

 

Por meio da parametrização e das mudanças de variáveis apresentadas, obtém-se as 

novas desigualdades matriciais (desigualdades (4.28)-(4.30)) que são equivalentes às 

desigualdades (4.22)-(4.24). Considerando-se a partição da matriz P�  e 1−P�  (equação 

(4.25)) e considerando-se a igualdade 1− =PP I� � , pode-se definir a relação 

TUV = I - XY.  Deste modo, as matrizes V e U  podem ser escolhidas de forma que a 

relação TUV = I - XY  seja atendida. A desigualdade (4.30) é obtida substituindo-se 

-ˆ T TX = -U YV  na desigualdade (4.24). As matrizes do controlador, na forma de espaço 

de estados, podem ser obtidas a partir de (4.27), e são dadas por: 

 

                                 -1T

CC = L(V ) ,      1
,

−
CB = U F       1 1( ) .T T− −

CA = U M V            (4.32) 

 

O controlador baseado na realimentação dinâmica de saída pode ser determinado, na 

forma de espaço de estados ( C CA ,B e CC ), depois de encontradas as variáveis 

X,Y,F eL , que satisfaçam as desigualdades (4.28)-(4.30). No entanto, com essa 
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primeira parametrização ainda não é possível obter o controlador utilizando algoritmos 

convencionais para a resolução de LMIs, pois as desigualdades matriciais (4.29)-(4.30) 

ainda apresentam não-linearidades nas variáveis matriciais do problema. Uma forma de 

eliminar as não linearidades da desigualdade matricial (4.29) é a escolha adequada da 

matriz M , de forma que o termo iZ (X,Y,F,L)  seja cancelado, ou seja, escolher 

iM = -Z (X,Y,F,L) . Entretanto, tal escolha inviabiliza a utilização da modelagem 

politópica no procedimento de projeto do controlador e também não permite a obtenção 

de um controlador descentralizado. A impossibilidade de adotar a modelagem politópica 

vem do fato de que o termo iZ (X,Y,F,L)  depende do ponto de operação do sistema 

( iA ) e, portanto, não é possível escolher uma única matriz M  que cancele todos os 

termos iZ (X,Y,F,L) . Ou seja, é possível cancelar a não-linearidade do problema de 

controle apenas quando se utiliza um único ponto de operação ( iZ (X,Y,F,L)  com 

1=i ). A descentralização do controlador é obtida pela imposição de estruturas bloco 

diagonais para as matrizes do controlador. No entanto, a escolha de iM = -Z (X,Y,F,L)  

faz com que a estrutura da matriz CA  se torne dependente da estrutura de 

iZ (X,Y,F,L) , e a estrutura deste termo não-linear dependa da estrutura da matriz de 

estados do sistema em malha aberta (matriz iA ). Assim, não é possível impor uma 

estrutura particular para a matriz CA , o que impossibilita a descentralização do 

controlador. 

Em (OLIVEIRA, M. C. et al., 2000) é apresentada uma nova parametrização capaz 

de eliminar as não linearidades da desigualdade matricial (4.29) sem inviabilizar o uso 

da modelagem politópica e a descentralização do controlador gerado. Considere-se a 

matriz 2 2
2

mx m∈T R�  definida por (OLIVEIRA, M. C. et al., 2000) 

 

                                                  
-1

2

 
 
 

Y 0
T := .

0 I
�                                                    (4.33) 

 

Multiplicando-se as desigualdades matriciais (4.28)-(4.29) à direita e à esquerda por 2T� , 

e adotando-se a mudança de variáveis  dada por: 

 

                                                      1,−P := Y  -1 ,S := Y M                                            (4.34) 

obtém-se: 
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T T

T T

  
  

   

P P P P
= > 0,

P X P X
                                             (4.35) 

 

     ,
T T T T T T

ki ki i ki

T T T T T T T

i ki i i

ω ω ω ω

ω ω ω ω

 + + + + + +
 

+ + + + + + + + 

A P PA C C PA A X C F S C C
< 0

A P XA FC S C C A X XA FC C F C C
      (4.36) 

 

                                      1 2 1 2
01 ,

T T T
γ− −

−

 
< − 

X U
W W I

U U P V
� �                                (4.37) 

sendo 

                                                  ki i CA = A +BC .                                                       (4.38) 

 

Com esta última parametrização, a desigualdade matricial (4.29), que inicialmente 

apresentava não-linearidades, torna-se uma LMI. Além de eliminar as não-linearidades, 

a parametrização garante, em parte, o princípio clássico da separação. Ou seja, com a 

nova parametrização é possível calcular o ganho de realimentação de estados (matriz 

CC ) independentemente das matrizes que regem a dinâmica do controlador (matrizes 

CA  e CB ). No entanto, para o cálculo de tais matrizes, é necessário que o ganho de 

realimentação de estados seja calculado previamente.   

A desigualdade (4.37) ainda apresenta não-linearidades, no entanto, uma escolha 

adequada das variáveis U  e V , de forma que a relação TUV = I - XY  seja atendida, 

elimina as referidas não linearidades. A escolha adequada das matrizes U  e V  será 
apresentada na subseção seguinte. 

 

4.3.2  Procedimento de Projeto do Controlador Proposto 

 

Nesta subseção será apresentado o procedimento de projeto do controlador robusto 

proposto. As parametrizações adotadas permitem dividir o procedimento de projeto em 

duas etapas. Inicialmente, determina-se o ganho de realimentação de estados ( CC ) e, em 

seguida, calculam-se as matrizes que regem a dinâmica do controlador (matrizes CA  e 

CB ). 

O primeiro passo do procedimento de projeto do controlador é a escolha das 

condições de operação do sistema elétrico de potência que serão utilizadas na 



 62 

construção dos sistemas vértices ( iA , iB  e iC , para  i=1, ..., L). As matrizes iC  serão 

iguais para todos os sistemas vértices ( )i =C C  no caso em que se utiliza o desvio da 

velocidade do rotor do gerador como saída da planta, pois a matriz de saída não varia 

com o ponto de operação. No caso em que a derivada da velocidade é utilizada como 

saída do sistema, deve-se estabelecer uma matriz iC  para cada ponto de operação, pois 

a matriz de saída do sistema dependerá do ponto de operação do sistema. As matrizes 

iB  serão iguais em todos os sistemas vértices ( iB = B ), pois a entrada de controle do 

sistema é invariante com relação às variação do ponto de operação. 

O critério de desempenho do controlador ( 0γ ) pode ser definido após a construção 

dos sistemas vértices. Em seguida, o primeiro conjunto de LMIs (que determina a 

matriz de ganho de realimentação de estados 
CC ) pode ser estruturado. Este primeiro 

conjunto de LMIs é construído a partir da inclusão do objetivo de projeto (limite para a 

energia da saída) na LMI correspondente ao cálculo da matriz de ganho de 

realimentação de estados (LMI (3.13) do capítulo anterior). A descentralização do 

controlador é obtida pela imposição de estruturas bloco diagonais para as variáveis 

matriciais dos conjuntos de LMIs referentes ao problema de controle. Dessa forma, 

deve-se construir as variáveis matriciais DY  e DL , com estruturas bloco diagonais de 

dimensões apropriadas. Construídas as variáveis matriciais, o conjunto de LMIs do 

problema de controle referente ao ganho de realimentação de estados CC  é dado por: 

 

                                                 T

D D ,=Y Y > 0                                                        (4.39) 

 

                              ,
T

D D D D D

T T T

i i z

z D

 + + +
 

−  

A A BY B C
< 0

C I

Y L L Y

Y
                         (4.40) 

 

                                                   
1 2

0
1 2

,
D

γ −

−

 
 
 Y

I W
> 0

W
                                               (4.41) 

 

para .,,1 Li …=  Os subscritos D nas variáveis matriciais em (4.39)-(4.41) indicam que 

as respectivas matrizes têm estruturas bloco-diagonais com dimensões apropriadas, 

necessárias para garantir a estrutura descentralizada dos controladores a serem 

projetados. O conjunto de LMIs (4.39)-(4.41), conforme mencionado anteriormente, é 

obtido a partir da aplicação de mudanças de variáveis e do complemento de Schur nas 
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desigualdades matriciais do problema de realimentação estática de estados referente à 

imposição de um limite para a energia da saída (BOYD et al., 1994). 

Após a determinação das variáveis DY  e DL , pela resolução das LMIs (4.39)-(4.41),  

a matriz ganho de realimentação de estados CC  pode ser calculada pela equação: 

                                                        1( ) .T −
C DC = L V                                                  (4.42) 

 

Em (4.42), a notação com a barra acima da variável apresentada indica que ela já foi 

obtida, como resultado da aplicação da respectiva etapa de projeto. A mesma notação 

vale para a seqüência do trabalho. As matrizes V e U podem ser escolhidas de forma 

que a relação TUV = I - XY  seja atendida. Neste procedimento de projeto, a matriz V é 

escolhida de forma que ela seja igual a DY  ( DV =Y ). Com esta escolha, ter-se-á 

1−U = Y -X , e o ganho de realimentação de estados será dado por: 

 

                                                        1.D D

−=C CC = C L Y                                              (4.43) 

 

O cálculo da matriz de realimentação de estados 
CC  encerra a primeira etapa do 

procedimento de projeto. Com a matriz de realimentação de estados obtida, inicia-se a 

etapa correspondente ao cálculo das matrizes que definem a dinâmica do controlador  

(matrizes CA  e CB ). 

O conjunto de LMIs utilizado para gerar as matrizes CA  e CB   do  controlador, de 

forma que o objetivo de projeto seja atendido, é obtido a partir da aplicação das 

parametrizações e das mudanças de variáveis apresentadas anteriormente (SCHERER et 

al., 1997; OLIVEIRA, M. C. et al., 2000), nas desigualdades matriciais do problema de 

controle referente ao projeto do controlador proposto (desigualdades (4.22)-(4.24)), 

conforme apresentado na subseção anterior. Após as parametrizações e as mudanças de 

variáveis, o conjunto de equações (4.22)-(4.24) passa a ser representado pelo conjunto 

de LMIs (4.44)-(4.46). 

 

                                                         ,
D D

D D

 
 
 

P

P X
> 0

P
                                                   (4.44) 
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 + + + + + + + + 

P P P X F S

P X F S X X

A A C C A A C C C

< 0

A C C C A A C CF F C C

    (4.45) 

 

                                           1 2 1 2
0 .γ− −

 
< 

 
W W

X P -X

P - X
I

X - P
� �                                           (4.46) 

                                              

 

Em (4.45) 
ki i CA = A +BC .  As matrizes CA  e CB  podem ser calculadas depois de 

encontradas DP , DX , DF  e DS  que satisfaçam (que tornem factível) o conjunto de 

LMIs (4.44)-(4.46). As matrizes CA  e CB  são obtidas a partir de (4.27), e são dadas 

por: 

                                                      1 ,D
−=CA U S                                                         (4.47) 

                                                      1 ,D
−

CB = U F                                                          (4.48) 

 

onde D D−U = P X . A execução do procedimento descrito nesta seção gera 

estabilizadores robustos descentralizados baseados na realimentação dinâmica de saída. 

 

4.3.3 Região para Limitar os Pólos do Sistema em Malha Fechada 

 

A factibilidade do conjunto de LMIs do problema de controle referente ao índice de 

desempenho adotado garante que os pólos do sistema em malha fechada estarão 

contidos no semi-plano esquerdo do plano complexo satisfazendo o limite superior para 

o valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema. No entanto, o conjunto de 

controladores factíveis (conjunto de controladores que satisfazem as LMIs do problema 

de controle) pode produzir uma freqüência e/ou uma taxa de decaimento 

excessivamente elevadas para os modos de resposta do sistema em malha fechada 

(modos de resposta do sistema e dos controladores). Limitar a freqüência e a taxa de 

decaimento dos modos de resposta do sistema em malha fechada pode evitar problemas 

na implementação dos controladores, pois controladores com freqüência e/ou taxa de 

decaimento excessivamente elevadas podem não ser implementáveis e/ou causar 

interações com as dinâmicas que não foram consideradas no modelo adotado na etapa 

de projeto. 
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Apenas nos casos em que os controladores factíveis obtidos produzirem uma 

freqüência e/ou uma taxa de decaimento excessivamente elevadas para o sistema em 

malha fechada, propõe-se o uso de uma região para posicionar os pólos do sistema em 

malha fechada. Nesses possíveis casos, a freqüência e a taxa de decaimento para os 

modos de resposta do sistema em malha fechada serão limitadas por meio de uma região 

circular incluída no problema de controle por restrições na forma de LMIs. A região 

circular tem o centro na origem do plano complexo e raio 0r . A região em questão é 

apresentada na Figura 4.3. 

 

Raio 
r

ReRegião D
0

 
Figura 4.3: Região para limitar os pólos do sistema em malha fechada. 

  

O conjunto de desigualdades matriciais para a região de posicionamento de pólos em 

questão é dado por (CHIALI et al., 1999) 

 

                                                 TP = P > 0,� �                                                           (4.49) 

                                                 0

0

i

T

i

r

r

 −
 

− 

P P A
< 0.

A P P

�� �
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                                                    (4.50) 

 

A desigualdade (4.50) também apresenta não-linearidades nas variáveis matriciais e, 

portanto, será submetida às parametrizações e mudanças de variáveis apresentadas 

anteriormente. O conjunto de LMIs para o posicionamento de pólos, referente ao ganho 

de realimentação de estados CC , que poderá ser incluído na primeira fase de projeto 

juntamente com o conjunto de LMIs (4.40)-(4.41), é dado por 

 

                                                  T

D D=Y Y > 0,                                                        (4.51) 
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< 0
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                                 (4.52) 

 

Após as parametrizações e as mudanças de variáveis, o conjunto de desigualdades 

matriciais (4.49)-(4.50) passa a ser representado por 
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             (4.54) 

 

O conjunto de LMIs (4.53)-(4.54), referente às matrizes CA  e CB , poderá ser utilizado 

na segunda fase de projeto (juntamente com o conjunto de LMIs (4.45)-(4.46))  para 

limitar os pólos do sistema em malha fechada na região apresentada na Figura 4.3. 

É importante mencionar que metodologias baseadas no posicionamento regional de 

pólos por meio da região definida pelo setor cônico no semi-plano esquerdo do plano 

complexo (ver Figura 3.3 na subseção 3.2.3 do capítulo anterior) também podem gerar 

controladores factíveis que ocasionem uma freqüência e/ou uma taxa de decaimento 

excessivamente elevadas para o sistema em malha fechada. 
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Capítulo 5 

 
 

TESTES E RESULTADOS: ABORDAGEM COM A 

HIPÓTESE DO BARRAMENTO INFINITO 
 

O desempenho dos controladores propostos é verificado, neste capítulo, por meio de 

testes realizados em dois modelos de sistema de potência bastante conhecidos, e os 

resultados obtidos pelas análises modais e simulações não-lineares são apresentados ao 

longo do capítulo. Ambos os sistemas elétricos de potência adotados são bastante 

utilizados nos estudos de estabilidade a pequenas perturbações, e podem ser 

encontrados, por exemplo, em (KUNDUR, 1994) e (ROGERS, 2000). 

Neste capítulo, todos os projetos de controladores e os testes para a verificação do 

desempenho dos controladores projetados foram realizados utilizando-se o modelo 

multimáquinas com a hipótese do barramento infinto. 

 

5.1 Sistema teste 1: Abordagem com a Hipótese do 

Barramento Infinito 

 

 O primeiro sistema utilizado trata-se de um sistema fictício constituído por duas 

áreas interligadas por uma linha de transmissão longa, (conforme mostrado no diagrama 

unifilar da Figura 5.1). Os dados completos dele sistema podem ser encontrados no 

Apêndice B. 

Uma característica importante deste sistema, para os estudos realizados neste 

trabalho, é a presença de um modo inter-área que surge devido à topologia do sistema 
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(duas áreas interligadas por uma linha de transmissão longa). Além do modo inter-área, 

o sistema apresenta dois modos locais e outros modos de pouco interesse para este 

trabalho. O modo inter-área ocorre no grupo formado pelos geradores 1 e 2, que oscilam 

coerentemente contra o grupo formado pelos geradores 3 e 4. Os modos locais ocorrem 

nos geradores 1 e 2 e nos geradores 3 e 4, que oscilam, respectivamente, um contra o 

outro (oscilam em oposição de fase). O gerador 3 foi utilizado como barramento 

infinito, fornecendo uma referência angular ao sistema e eliminando a singularidade da 

matriz de estados do modelo linear. 

L1 L2 G4

G1 G3

1 35 6 7 9 10 11

4

8

Área 1 Área 2

G2

2

 

Figura 5.1: Diagrama unifilar do sistema teste 1. 

 

5.1.1 Sistema teste 1 em Malha Aberta  

 

O sistema em malha aberta (sem estabilizadores) é instável nas condições de 

operação do caso base, e os autovalores correspondentes aos modos locais e inter-área 

são apresentados na Figura 5.2. As condições de operação do caso base são 

apresentadas no Apêndice B.  

A resposta não linear das variáveis de estado do sistema foi obtida por meio de 

simulações não lineares realizadas utilizando o Matlab e seu solver “ode45” (algoritmo 

para resolução de equações diferenciais ordinárias). Nas simulações, limites de +5,0 p.u. 

e –5,0 p.u. para as tensões de campo foram utilizados. A perturbação utilizada para 

excitar os modos de oscilação em todos os testes realizados foi um curto-circuito com 

duração de 32 ms na barra 8 em t=3 s, e em t=3,032 s as linhas 7-8 e 8-9 foram 

desligadas (representando o isolamento do defeito). Decorridos 200 ms do isolamento 

do defeito (em t=3,232 s), o curto-circuito é eliminado, e a topologia original da rede é 

reconstituída pelo religamento das linhas. Os tempos relativamente curtos, utilizados na 

aplicação da perturbação, são necessários para que o sistema não se afaste 

significativamente do ponto de operação original. A resposta da velocidade angular dos 

rotores dos geradores, para o sistema em malha aberta e nas condições de operação do 

caso base, é mostrada na Figura 5.3.  
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Figura 5.2: Autovalores do sistema teste 1 em malha aberta. 
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Figura 5.3: Velocidades dos rotores dos geradores do sistema teste 1 em malha aberta. 

 

De acordo com as figuras apresentadas, pode-se observar que tanto os modos locais 

quanto o modo inter-área são instáveis. Dessa forma, o sistema requer estabilizadores 
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para operar de maneira estável e com bom desempenho da resposta transitória quando 

submetido a pequenas perturbações. 

 

5.1.2 Sistema teste 1: Projeto e Teste dos Controladores Propostos  

 

Após as análises do sistema em malha aberta, os controladores propostos foram 

projetados de acordo com os procedimentos de projeto descritos no capítulo 4. No 

procedimento de projeto, utilizou-se um politopo com três vértices, considerando-se a 

combinação de diferentes níveis de carga. Um vértice foi construído utilizando-se as 

condições de operação do caso base, e os outros dois foram construídos considerando-se 

variações de +10% e –10% nos valores das cargas do caso base. Nas variações das 

condições de operação, o fator de potência das cargas foi mantido constante, e também 

foi adotado um esquema de redespacho de potência ativa, proporcional às constantes de 

inércia dos geradores, evitando-se que a barra slack assuma toda a variação de potência 

do sistema. O esquema de redespacho adotado é apresentado no Apêndice B. 

A derivada do desvio de velocidade do rotor dos geradores (
iω�∆ ) foi utilizada como 

sinal de entrada dos controladores robustos para evitar que eles atuem em condições de 

regime permanente (RAMOS et al., 2004b). É importante mencionar que a derivada da 

velocidade é utilizada somente no procedimento de projeto. Na fase de implementação 

dos controladores, pode-se utilizar o desvio de velocidade do gerador como entrada do 

controlador e incluir um termo derivativo puro na função de transferência do 

controlador. O termo derivativo deve ser combinado com um dos pólos do controlador, 

para possibilitar a implementação física da função de transferência. 

O critério de desempenho dos controladores foi incorporado no projeto a partir da 

imposição de um limite para o valor acumulado do desvio da energia cinética do 

sistema. O valor para tal limite foi especificado a partir do menor limite calculado para 

este sistema. O mínimo valor para tal limite é de 2433 MJ ( MJ2433min =γ ), e tal valor 

foi obtido por meio da resolução das LMIs do problema de controle na forma de 

minimização (minimização de γ ). Por meio de testes, observou-se que valores 

superiores a aproximadamente 2 vezes o valor do mínimo limite superior obtido no 

procedimento de otimização não proporcionam a redução do esforço de controle (ganho 

dos controladores na faixa de freqüência do problema em questão). Valores 

aproximadamente 2 vezes maiores que o valor do mínimo limite superior, além de 
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reduzirem o esforço de controle, quando comparados com o mínimo limite superior, 

também proporcionam um desempenho satisfatório para o sistema em malha fechada. O 

índice de desempenho especificado no projeto foi um limite superior de 5000 MJ 

(
0 min5000 2γ γ= ≅ ⋅ ) para o valor acumulado do desvio da energia cinética para um 

conjunto de condições iniciais contidas no elipsóide { }1~
| ≤= ξξξε WT . O elipsóide com 

as condições iniciais foi definido considerando-se limites para os desvios das variáveis 

de estado com relação aos valores de tais variáveis nos pontos de equilíbrio 

considerados no projeto. Os limites adotados para o desvio das variáveis que definem o 

elipsóide são apresentados na Tabela 5.1. Neste caso, não foi necessário utilizar a região 

para limitar os pólos do sistema em malha fechada (região para o posicionamento de 

pólos apresentada na Figura 4.3 do capítulo anterior), pois não foi verificada a 

existência de freqüência e/ou taxa de decaimento excessivamente elevadas nos modos 

de resposta do sistema em malha fechada. 

 

Tabela 5.1: Desvios utilizados para definir o elipsóide. 

Variável de estado  Variação em módulo 

iδ∆  0,15 rad 

iω∆  0,05 rad/s 
qiE'∆  0,15 p.u. 

FDiE∆   2,00 p.u. 
 

Para a resolução do conjunto de LMIs, utilizou-se o solver “feasp” presente no LMI 

Control Toolbox do Matlab (Gahinet et al., 1995). O conjunto de LMIs do problema de 

controle referente ao projeto dos controladores para o sistema teste 1 foi resolvido 

utilizando-se um computador com um processador AMD 3200 2.2 GHz, e o tempo de 

processamento foi de aproximadamente 7,5 segundos.  O procedimento de otimização 

para determinar minγ , antes do projeto dos controladores definitivos, foi resolvido em 

aproximadamente 8,3 segundos. As funções de transferência dos controladores 

propostos projetados para o sistema teste 1 são apresentadas no apêndice B. É 

importante destacar que todos os projetos e testes apresentados neste trabalho foram 

realizados utilizando o computador descrito anteriormente. 

Os pólos referentes aos modos eletromecânicos do sistema equipado com os 

controladores projetados, na condição de operação do caso base, são apresentados na 

Figura 5.4. A resposta não-linear da velocidade angular dos rotores dos geradores do 
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sistema e os valores absolutos das tensões terminais dos geradores, na condição 

mencionada, são apresentados respectivamente nas Figuras 5.5 e 5.6. 
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Figura 5.4: Pólos do sistema teste 1 equipado com os controladores propostos. 
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Figura 5.5: Sistema teste 1 operando com controladores propostos. 
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Figura 5.6: Tensões terminais dos geradores operando com controladores propostos. 

 

Os resultados mostraram, conforme o esperado, que o uso do índice de desempenho 

proposto proporcionou um desempenho satisfatório para o sistema em malha fechada. O 

desempenho dos controladores propostos também foi verificado para os outros pontos 

de operação utilizados na construção do politopo (variações de ±10% nas cargas da 

condição de operação do caso base) e para pontos de operação intermediários, onde 

foram utilizadas variações de ±2%, ±5% e ±7% nas cargas da condição de operação do 

caso base. A Figura 5.7 apresenta a resposta da velocidade angular dos rotores dos 

geradores do sistema na condição de operação que utiliza variação de +7% em relação 

às cargas do caso base. Pelas análises mencionadas, observou-se que os controladores 

projetados também apresentaram um desempenho satisfatório em todas as condições de 

operação verificadas. 
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Figura 5.7: Sistema teste 1 operando com controladores propostos  -  +7%.  

 

5.1.3  Controlador Baseado em Técnica de Controle Clássico 

 

Após o projeto dos controladores propostos, foram projetados controladores 

baseados em uma técnica de controle clássico. Os referidos controladores foram 

projetados utilizando-se a metodologia de projeto proposta em (JUNIOR, MARTINS & 

PINTO, 1998). Tal metodologia foi sucintamente descrita na seção 3.1 do capítulo 3. 

O modelo multimáquinas, na forma de função de transferência, foi utilizado 

diretamente na etapa de projeto. Os controladores foram projetados um a um, e a análise 

para determinar o(s) modo(s) eletromecânico(s) de oscilação associado(s) ao gerador 

para o qual o controlador foi projetado foi realizada utilizando-se os resíduos da função 

de transferência (MARTINS & LIMA, 1990). A função de transferência adotada 

consiste na função de transferência entre a entrada de controle (entrada de controle do 

regulador de tensão) e o sinal de saída do gerador de interesse (desvio de velocidade do 

gerador). A referida metodologia é baseada no critério de estabilidade de Nyquist com 

fator de amortecimento constante (OGATA, 1993) e, portanto, o projeto requereu uma 

análise dos diagramas de Nyquist e o ajuste adequado do ganho do controlador para 

obter o desempenho desejado. 
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Os controladores em questão foram projetados de forma a garantir um fator de 

amortecimento igual a 30% para os dois modos locais do sistema, nas condições de 

operação do caso base. Foram projetados controladores para os geradores 1, 2 e 4 do 

sistema teste, pois o gerador 3 foi considerado como um barramento infinito. É 

importante mencionar que esta técnica de controle clássico não requer que a matriz de 

estados seja não singular. No entanto, utilizou-se a hipótese do barramento infinito 

apenas para manter uma base de comparação entre os modelos utilizados no projeto dos 

controladores (controladores propostos e controladores baseados na técnica clássica de 

controle). Os controladores dos geradores 1 e 2 foram projetados para fornecerem 

simultaneamente um amortecimento de 30% para o modo local com freqüência de 7,42 

rad/s (primeiro modo local), e o controlador para o gerador 4 foi projetado para fornecer 

30% para o modo local com freqüência de 6,43 rad/s (segundo modo local). 

Inicialmente, projetou-se o controlador para o gerador 1 de forma que o primeiro 

modo local apresentasse um fator de amortecimento de 10%. O segundo controlador foi 

projetado para o gerador 2 de forma a garantir um fator de amortecimento de 30% para 

o mesmo modo local (primeiro modo local). Na seqüência, o controlador para o gerador 

4 foi projetado de forma a garantir um fator de amortecimento de 30% para o segundo 

modo local. Com a imposição desse fator de amortecimento para ambos os modos 

locais, obteve-se um amortecimento de 72% para o modo inter-área. 

Como descrito anteriormente, optou-se pelo projeto de três controladores. No 

entanto, é possível obter um fator de amortecimento de 30% para ambos os modos 

locais do sistema com apenas dois controladores: um para o gerador 1 (ou gerador 2) e 

outro para o gerador 4. Nesse caso, o ganho de cada controlador (ou esforço de 

controle) seria consideravelmente superior ao ganho dos controladores no caso em que 

se projetam três deles. O número de controladores a ser projetado e a sua locação 

dependerão das restrições operacionais do sistema e da escolha do projetista. No caso 

em questão, optou-se por projetar controladores para todos os geradores com o intuito 

de distribuir e reduzir o esforço de controle aplicado aos geradores do sistema. Os 

valores dos parâmetros dos controladores baseados na técnica de controle clássico são 

apresentados no apêndice B.  

Os autovalores do sistema equipado com tais controladores, correspondentes aos 

modos locais e inter-área, podem ser visualizados na Figura 5.8. A resposta da 

velocidade angular dos rotores dos geradores do sistema equipado com os controladores 

em questão, nas condições de operação do caso base, é mostrada na Figura 5.9. 
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Figura 5.8: Autovalores do sistema teste 1 equipado com controladores baseados em 

técnica de controle clássico. 
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Figura 5.9: Sistema teste 1 operando com os controladores baseados em técnica de 

controle clássico. 
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 Como esperado, os controladores em questão foram suficientes para fornecer um 

bom amortecimento aos modos de oscilação, mesmo em condições operativas diferentes 

daquela referente ao ponto de operação nominal de projeto destes estabilizadores. No 

entanto, a robustez não é formalmente garantida na etapa de projeto. O projeto de tais 

controladores requer inspeção visual das curvas de Nyquist e o ajuste adequado do 

ganho para que o índice de desempenho solicitado (fator de amortecimento) seja 

garantido. Ou seja, o projeto dos controladores depende significativamente da 

habilidade do projetista em ajustar e interpretar os diagramas de Nyquist referentes ao 

sistema em malha fechada. 

 

5.2 Sistema teste 2: Abordagem com a Hipótese do 

Barramento Infinito 
 

O segundo sistema utilizado para os testes é constituído por 68 barras e 16 geradores. 

Ele refere-se ao sistema interligado New England / New York. A Figura 5.10 apresenta o 

diagrama unifilar do sistema em questão, e seus dados completos são apresentados no 

Apêndice C e em (ROGERS, 2000). Neste caso, o gerador 16 é considerado um 

barramento infinito. Os parâmetros dos reguladores de tensão utilizados nos geradores 

do sistema teste 2 foram Ke=100 e Te=0.01 s. Por meio de análises modais, observou-se 

que o sistema apresenta 15 modos de oscilações, 13 dos quais estão na faixa de 

freqüência dos modos locais, e 2 estão na faixa de freqüência dos modos inter-área. 

Todos os modos de oscilação do sistema em malha aberta, na condição de operação do 

caso base, são instáveis. 

No procedimento de projeto dos controladores para o sistema teste 2, também se 

utilizou um politopo com três vértices, um vértice referente às condições de operação do 

caso base e outros dois correspondentes às variações de ±10% nos valores das cargas 

referentes ao caso base. Neste caso, o mínimo valor do limite superior da energia da 

saída, calculado pela minimização de γ , foi de 7340 MJ ( MJ7340min =γ ). O problema 

de otimização correspondente à  minimização de γ  foi resolvido em aproximadamente 

15 minutos e 25 segundos. O índice de desempenho especificado no projeto foi um 

limite superior de 14700 MJ ( 0 min14700 2γ γ= ≅ ⋅ ) para o valor acumulado do desvio da 

energia cinética para um conjunto de condições iniciais contidas no elipsóide definido 

pelas variações das variáveis de estado apresentadas na tabela 5.1. Neste projeto, 
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também não foi necessário utilizar a região para limitar os pólos do sistema em malha 

fechada, pelos mesmos motivos mencionados no projeto referente ao sistema teste 1. 

Neste caso, o solver de LMIs utilizado encontrou uma solução factível para o conjunto 

de LMIs do problema de controle referente ao projeto dos controladores em 

aproximadamente 13 minutos e 27 segundos.  
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Fig. 5.10: Diagrama unifilar do sistema teste 2. 

 

Nas simulações não lineares, os modos de oscilação do sistema foram excitados por 

meio de um curto-circuito trifásico aplicado no ponto médio da linha 4-5 em t=3 s. A 

linha é isolada pelo sistema de proteção em t=3.032 s (curto-circuito com duração de 32 

ms), e, após a eliminação da falta em t=3.232 s, a linha é religada e a topologia original 

do sistema é restabelecida. A resposta da velocidade angular dos geradores do sistema 

teste 2 equipado com controladores (obtida por meio de simulação não-linear), na 

condição de operação correspondente ao caso base, é apresentada na Figura 5.11. Os 

controladores projetados para o sistema teste 2 também apresentaram um bom 

desempenho, conforme o esperado. As funções de transferência dos controladores 

propostos projetados para o sistema teste 2 são apresentadas no apêndice C. 

O índice de desempenho proposto foi comparado com o fator de amortecimento 

mínimo (especificado pelo posicionamento regional de pólos na forma de LMIs) usado 

em (RAMOS et al., 2004a). O fator de amortecimento mínimo foi escolhido pelo fato de 

ser usualmente aceito em sistemas elétricos de potência como um indicativo de margem 
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de estabilidade a pequenas perturbações. As LMIs correspondentes ao índice de 

desempenho mencionado podem ser encontradas  detalhadamente em (RAMOS et al., 

2004a ). 
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Figura 5.11: Sistema teste 2 operando com controladores propostos. 

 

Os controladores baseados no posicionamento regional de pólos (RAMOS et al., 

2004a) foram projetados com a finalidade de comparar o desempenho do sistema em 

malha fechada com os controladores obtidos a partir das duas formulações (energia da 

saída versus posicionamento regional de pólos). Uma comparação do tempo 

computacional requerido (esforço computacional demandado) para a obtenção de uma 

solução factível para ambos os problemas de controle também foi realizada. 

No procedimento de projeto dos controladores baseados no posicionamento regional 

de pólos, utilizou-se o mesmo politopo adotado no projeto dos controladores baseados 

na energia da saída (um vértice referente ao caso base e dois outros vértices referentes a 

variações de ±10% nos valores das cargas do caso base). Um fator de amortecimento 

mínimo de 5% (ζ0=0,05) e uma taxa de decaimento mínima de 0,01 ( 01,00 =σ ) foram 

especificados como índice de desempenho para o sistema em malha fechada. Uma 

solução factível do problema de controle com o índice de desempenho em questão foi 

encontrada em aproximadamente 4 horas e 25 minutos. A resposta não-linear da 
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velocidade dos geradores do sistema em malha fechada (sistemas com os controladores 

baseados no posicionamento regional de pólos), nas condições de operação do caso 

base, é apresentada na Figura 5.12. 
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Figura 5.12: Sistema teste 2 operando com controladores baseados no posicionamento 

regional de pólos. 
 

 Os controladores baseados no posicionamento regional de pólos apresentaram um 

desempenho comparável ao desempenho dos controladores propostos. No entanto, o 

tempo computacional requerido para calcular tais controladores foi, aproximadamente, 

19 vezes maior que o tempo necessário para calcular os controladores propostos. 
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Capítulo 6 

 
 

MODELO MULTIMÁQUINA: ABORDAGEM SEM A 

HIPÓTESE DO BARRAMENTO INFINITO 

 
 

O presente trabalho também propõe o projeto de controladores de amortecimento 

robustos, baseado em modelos multimáquinas que dispensem a hipótese da existência 

de um barramento infinito, como mencionado no capítulo 1. Os problemas inerentes à 

hipótese do barramento infinito, conforme mencionado no capítulo 1, são resolvidos 

pelo uso de duas abordagens que não adotam tal hipótese. A primeira abordagem 

adotada refere-se ao uso de um modelo multimáquinas com o ângulo de uma das 

máquinas do sistema como referência angular. A segunda alternativa adotada é a 

incorporação do controle primário de velocidade no modelo multimáquinas referente à 

primeira alternativa. É importante mencionar novamente que os modelos adotados não foram 

propostos nesse trabalho, e seu uso em estudos de sistemas de potência é difundido. No entanto, 

o seu uso em uma metodologia de projeto de controladores de amortecimento, utilizando a 

formulação de controle adotada, constitui uma das propostas desse trabalho. 

A hipótese da existência do barramento elimina o problema de redundância do 

conjunto de equações referente ao modelo multimáquinas, permitindo a aplicação das 

técnicas de controle baseadas em LMIs para projeto de controladores. No entanto, 

conforme mencionado no capítulo 1, o barramento infinito pode introduzir um erro no 

modelo resultante e, portanto, os estabilizadores projetados através de modelos com a 

referida hipótese podem ter sua eficiência comprometida (OLIVEIRA, RAMOS & 

BRETAS, 2005b). Além de resolver o problema referente ao uso do barramento 

infinito, o presente trabalho também propõe análises da influência da hipótese de tal 

barramento no projeto de controladores de amortecimento. Essa influência é avaliada 

por meio das alternativas adotadas. As análises da influência da hipótese da existência 
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do barramento infinito no projeto de controladores propostos são delineadas por meio 

dos fundamentos expostos e dos resultados obtidos com as diferentes alternativas 

utilizadas. Neste contexto, o presente capítulo apresenta o modelo a ser utilizado como 

alternativa ao modelo com a hipótese do barramento infinito (modelo com o ângulo de 

uma das máquinas como referência). 

 
 

6.1 Modelo com o Ângulo de uma das Máquinas como 

Referência 
 

O primeiro modelo multimáquinas, sem a hipótese do barramento infinito, proposto 

para o projeto dos controladores de amortecimento é o modelo com o ângulo de uma 

das máquinas do sistema como referência angular para ele. Considerando-se que alguma 

constante de amortecimento do modelo multimáquinas padrão (conjunto de equações 

(2.43)-(2.46)) seja diferente de zero, a matriz de estados resultante da linearização de tal 

modelo apresentará apenas um autovalor na origem do plano complexo (matriz 

singular). Esse autovalor reflete a redundância existente no conjunto de equações, a qual 

ocorre devido à falta de uma referência angular para o sistema. Portanto, a redundância 

pode ser eliminada pela escolha de uma referência angular adequada para o sistema 

elétrico de potência. É importante mencionar que a utilização de constantes de 

amortecimento com valores desprezíveis são suficientes para eliminar a singularidade 

da matriz de estados e permitir o uso do modelo em metodologias de projeto baseadas 

em LMIs. Podem-se entender por valores desprezíveis os valores que não alteram de 

forma significativa a dinâmica descrita pelo modelo. 

Neste primeiro modelo adotado, será utilizado o ângulo da k-ésima máquina do 

sistema como referência angular para o sistema multimáquinas. Todos os ângulos do 

sistema serão reescritos em função do ângulo da k-ésima máquina, conforme 

apresentado na equação (6.1). 
 

                                                     .kiik δδδ −=                                                       (6.1) 

 

Com a utilização dessa referência a equação diferencial do ângulo da k-ésima 

máquina (equação (2.43) para i=k) será eliminada, resolvendo-se o problema de 

redundância existente no modelo. Portanto, o sistema multimáquinas será representado 

por um conjunto de 4n-1 equações diferenciais. O modelo não linear para as máquinas, 
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com exceção da máquina cujo ângulo é adotado como referência (k-ésima máquina), é 

dado por: 
 

                     ),( kisik ωωωδ −=�                                                                                   (6.2) 
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para ni ,,1…=  com ki ≠ . O modelo não linear para a máquina cujo ângulo é adotado 

como referência é dado por: 
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A utilização do ângulo da k-ésima máquina como referência angular elimina a 

singularidade da matriz de estados do modelo linear. A matriz de estados do modelo 

multimáquinas com um ângulo como referência tem dimensões 4n-1 x 4n-1, e o vetor 

de estados do modelo linear é dado por: 
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A segunda alternativa para evitar as desvantagens inerentes ao modelo com a 

hipótese do barramento infinito refere-se ao modelo com sistema primário de controle 
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de velocidade. Ele é obtido a partir da inclusão do modelo do sistema primário de 

controle de velocidade no modelo apresentado nesta seção. O modelo referente à 

segunda alternativa é apresentado no apêndice A. Além de ser utilizado no projeto de 

controladores, ele também é adotado para avaliar os possíveis ganhos em eficácia que os 

controladores projetados com base nas formulações que não adotam o barramento 

infinito apresentam sobre aqueles projetados com a hipótese do barramento infinito. Os 

desempenhos dos controladores de amortecimento propostos serão comparados entre si 

por meio de análises lineares e simulações não lineares que serão realizadas utilizando-

se o modelo em questão. 

 

6.2 Ganho Nulo dos Controladores em Regime Permanente 
 

O ganho nulo em regime permanente para os controladores de amortecimento é um 

requisito prático e deve ser atendido para evitar que os controladores atuem após o 

amortecimento das oscilações. A atuação dos controladores após o amortecimento das 

oscilações pode modificar as condições de operação do sistema em regime permanente, 

o que não é desejável. A metodologia proposta permite tratar este requisito de duas 

formas.  

Uma forma para garantir o ganho nulo dos controladores em regime permanente é a 

utilização de filtros do tipo washout. Eles são incluídos na saída da planta e utilizam 

como entrada o desvio de velocidade do rotor  do gerador correspondente ao 

controlador a ser projetado. A função de transferência de um filtro do tipo washout é 

apresentada na equação 6.10. 
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onde sixω  é uma variável de estado que representa o i-ésimo filtro, e siTω  é a sua 

constante de tempo. 

  A segunda alternativa para evitar que os controladores atuem em regime permanente 

é a utilização da derivada do desvio de velocidade como saída da planta. Essa 

alternativa foi utilizada com sucesso em (RAMOS et al., 2004b), e também neste 

trabalho, na metodologia de projeto baseada no modelo com a hipótese do barramento 

infinito. A estrutura de realimentação baseada no sinal da derivada do desvio de 

velocidade pode ser implementada na prática utilizando-se o sinal de desvio da 
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velocidade. Na implementação realimenta-se o sinal de desvio de velocidade e inclui-se 

uma estrutura do tipo filtro washout na função de transferência do controlador. Tal 

estrutura é obtida a partir da inclusão de um termo derivativo puro combinado com um 

dos pólos da função de transferência do controlador, para permitir a implementação da 

função de transferência (o termo derivativo puro, em geral, não pode ser fisicamente 

implementado). 

Ambas as estruturas apresentadas foram utilizadas com sucesso na metodologia de 

projeto que adota o modelo multimáquinas com a hipótese do barramento infinito 

(RAMOS et al., 2004a; RAMOS et al., 2004b). No entanto, na metodologia que adota o 

modelo multimáquinas com o ângulo de uma das máquinas como referência, não é 

possível obter controladores utilizando-se qualquer uma das estruturas apresentadas 

(washout ou sinal da derivada do desvio de velocidade). Para entender o(s) fator(es) que 

impede(m) a obtenção dos controladores, realizaram-se análises envolvendo parte das 

equações não-lineares que descrevem o comportamento do modelo multimáquinas 

adotado (apenas as equações de swing do modelo com o ângulo de uma das máquinas 

como referência). O modelo utilizado para as referidas análises é conhecido como 

modelo clássico. Nele, com o ângulo da k-ésima máquina como referência, o sistema 

multimáquinas pode ser representado por um conjunto de 2n-1 equações dado por: 
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Transformando-se o conjunto de equações diferenciais de primeira ordem (conjunto 

(6.11)-(6.15)) em um conjunto de equações de segunda ordem obtém-se 
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Com essa transformação, o sistema multimáquinas passa a ser representado por um 

conjunto de n-1 equações diferenciais de segunda ordem. No entanto, a velocidade da k-

ésima máquina deve ser conhecida para que este novo conjunto de equações descreva a 

dinâmica do sistema. Ou seja, a dinâmica do sistema pode ser descrita por um conjunto 

de n-1 equação de segunda ordem associado a uma equação de primeira ordem (equação 

diferencial da velocidade da k-ésima máquina). Assim, o modelo em questão, utilizando 

a derivada do desvio de velocidade como saída do sistema (ou um filtro do tipo 

washout), não é observável devido à necessidade do uso da velocidade para descrever a 

dinâmica do sistema.  

 

6.2.1 Obtenção do Ganho Nulo dos Controladores em Regime 

Permanente 

 

Não é possível obter o ganho nulo para os controladores na fase de projeto, quando 

se utiliza o modelo de um ângulo como referência com sinal da derivada do desvio de 

velocidade ou com um filtro do tipo washout como saída da planta (conforme descrito 

anteriormente). No entanto, o problema referente à obtenção do ganho nulo dos 

controladores em condições de regime permanente foi resolvido. Tal requisito prático é 

obtido incluindo-se filtros do tipo washout nos controladores, na fase posterior ao 

projeto dos mesmos. Como o filtro modifica a função de transferência dos 

controladores, não é possível afirmar que o sistema em malha fechada, com a inclusão 

de filtro, manterá a robustez e o objetivo de projeto garantido na fase de projeto. No 

entanto, a robustez e o objetivo de projeto podem ser verificados após a inclusão do 

filtro. Para um melhor entendimento do processo de verificação em questão, considere-

se o sistema politópico em malha fechada, com o filtro do tipo washout incluído, dado 

por 
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para ,,,1 Li …=  onde iFA�  são as matrizes de estados do sistema em malha fechada com 

o filtro washout incluído, e iFA ,  FB  e FC  são as matrizes do modelo linear do sistema 

com a o filtro washout como saída do sistema  (saída de controle). As matrizes (Ac, Bc 

e Cc) dos controladores já foram calculadas na fase de projeto. É importante destacar 

que o washout é incluído no modelo da planta apenas para a verificação da robustez e 

do objetivo de projeto. No entanto, para a implementação do sistema de controle, o 

washout seria incluído na função de transferência do controlador.  

O problema de controle correspondente à verificação da robustez e do objetivo de 

projeto para o sistema em malha fechada é dado por:  minimização de 0Fγ  sujeito a  
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                                        1/ 2 1/ 2
0F F F Fγ− − <W P W I� � � ,                                                     (6.20) 

                               
A verificação da robustez e do objetivo de projeto é realizada resolvendo-se o 

conjunto de LMIs (6.19)-(6.20) apenas na variável FP
�  (nova variável que considera o 

filtro washout), pois as variáveis referentes às matrizes dos controladores já foram 

determinadas na fase de projeto. O problema foi estruturado como minimização pelo 

fato de não haver uma garantia de que o limite superior ( 0γ ) para a  energia obtido no 

projeto seja o mesmo limite superior para o sistema com o washout ( 0Fγ ). Dessa forma, 

a minimização permitirá encontrar o valor mais próximo do valor especificado no 

projeto (ou até mesmo o valor especificado no projeto). O valor encontrado para o 

limite superior não significa que tal limite é a menor energia para o sistema com 

washout, mas apenas que os solver de LMI conseguiu determinar um FP�  capaz de 

provar que a energia do sistema será menor 0Fγ . Ou seja, o limite superior para a 

energia do sistema com washout pode ser menor do que o valor garantido pela solução 

do conjunto de equações (6.19)-(6.20). 

A abordagem proposta é uma solução para o problema referente à necessidade da 

hipótese do barramento infinito, eliminando-se as desvantagens associada a tal hipótese.  
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Capítulo 7 

 
 

TESTES E RESULTADOS: ABORDAGEM SEM A 

HIPÓTESE DO BARRAMENTO INFINITO E ANÁLISE 

DA INFLUÊNCIA DE TAL HIPÓTESE 

 

Neste capítulo, são apresentados os projetos dos controladores propostos envolvendo 

a abordagem proposta como solução para o problema referente à necessidade da 

hipótese do barramento infinito. Além disso, o modelo com a hipótese do barramento 

infinito também é adotado no projeto para avaliar os ganhos em eficácia que os 

controladores projetados com base nas formulações que não adotam a hipótese do 

barramento infinito apresentam sobre aqueles projetados considerando-se tal hipótese.  

Todos os testes (análises lineares e não lineares), para avaliar o desempenho dos 

controladores projetados, são realizados utilizando-se o modelo multimáquinas com 

controle primário de velocidade apresentado no apêndice A (modelo sem a hipótese do 

barramento infinito). O modelo com controle primário de velocidade foi utilizado pelo 

fato de ele descrever de forma mais realista a dinâmica do sistema de potência quando 

comparado com os outros dois modelos adotados (modelo com a hipótese do 

barramento infinito e modelo com um ângulo como referência).  

 

7.1 Sistema teste 1: Abordagem sem a Hipótese do 

Barramento Infinito e Análise da Influência de tal Hipótese 

 
 O sistema teste 1 utilizado no capítulo 5 também foi utilizado nesta seqüência de 

testes. Nesta seção, os controladores foram projetados para o sistema teste 1 utilizando-

se três modelos distintos (modelo com a hipótese do barramento infinito, modelo com 

um ângulo como referência e modelo com controle primário de velocidade). 



 89 

 

7.1.1 Dinâmica do Sistema Teste 1 com e sem a Hipótese do 

Barramento Infinito 
 

Análises da dinâmica do sistema teste 1 em malha aberta com e sem a hipótese do 

barramento infinito foram realizadas antes do projeto dos controladores propostos. Elas 

mostraram a existência de um erro introduzido na dinâmica do modelo devido à 

hipótese do barramento infinito. Este erro pode ser mais facilmente observado pelas 

análises modais. A Tabela 7.1 apresenta os autovalores correspondentes aos modos 

eletromecânicos do sistema em malha aberta para dois tipos de modelo: modelo 

multimáquinas com a hipótese do barramento infinito e modelo multimáquinas com um 

ângulo como referência.  

O modelo com um ângulo como referência considera a dinâmica de todas as 

máquinas do sistema. Já no modelo com a hipótese do barramento infinito, a dinâmica 

do gerador 3 não é considerada. Ou seja, as variáveis de estado que representam o 

gerador 3 são mantidas constantes, pois ele é representado pelo barramento infinito. 

 

Tabela 7.1: Autovalores do sistema teste 1 com e sem a hipótese do barramento infinito. 

Modos de oscilação Autovalores (Sem a hipótese 

do barramento infinito). 

Autovalores (Com a hipótese 

do barramento infinito) 

Inter-área 0,080 ±  j 3,766    0,028 ±  j 1,741 

Local 0,129 ±  j 7,607 0,129 ±  j  7,421 

Local 0,125 ±  j 7,400 0,068 ±  j 6,428 

 

Analisando-se os autovalores apresentados, pode-se observar que a hipótese do 

barramento infinito introduziu um erro na dinâmica do sistema correspondente aos 

modos eletromecânicos de oscilação. A referida hipótese modificou tanto a freqüência 

de oscilação quanto a taxa de decaimento (ou crescimento) dos modos de resposta do 

sistema em malha aberta. Os modos de oscilação mais modificados (freqüência de 

oscilação e/ou taxa de decaimento) pela hipótese do barramento infinito estão 

destacados em negrito. 

 

7.1.2 Projeto dos Controladores Propostos Baseado na Abordagem sem 

a Hipótese do Barramento Infinito 
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Nesta primeira etapa, os controladores propostos foram projetados utilizando-se o  

modelo multimáquinas com o ângulo de uma das máquinas como referência angular 

para o sistema (modelo representado pelo conjunto de equações (6.2)-(6.8) do capítulo 

6). Utilizou-se tal modelo com o intuito de eliminar os inconvenientes da hipótese da 

existência do barramento infinito e, conseqüentemente, melhorar o desempenho do 

sistema malha fechada. O ângulo do rotor do gerador 3 foi utilizado como a referência 

angular para o sistema. O uso de tal modelo permitiu o projeto de controladores para 

todos os geradores do sistema. 

Neste procedimento de projeto, também se utilizou um politopo com três vértices: um 

referente às condições de operação do caso base, e outros dois correspondentes às 

variações de ±10% nos valores das cargas referentes ao caso base. Conforme 

mencionado no capítulo 5, quando se adota o modelo multimáquinas com o ângulo de 

uma das máquinas como referência, não é possível obter controladores utilizando-se 

filtros do tipo washout ou sinal da derivada do desvio de velocidade como saída da 

planta (entrada do controlador) na fase de projeto. Para resolver tal problema, utilizou-

se o desvio de velocidade como saída da planta na fase de projeto e, posteriormente ao 

projeto, filtros do tipo washout foram incluídos nos controladores projetados. 

Neste caso, o mínimo valor do limite superior da energia da saída, calculado pela 

minimização de γ , foi de 15,17 MJ ( MJ17,15min =γ ). O procedimento de otimização foi 

realizado em aproximadamente 11 segundos. Neste caso, observou-se, por meio de 

testes, que valores superiores a aproximadamente 100 vezes o valor do mínimo limite 

superior obtido no procedimento de otimização não proporcionam a redução do esforço 

de controle (ganho dos controladores na faixa de freqüência do problema em questão). 

Valores de aproximadamente 100 vezes o valor do mínimo limite superior, além de 

reduzirem o esforço de controle quando comparado com o mínimo limite superior 

também proporcionam um bom desempenho para o sistema em malha fechada. Baseado 

nesta característica, especificou-se um limite superior de 1517 MJ 

( MJ1517100 min0 =⋅= γγ ) para o valor acumulado do desvio da energia cinética para um 

conjunto de condições iniciais contidas no elipsóide definido pelas variações das 

variáveis de estado apresentadas na tabela 5.1 do capítulo 5. A utilização do sinal de 

desvio de velocidade permitiu obter um valor bastante inferior para o mínimo limite 

superior da energia da saída quando comparado com o valor obtido no caso em que se 

utiliza a derivada do desvio de velocidade. Essa característica se deve ao fato de a 
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energia da saída ser proporcional ao sinal que está sendo realimentado na estrutura de 

controle adotada (sinal do desvio de velocidade). Além do limite superior para a energia 

da saída, o posicionamento regional de pólos apresentado na subseção 4.3.3 do capítulo 

4 também foi utilizado como critério de projeto para limitar a freqüência e a taxa de 

decaimento dos modos de resposta do sistema politópico em malha fechada. No projeto, 

utilizou-se uma região circular (ver capítulo 4) com raio igual a 300 ( 3000 =r ). Nesse 

caso, o solver de LMIs utilizado encontrou uma solução factível para o conjunto de 

LMIs do problema de controle referente ao projeto dos controladores em 

aproximadamente 33 segundos. 

Após o projeto, um filtro do tipo washout (equação 6.10), com constante de tempo 

Tws=10 s, foi incluído em cada um dos controladores projetados para evitar que eles 

atuem em condições de regime permanente. Como o filtro modifica a função de 

transferência do controlador, não é possível afirmar que o sistema em malha fechada, 

com o filtro incluído, manterá a robustez e o índice de desempenho garantido na fase de 

projeto. No entanto, a robustez e o índice de desempenho foram verificados após a 

inclusão do filtro. Esta verificação foi realizada resolvendo-se o conjunto de LIMs 

referente ao projeto dos controladores apenas na variável FP�  (conjunto de equações 

(6.19)-(6.20)), pois as variáveis referentes às matrizes dos controladores já foram 

determinadas na fase de projeto. O conjunto de LMIs referente à validação da robustez e 

ao objetivo de projeto foi resolvido em aproximadamente 56 segundos. A robustez foi 

garantida para um limite superior de 11473,8 MJ para o valor acumulado do desvio da 

energia cinética do sistema em malha fechada com washout. As Figuras 7.1 e 7.2 

apresentam, respectivamente, os modos eletromecânicos do sistema equipado com os 

controladores (com e sem o filtro washout) e a resposta das velocidades angulares dos 

rotores dos geradores do sistema, nas condições de operação do caso base, equipados 

com os controladores em questão (com e sem o filtro washout). Os valores absolutos 

das tensões terminais dos geradores, na condição mencionada, também são apresentados 

na Figura 7.3. As funções de transferência dos controladores projetados nesta subseção 

são apresentadas no apêndice B. 



 92 

-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0

-10

-5

0

5

10

Real

Im
a
g
in
á
ri
o
 [
ra
d
/s
]

Modos eletromecânicos - Caso base - Energia da saída

sem washout

 

 

com washout

Modo inter-área

Modos locais

 

Figura 7.1: Modos eletromecânicos do sistema teste 1 equipado com controladores 

propostos baseados no modelo multimáquinas com um ângulo como referência.  
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Figura 7.2: Velocidades dos rotores dos geradores do sistema teste 1 equipado com 

controladores baseados no modelo multimáquinas com um ângulo como referência. 
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Figura 7.3: Valor absoluto das tensões terminais dos geradores do sistema teste 1 

equipado com controladores baseados no modelo multimáquinas com um ângulo como 

referência (filtro washout incluído). 

 

Os resultados mostraram, conforme o esperado, que os controladores baseados no 

modelo multimáquinas com um ângulo como referência apresentaram um desempenho 

satisfatório. Os pólos referentes aos modos eletromecânicos e às velocidades dos 

geradores do sistema em malha fechada com e sem o filtro washout estão quase 

sobrepostos (ver Figuras 7.1 e 7.2). Ou seja, a inclusão do filtro washout nos 

controladores, após o projeto, não altera significativamente o desempenho deles. Na 

Figura 7.1, os autovalores próximos da origem do plano complexo estão relacionados 

com os filtros do tipo washout incluídos nos controladores. 

Na seqüência, utilizou-se o modelo multimáquinas com sistema primário de controle 

de velocidade (modelo apresentado no apêndice A) no procedimento de projeto dos 

controladores propostos. O sistema primário de controle de velocidade foi considerado 

no modelo do sistema utilizado no projeto dos controladores para conferir maior 

realismo com relação à operação do sistema elétrico de potência. Utilizaram-se neste 

procedimento de projeto o mesmo sistema politópico e o mesmo índice de desempenho 

adotado no procedimento anterior (limite superior de 1517 MJ para o valor acumulado 

do desvio da energia cinética do sistema e região circular com raio igual a 300). Os 
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limites adotados para o desvio das variáveis de estado, referentes ao sistema primário de 

controle de velocidade, que definem o elipsóide com o conjunto de condições iniciais 

usadas no projeto, foram considerados iguais a zero para que o elipsóide utilizado neste 

caso seja igual ao usado no procedimento de projeto  anterior. 

Os controladores, neste caso, foram calculados em  aproximadamente 5 minutos e 

10 segundos. A Figura 7.4 apresenta os autovalores correspondentes aos modos locais e 

inter-área do sistema equipado com os controladores baseados no modelo 

multimáquinas com sistema primário de controle de velocidade (com filtro washout 

incluído). A resposta das velocidades angulares dos rotores dos geradores do sistema, 

nas condições de operação do caso base, equipados com os controladores em questão 

(com e sem o filtro washout) pode ser observada na Figura 7.5. 
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Figura 7.4: Modos eletromecânicos do sistema teste 1 equipado com controladores 

baseados no modelo multimáquinas com controle de velocidade. 

 

Por meio dos testes realizados, constatou-se que a inclusão do sistema primário de 

controle de velocidade no modelo multimáquinas utilizado no procedimento de projeto 

não proporcionou ganho significativo em eficiência para os controladores projetados. 

Além disso, a utilização de tal modelo acarreta em um aumento significativo na ordem 

dos controladores projetados e no dispêndio computacional requerido para o cálculo dos 
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controladores. Por exemplo, a máxima ordem dos controladores baseados no modelo 

multimáquinas com um ângulo como referência é igual a 4, e o tempo gasto no projeto 

foi, aproximadamente, 33 segundos, enquanto que a máxima ordem dos controladores 

baseados no modelo multimáquinas com controle primário de velocidade é igual a 7, e o 

tempo gasto no projeto foi, aproximadamente, 5 minutos e 10 segundos. 
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Figura 7.5: Velocidades dos rotores dos geradores do sistema teste 1 equipado com 

controladores baseados no modelo multimáquinas com controle primário de velocidade. 

 

7.1.3 Projeto dos Controladores Propostos com a Hipótese do 

Barramento Infinito 
 

Os controladores baseados no modelo com a hipótese do barramento infinito foram 

projetados novamente. No entanto, neste caso, utilizou-se o sinal de desvio de 

velocidade em vez da derivada de tal sinal, para permitir a comparação do desempenho 

dos controladores baseados no modelo que adota a hipótese em questão com o 

desempenho dos controladores projetados anteriormente. A região circular também foi 

utilizada neste caso para limitar a freqüência e a taxa de decaimento dos modos de 

resposta do sistema em malha fechada. 
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Neste procedimento de projeto, utilizaram-se o mesmo sistema politópico e o mesmo 

índice de desempenho adotado nos procedimentos anteriores (limite superior de 1517 

MJ ( MJ15170 =γ ) para o valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema, 

para um conjunto de condições iniciais contidas no elipsóide definido pelas variações 

das variáveis de estado apresentadas na tabela 5.1 do capítulo 5, e região circular com 

raio 300). O gerador 3 foi considerado um barramento infinito e, portanto, foi possível 

projetar controladores apenas para os geradores 1, 2 e 4. O desempenho dos 

controladores baseados no modelo multimáquinas com a hipótese da existência do 

barramento infinito foi verificado por meio de análise modal e de simulações não-

lineares adotando-se o modelo para a realização de testes (modelo multimáquinas com 

sistema primário de controle de velocidade). Os autovalores correspondentes aos modos 

locais e inter-área do sistema equipado com os controladores em questão (com filtro 

washout) são apresentados na Figura 7.6. A resposta não-linear das velocidades 

angulares dos rotores dos geradores do sistema equipados com os controladores em 

questão (com o filtro washout), nas condições mencionadas, é mostrada na Figura 7.7. 

 

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Real

Im
a
g
in
á
ri
o
 [
ra
d
/s
]

Modos eletromecânicos - Caso base - Energia da saída

Modo local
Ger. 1 e Ger. 2

Modo local
Ger. 3 e Ger. 4

Modo inter-área

 

Figura 7.6: Autovalores referentes aos modos eletromecânicos do sistema teste 1 

equipado com controladores baseados no modelo multimáquinas com barramento 

infinito. 
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Figura 7.7: Velocidades dos rotores dos geradores do sistema teste 1 equipado com 

controladores baseados no modelo multimáquinas com barramento infinito. 

 

Conforme o esperado, as oscilações eletromecânicas apresentaram um 

amortecimento inferior ao produzido pelos controladores baseados nos modelos que não 

consideram a hipótese do barramento infinito. Tal característica se deve ao fato de um 

controlador não ter sido projetado para o gerador 3, pois ele foi considerado como um 

barramento infinito no modelo utilizado no procedimento de projeto, e também devido 

ao erro introduzido na dinâmica descrita pelo modelo adotado no projeto.  A alternativa 

para melhorar o amortecimento do sistema é adotar modelos multimáquinas que não 

utilizam o barramento infinito. A utilização de tais modelos, além de eliminar os erros 

advindos da referida hipótese, permite o projeto de controladores para todos os 

geradores do sistema (conforme apresentado anteriormente). 

 

7.2 Sistema Teste 3: Abordagem sem a Hipótese do 

Barramento Infinito e Análise da Influência de tal Hipótese 
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O terceiro sistema utilizado para a realização dos testes trata-se de um sistema 

constituído por 39 barras e 10 geradores que representa parte do sistema New England / 

New York. A Figura 7.8 apresenta o diagrama unifilar do referido sistema, e seus dados 

completos são apresentados no apêndice D.  

 
Figura 7.8: Diagrama unifilar do sistema teste 3. 
 

Os parâmetros dos reguladores de tensão utilizados nos geradores do sistema teste 2 

foram Ke=100 e Te=0,01 s. Por meio de análises modais, observou-se que o sistema 

apresenta 9 modos de oscilações, 8 dos quais estão na faixa de freqüência dos modos 

locais, e 1 está na faixa de freqüência dos modos inter-área. Todos os modos de 

oscilação do sistema em malha aberta, nas condições de operação do caso base, são 

instáveis. 

Os controladores para o sistema teste 3 foram projetados utilizando-se o modelo com 

o ângulo de uma das máquinas como referência e o modelo com a hipótese do 

barramento infinito. Nos projetos baseados no modelo com a hipótese do barramento 

infinito, três máquinas distintas foram consideradas como barramento infinito para 

melhor caracterizar os inconvenientes inerentes à hipótese em questão. No primeiro 

projeto, o gerador 3 foi considerado como barramento infinito; na seqüência o gerador 6 

também o foi;  e, para finalizar, o mesmo aconteceu com o gerador 10. 

Os controladores analisados nesta seção foram projetados adotando o limite superior 

para a energia da saída e a região circular para o posicionamento regional de pólos 

(região utilizada para limitar a freqüência e/ou a taxa de decaimento dos modos de 
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resposta do sistema em malha fechada). Diferentemente da seqüência de testes realizada 

com o sistema teste 1, apresentada na seção 7.1, nesta seção serão inicialmente 

apresentados os controladores baseados no modelo com a hipótese do barramento 

infinito e, por fim, serão apresentados os controladores baseados na abordagem proposta 

que não adota a hipótese de tal barramento. Os testes foram apresentados nesta 

seqüência com o intuito de evidenciar a influência da hipótese do barramento infinito na 

dinâmica do sistema e no desempenho do sistema em malha fechada, e para caracterizar 

as vantagens da abordagem proposta.    

Em todos os projetos de controladores para o sistema teste 3, utilizou-se um politopo 

com três vértices (condições de operação do caso base e condições de operação 

referentes a variações de ±10% nas cargas do caso base). O limite superior para o valor 

acumulado do desvio da energia cinética do sistema foi especificado a partir do menor 

limite superior calculado para o modelo com um ângulo como referência. O mínimo 

valor para o limite superior em questão, calculado pela minimização de γ , é de 37,09 

MJ ( MJ09,37min =γ ). O mínimo limite superior foi calculado em aproximadamente 2 

minutos e 57 segundos pela resolução das LMIs do problema de controle na forma de 

minimização. O critério de desempenho dos controladores para o referido sistema foi 

incorporado no projeto a partir da imposição de um limite superior de 3709 MJ 

( MJ3709100 min0 =⋅= γγ ). Os limites adotados para o desvio das variáveis que definem o 

elipsóide com as condições iniciais são iguais aos utilizados no projeto dos controlares 

para o sistema teste 1 e 2 (ver Tabela 5.1). O raio da região circular, utilizada para 

limitar os pólos do sistema em malha fechada, é igual a 300 ( 3000 =r ). Após os projetos 

dos controladores, um filtro do tipo washout foi incluído na estrutura dos controladores 

projetados. 

 

7.2.1 Dinâmica do Sistema Teste 3 com e sem a Hipótese do 

Barramento Infinito 

 

Neste caso, também foram realizadas análises da dinâmica do sistema em malha 

aberta com e sem a hipótese do barramento infinito antes do projeto dos controladores 

propostos. A Tabela 7.2 apresenta os autovalores correspondentes aos modos 

eletromecânicos do sistema em malha aberta para dois tipos de modelo adotados 
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(modelo multimáquinas com a hipótese do barramento infinito e modelo multimáquinas 

com um ângulo como referência). 

 

Tabela 7.2: Autovalores do sistema teste 3 com e sem a hipótese do barramento infinito. 

Autovalores 
(Sem a hipótese 
do barramento 
infinto) 

Autovalores 
(Gerador 3 como 
barramento infinito) 

Autovalores 
(Gerador 6 como 
barramento infinito) 

Autovalores 
(Gerador 10 como 
barramento infinito) 

0,103 ± j 9,708 

0,134 ± j 9,839 

0,163 ± j 9,218 

0,160 ± j 8,174 

0,252 ± j 8,037 

0,274 ± j 7,335 

0,384 ± j 6,454 

0,368 ± j 6,838 

0,124 ± j 4,245 

0,103 ± j 9,708 

0,134 ± j 9,839 

0,163 ± j 9,215 

0,162 ± j 8,162 

0,271 ± j 7,490 

0,338 ± j 7,149 

0,390 ± j 6,483 

-0,016 ± j 1,575 

0,148 ± j 4,482 

0,103 ± j 9,708 

0,165 ± j 9,355 

0,166  ± j 8,702 

0,208 ± j 8,093 

0,245 ± j 8,014 

0,361  ± j 6,846 

0,387 ± j 6,455 

-0,014 ± j 1,582 

0,177  ± j 4,936 

0,104  ± j 9,708 

0,134  ± j 9,839 

0,163 ± j  9,218 

0,165  ± j 8,155 

0,251  ± j 8,037 

0,273 ± j 7,332 

0,384 ± j 6,429 

0,373 ± j 6,827 

0,113 ± j 3,372 

 
 

A hipótese do barramento infinito, neste caso, também introduziu um erro na 

dinâmica do sistema correspondente aos modos eletromecânicos de oscilação. Os 

modos de oscilação mais modificados (freqüência de oscilação e/ou taxa de decaimento) 

pela hipótese do barramento infinito estão destacados em negrito. A escolha do gerador 

10 como barramento infinito foi o caso que menos modificou a dinâmica 

correspondente aos modos eletromecânicos. Essa característica foi verificada pelo fato 

de que o gerador 10 é um equivalente do sistema New York e, portanto, pode ser mais 

bem representado por um barramento infinito quando comparado com os outros 

geradores considerados barramento infinito. 

 

7.2.2 Sistema Teste 3: Projeto dos Controladores Propostos com a 

Hipótese do Barramento Infinito 

 

Três projetos distintos foram realizados adotando-se o modelo com a hipótese do 

barramento infinito. Inicialmente, foram projetados controladores baseados no modelo 

com o gerador 3 como barramento infinito. Os controladores foram calculados em 
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aproximadamente 7 minutos e 54 segundos. A resposta não-linear das velocidades 

angulares das máquinas do sistema equipado com esses controladores, nas condições de 

operação do caso base, é apresentada na Figura 7.9. 

O menor fator de amortecimento do sistema em malha fechada (modelo com sistema 

primário de controle de velocidade) nas três condições de operação, observado pela 

análise modal, é -2,1% (sistema instável). O modo instável (modo local) tem influência 

predominante sobre o gerador 3. O sistema em malha fechada apresentou um modo de 

oscilação instável pelo fato de a dinâmica do gerador 3 não ter sido considerada no 

projeto, impossibilitando o projeto de um controlador para o gerador 3.  

Na seqüência, foram projetados controladores baseados no modelo com o gerador 6 

como barramento infinito. Os controladores foram calculados em aproximadamente 7 

minutos e 40 segundos.  A resposta não linear das velocidades angulares das máquinas 

do sistema equipado com esses controladores, nas condições de operação do caso base, 

é apresentada na Figura 7.10. 
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Figura 7.9: Sistema teste 3 operando com controladores baseados no modelo com o 

gerador 3 como barramento infinito (filtro washout incluído). 

 

O menor amortecimento para os modos eletromecânicos do sistema equipado com os 

controladores baseados no modelo com o gerador 6 como barramento infinito, nas três 
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condições de operação, é de 5,6% (modo local associado ao gerador 6 e 7). Neste caso 

os controladores apresentaram um melhor desempenho comparado com o caso anterior 

pelo fato de o modo de oscilação associado ao gerador 6 (gerador cuja dinâmica foi 

desprezada) também ter influência significativa no gerador 7. Dessa forma, o 

controlador do gerador 7 foi capaz de estabilizar tal modo de oscilação. 
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Figura 7.10: Sistema teste 3 operando com controladores baseados no modelo com o 

gerador 6 como barramento infinito (filtro washout incluído). 

 
Para finalizar a análise da influência da hipótese do barramento infinito, foram 

projetados controladores baseados no modelo com o gerador 10 como barramento 

infinito. Os controladores foram calculados em aproximadamente 6 minutos e 29 

segundos. A resposta não-linear das velocidades angulares das máquinas do sistema 

equipado com esses controladores, nas condições de operação do caso base, é 

apresentada na Figura 7.11. 

O menor amortecimento para os modos eletromecânicos do sistema equipado com os 

controladores baseados no modelo com o gerador 10 como barramento infinito, nas três 

condições de operação, é de 17,5%. O uso do modelo com o gerador 10 como 

barramento infinito, em vez dos geradores 3 e 6, proporcionou controladores mais 

efetivos no amortecimento das oscilações eletromecânicas. Os controladores baseados 
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no modelo com o gerador 10 como barramento infinito apresentaram melhor 

desempenho pelo fato de o gerador 10 ser um equivalente do sistema New York. O fato 

de o gerador 10 ser um equivalente permite que ele seja mais bem representado por um 

barramento infinito quando comparado com os outros geradores considerados 

barramento infinito. 
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Figura 7.11: Sistema teste 3 operando com controladores baseados no modelo com o 

gerador 10 como barramento infinito (filtro washout incluído). 

 

7.2.3 Sistema Teste 3: Projeto dos Controladores Propostos sem a 

Hipótese do Barramento Infinito 

 

Após o projeto dos controladores baseados no modelo com a hipótese do barramento 

infinito, foram projetados controladores baseados no modelo com o ângulo de uma das 

máquinas como referência. Tal modelo considera a dinâmica de todas as máquinas do 

sistema em questão. O conjunto de LMIs referente ao projeto dos controladores foi 

resolvido em 15 minutos e 52 segundos. Posteriormente ao projeto, a robustez e o índice 

de desempenho foram verificados após a inclusão do filtro do tipo washout. Essa 

verificação foi realizada resolvendo o conjunto de LMIs referente ao projeto dos 

controladores apenas na variável FP
�  (conjunto de equações (6.19)-(6.20)). O conjunto 
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de LMIs referente à validação da robustez e  do objetivo de projeto foi resolvido em 

aproximadamente 50 minutos. A robustez foi garantida para um limite superior de 

21351,4 MJ para o valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema em malha 

fechada com washout. Os pólos referentes aos modos eletromecânicos do sistema 

equipado com os controladores propostos (com e sem a inclusão do filtro washout), na 

condição de operação do caso base, são apresentados na Figura 7.12. A resposta não-

linear das velocidades angulares dos rotores dos geradores do sistema na condição 

mencionada é mostrada na Figura 7.13. 
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Figura 7.12: Pólos do sistema teste 3 equipado com controladores baseados no modelo 

multimáquinas com um ângulo como referência (com e sem washout). 

 

Os controladores baseados no modelo com um ângulo como referência apresentaram 

melhor desempenho em comparação com o desempenho dos controladores baseados no 

modelo com a hipótese o barramento infinito. 

Nesta seção, optou-se por não projetar controladores baseados no modelo com 

sistema primário de controle de velocidade, pois o uso de tal modelo não oferece 

vantagens para os controladores projetados em comparação com os controladores 

baseados no modelo com um ângulo como referência. 
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Figura 7.13: Sistema teste 3 operando com controladores baseados no modelo 

multimáquinas com um ângulo como referência (com washout). 
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Capítulo 8 

 
 

CONCLUSÕES 
 

 O trabalho propõe o limite superior para a energia da saída do sistema em malha 

fechada como índice de desempenho a ser usado no projeto de controladores robustos 

para amortecer oscilações eletromecânicas de baixa freqüência em sistemas elétricos de 

potência. A saída do sistema em malha fechada é especificada de forma que a energia da 

saída corresponda ao valor acumulado do desvio da energia cinética do sistema. O 

índice de desempenho proposto mostrou-se adequado ao problema de oscilações 

eletromecânicas. 

O índice de desempenho proposto é utilizado na formulação de uma metodologia 

sistemática de projeto, a qual satisfaz várias restrições práticas do problema de 

oscilações eletromecânicas. Além disso, a metodologia em questão gera controladores 

que garantem formalmente a estabilidade do sistema e um bom desempenho do 

controlador frente às variações das condições de operação do sistema. Os controladores 

obtidos são, ainda, naturalmente coordenados, devido à utilização do modelo 

multimáquinas diretamente na etapa de projeto. 

O problema de controle é formulado por meio de LMIs, possibilitando obter uma 

solução numérica para o problema. A solução do problema de controle referente ao 

índice de desempenho proposto exige menos dispêndio computacional quando 

comparada com a solução do problema de controle referente ao tradicional fator de 

amortecimento mínimo (índice de desempenho usualmente aceito em sistemas de 

potência como margem de estabilidade a pequenas perturbações) pelo posicionamento 

regional de pólos na forma de LMIs. Este menor dispêndio computacional pode se 

refletir significativamente no tempo computacional requerido para o projeto de 

controladores envolvendo modelos de sistemas de ordem elevada. Por meio dos 

resultados e das análises realizadas, observou-se que os controladores robustos 

propostos apresentaram um desempenho bastante satisfatório.  
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O presente trabalho também propõe uma abordagem para resolver o problema 

referente à necessidade da hipótese do barramento infinito nos modelos adotados para o 

projeto de controladores baseados em LMIs. Além de resolver o problema referente à 

necessidade da hipótese do barramento infinito, foram realizadas análises a respeito da 

influência da referida hipótese no desempenho do sistema em malha fechada. Por meio 

das análises realizadas, observou-se que o uso da abordagem proposta proporcionou 

uma melhora significativa no desempenho do sistema em malha fechada. Quando a 

hipótese do barramento infinito é utilizada no modelo multimáquinas, é necessário 

avaliar sua influência na dinâmica de interesse.  Os resultados obtidos, associados aos 

fundamentos expostos, podem ser usados como evidências na elaboração de conclusões 

mais gerais a respeito da influência da hipótese do barramento infinito na dinâmica 

descrita por modelos de sistemas elétricos de potência. 

O uso de um modelo com controle primário de velocidade não proporcionou 

melhoras no desempenho dos controladores quando comparados com os controladores 

que adotaram o modelo sem o controle primário de velocidade. Não se obteve ganho 

com a utilização de tal modelo, possivelmente, pelo fato de as constantes de tempo da 

malha do estabilizador serem significativamente menores do que as constantes de tempo 

da malha do controle primário de velocidade. Ou seja, a dinâmica do controle primário 

de velocidade é significativamente desacoplada da dinâmica dos estabilizadores e 

reguladores de tensão. Desta forma, não há vantagens em modelar o controle primário 

de velocidade em metodologias baseadas em LMIs, pois, além de não melhorar o 

desempenho dos controladores projetados, a utilização do referido modelo acarreta em 

um aumento significativo na ordem dos controladores projetados e no tempo 

computacional requerido para a obtenção da solução do problema. 

O uso do modelo multimáquinas com um ângulo como referência não possibilitou 

realimentar a derivada do desvio de velocidade ou a saída do filtro do tipo washout na 

fase de projeto da metodologia proposta. Esse fato se deve a um problema estrutural do 

modelo, associado à formulação LMI. No entanto, o requisito prático referente ao ganho 

nulo dos controladores em condições de regime permanente é satisfeito pela abordagem 

proposta por meio da inclusão de um filtro do tipo washout na fase posterior ao projeto. 

A continuidade desta pesquisa consiste em estender a metodologia proposta para o 

projeto de controladores de amortecimento para dispositivos FACTs e incluir  restrições 

no problema de controle, de forma a  limitar os valores de pico da tensão terminal dos 

geradores do sistema. Também se pretende estruturar um novo procedimento de projeto 
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de forma a possibilitar o projeto de controladores apenas para algumas unidades 

geradores, sem interferir na ordem dos controladores projetados. 
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Apêndice A 
 

 O modelo multimáquinas com sistema primário de controle de velocidade, utilizado 

no projeto dos controladores propostos e na verificação do desempenho dos 

controladores projetados, é apresentado neste apêndice. 

 

1 Modelo com Sistema Primário de Controle de Velocidade 

 

Considerando-se que na prática os reguladores de velocidade estão presentes e atuam 

no sentido de controlar a freqüência do sistema em um intervalo de tempo mais longo, o 

efeito de tal regulador será incluído no modelo multimáquinas com um ângulo como 

referência, proporcionando uma representação mais realista da operação do sistema 

elétrico de potência. 

 

1.1 Controle Primário de Velocidade 

 

O sistema primário de controle de velocidade tem a função principal de corrigir o 

desbalanço de potência do sistema e manter a velocidade do gerador próxima da 

velocidade síncrona, frente às variações de carga, para que a freqüência da tensão na 

barra terminal do gerador não se afaste significativamente do valor de freqüência 

padronizado para a região alimentada pela unidade geradora. O sistema primário de 

controle de velocidade em unidades hidroelétricas é composto basicamente por um 

regulador de velocidade e uma turbina hidráulica. O regulador de velocidade é 

constituído basicamente por um sensor de velocidade, um amplificador do erro entre a 

velocidade medida e a referência de velocidade, e um servomotor para variar a posição 

do distribuidor da turbina hidráulica. A Figura 1A apresenta uma ilustração do sistema 

primário de controle de velocidade descrito acima.  
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Figura 1A: Diagrama esquemático do controle primário de velocidade. 

 

Após a variação de carga, o controle primário de velocidade estabiliza a freqüência 

do sistema em um valor diferente do valor da freqüência nominal (ou seja, a ação do 

controle primário de velocidade provoca um pequeno desvio na freqüência do sistema). 

Esse desvio de freqüência (ou erro de freqüência) é corrigido pelo controle secundário 

de velocidade também conhecido como Controle Automático de Geração (CAG). Tal 

controle atua na referência do controle primário de velocidade. Além de corrigir o erro 

na freqüência do sistema, o controle secundário de velocidade também é responsável 

por manter o intercâmbio de potência, entre áreas de controle distintas, dentro de 

valores programados. A ação de controle a ser executada por esse controle é 

determinada nos centros de operações das áreas de controle, o que significa que ele 

apresenta uma estrutura centralizada. A  sua ação é muito mais lenta que a ação do 

sistema de controle primário de velocidade e, em geral, atua após o sistema primário ter 

estabilizado a freqüência do sistema (KUNDUR, 1994). 

As constantes de tempo da malha do estabilizador são significativamente menores do 

que as constantes de tempo da malha do controle primário de velocidade. Dessa forma, 

após a ocorrência de uma perturbação, os controladores de amortecimento extinguem, 

em geral, as oscilações causadas pela perturbação antes que o controle primário  

estabilize freqüência do sistema próximo do valor nominal predeterminado. Ou seja, os 

controladores de amortecimento atuam para sincronizar os geradores e amortecer as 

oscilações eletromecânicas, impedindo que o desvio de freqüência cresça a ponto de 

causar a instabilidade do sistema. Num segundo momento, o controle primário de 

velocidade é responsável pela correção do desbalanço de potência, garantindo a 

operação estável do sistema (o CAG atua em última instância, para corrigir o erro de 

freqüência).  De acordo com o mencionado acima, pode-se notar que o CAG apresenta 

constantes de tempo maiores, quando comparadas com as constantes de tempo dos 

estabilizadores e controle primário de velocidade. Ou seja, ele atua, em geral, após a 
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ação dos controladores de amortecimento e controle primário de velocidade. Com base 

nessa característica, o CAG não será incluído no modelo do sistema elétrico de potência 

para projeto de controladores de amortecimento.  

O sistema primário de controle de velocidade, conforme mencionado anteriormente, 

é composto pelo regulador de velocidade e turbina (no caso em questão a turbina 

considerada é uma turbina hidráulica). O sistema de controle em questão será 

representado por um modelo de terceira ordem. O diagrama de blocos do sistema de 

primário controle de velocidade, com o modelo da turbina e com o bloco de redução do 

ganho transitório, é apresentada na Figura 2A (KUNDUR, 1994): 
 

1
Ri 1+0.5TwiS

1-TwiS
-

ω i

ωref_i +

TurbinaRegulador

1+TGiS
1

1+S(RTi/Ri)TRi

1+STRi PmiXsi GTi

 

Figura 2A: Diagrama de blocos do sistema primário de controle de velocidade. 

 

sendo iref _ω  a referência para velocidade iω , Ri o estatismo (ou regulação de 

velocidade),  TGi a constante de tempo do servomotor, iSX  a posição do servomotor do 

sistema de controle, RTi o estatismo transitório (em geral, é maior que o estatismo 

permanente Ri  para reduzir o ganho da malha durante o período transitório), TRi a 

constante de tempo do compensador utilizado  para reduzir o ganho transitório, WiT  a 

constante de tempo de partida da água, TiG  a posição do distribuidor da turbina e iPm  a 

potência mecânica aplicada ao eixo da máquina pela turbina.  Informações detalhadas a 

respeito do modelo utilizado podem ser obtidas em (KUNDUR, 1994). 

O estatismo determina o valor da velocidade de regime permanente em função da 

variação da potência ativa gerada. Quanto menor o estatismo menor será o desvio de 

freqüência em condições de regime permanente. Entretanto, valores muito baixos de 

estatismo podem gerar uma resposta oscilatória ou até mesmo instabilizar o sistema. A 

turbina hidráulica apresenta como característica inerente o efeito instabilizante (IEEE 

WORKING GROUP REPORT, 1992), devido à ação da inércia da água. Essa 

característica da turbina faz com que ela requeira reguladores de velocidade com 

características especiais, para que valores típicos de estatismo não instabilizem o 

sistema. Em condições transitórias, o ganho estático em malha aberta 1/Ri, em geral, é 

suficientemente elevado para tornar a malha de controle de velocidade instável. Um 
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compensador, que reduz o ganho da malha do controle de velocidade em condições 

transitórias, é incluído no regulador de velocidade para compensar o efeito instabilizante 

intrínseco da turbina hidráulica. O referido compensador é representado pelo bloco 

caracterizado pela constante de tempo TRi (ver Figura 2A). 

O modelo multimáquinas com o ângulo de uma das máquinas como referência com 

sistema primário de controle de velocidade é dado por: 

 

                     ),( kisik ωωωδ −=�                                                                                   (1A) 

                     ∑
=

−−∆−=
n

j

ikjkijqjqiiimi

i

i GEEDP
H 1

)cos((''[
2

1
δδωω�  

                              sen( ))],ij jk ikB δ δ− −                                                                        (2A) 

                ],[
1

_ iSiiiref

Gii

iS XR
TR

X −−= ωω�                                                          (3A) 

                ],)1()([ _ iTiS

Gi

Ri
iiref

Gii

Ri

RiTi

i
iT GX

T

T

TR

T

TR

R
G −−+−= ωω�                        (4A) 

          
      

iS

GiRiTi

wiRiiwiGii
iiref

GiTi

wi

wi

im
X

TTR

TTRTTR

TR

T

T
P �� )()([

2
_

−
−−−= ωω      

                          ],)(
imiT

RiTi

wiiRiTi PG
TR

TRTR
−

+
+                                                           (5A)     

                      )sen('()'('[
'

1
'

1
ikjk

n

j

qjijdidiqiFDi

do

qi EGxxEEE δδ
τ

−−+−= ∑
=

�  

                               ))],cos(' ikjkqjijEB δδ −+                                                                (6A)        

             ],)||([
1

FDisitirefiei

ei

FDi EVVVK
T

E −+−=�                                                    (7A) 

 

para ni ,,1…=  com ki ≠ . Para a máquina cujo ângulo é utilizado como referência 

angular o conjunto de equações se reduz a: 
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Os valores dos parâmetros do sistema primário de controles de velocidade utilizado nas 

máquinas dos sistemas são R=0,05, RT=0,27, TG=0,5 s,  TR=7,1 s e  Tw=1,5 s. 
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Apêndice B 
 

Os dados referentes ao sistema teste 1, assim como os controladores projetados para 

tal sistema são apresentados ao longo deste apêndice de forma a possibilitar uma análise 

mais detalhada dos resultados apresentados. Os dados do sistema também são 

apresentados em (KUNDUR, 1994). O sistema apresenta duas áreas, e é constituído por 

11 barras e 4 geradores, como apresentado no  diagrama unifilar da Figura 1B. 
 

11109765 31

L2L1G2

2

G1 8

4

G4

G3

C1 C2

 

Figura 1B: Diagrama unifilar do sistema teste 1. 

 

A barra 8 foi introduzida no ponto médio da linha de interligação para auxiliar a 

simulação de um curto-circuito (perturbação) na mesma. Os valores de resistências, 

reatâncias e suceptâncias shunt são apresentados na Tabela 1B, onde todos os valores 

apresentados estão em p.u. nas bases do sistema de transmissão (Sbase=100 MVA e 

Vbase=230 kV). 

 

Tabela 1B: Dados do sistema de transmissão do sistema teste 1. 

Barra 

Origem 

Barra 

Destino 

Resistência 

[p.u.] 

Reatância 

[p.u.] 

Susceptância 

Shunt [p.u.] 

1 

2 

3 

5 

6 

11 

0 

0 

0 

0,017 

0,017 

0,017 

0 

0 

0 
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4 

5 

6 

7 

7 

8 

9 

10 

10 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

11 

0 

0,0025 

0,0010 

0,0110 

0,0220 

0,0110 

0,0010 

0,0025 

0,017 

0,025 

0,010 

0,110 

0,220 

0,110 

0,010 

0,025 

0 

0,044 

0,018 

0,096 

0,192 

0,096 

0,018 

0,044 

 

 As condições de operação utilizadas na construção dos sistemas vértices e nas 

simulações não lineares, foram determinadas pelos estudos de fluxo de carga do 

sistema. Os dados referentes às condições de operação do caso base são apresentados na 

Tabela 2B. 

 

Tabela 2B: Condição de operação referente ao caso base (sistema teste 1). 

Barra Carga Ativa 

[MW] 

Carga Reativa 

[MVAr] 

[MW] 

Injetados 

[MVAr] 

Injetados 

Tensão 

[p.u.] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

967 

0 

1767 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-100 

0 

-250 

0 

0 

700,00 

700,00 

719,46 

700,00 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

186,01 

237,00 

176,25 

202,45 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,030∠   20,5º 

1,010∠   10,7º 

1,030∠  -6,8º 

1,010∠ -17,0º 

1,006∠  14,1º 

0,977∠   4,0º 

0,960∠  -4,4º 

0,942∠ -18,4º 

0,971∠ -32,2º 

0,983∠ -23,7º 

1,008∠ -13,4º 

 

Os capacitores C1=-200 MVAr e C2 =-350 MVAr foram convertidos em impedâncias 

constantes, utilizando-se os valores do caso base, e foram mantidas para as outras 

condições de operação adotadas. Foram utilizadas mais duas condições de operação, na 

construção dos sistemas vértices, considerando-se variações de +10% e -10% em todas 



 123 

as cargas da condição de operação referente ao caso base. Nas referidas variações, os 

fatores de potência das cargas foram mantidos constantes, e um redespacho de potência 

ativa, definido pela equação (1B), foi utilizado nos estudos de fluxo de carga. 

 

                                              totaln

i i

i

gi P
H

H
P ∆=∆

∑ =1

                                                     (1B) 

 

sendo n o número de geradores do sistema, totalP∆   a variação total da potência ativa nas 

cargas do sistema, giP∆  a variação da potência ativa do gerador i , e  iH  a constante de 

inércia do gerador i . As outras condições de operação não serão apresentadas, pois 

podem ser obtidas por meio do fluxo de carga do sistema, considerando as variações de 

carga mencionadas anteriormente. Nos estudos de fluxo de carga, a barra 3 foi tratada 

como barra slack e também realiza a compensação das perdas. Os parâmetros dos 

geradores, utilizados na construção dos sistemas vértices e nas simulações não lineares, 

são apresentados na Tabela 3B. 

 

Tabela 3B: Parâmetros dos geradores do sistema teste 1. 

Gerador 
Xd 

[p.u.] 

Xq 

[p.u.] 

X’d 

[p.u.] 

τ'do 

[s] 

H 

[s] 

D 

p.u. torque/p.u. vel. 

1 

2 

3 

4 

1,8 

1,8 

1,8 

1,8 

1,7 

1,7 

1,7 

1,7 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

8,0 

8,0 

8,0 

8,0 

6,5 

6,5 

6,175 

6,175 

1,05 

1,05 

1,05 

1,05 

 

 Os parâmetros com valores em p.u. estão na base dos geradores (Sgbase=900 MVA e 

Vgbase=20 kV).  

As análises realizadas no sistema teste 1 utilizaram diversos estabilizadores, e suas 

constantes de tempo (para os estabilizadores convencionais) e funções de transferência 

(para os controladores robustos propostos) serão apresentadas adiante.  

Todos os estabilizadores convencionais projetados são constituídos por apenas um 

bloco de avanço-atraso (n=1, ver Figura 3.1). Os valores dos parâmetros dos 

controladores convencionais projetados são apresentados na Tabela 4B. 
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Tabela 4B: Parâmetros dos estabilizadores convencionais do sistema teste 1. 

Gerador 
Tw 

[s] 

Kpss 

[] 

T1  

[s] 

T2  

[s] 

1 

2 

4 

10 

10 

10 

23 

28 

21 

0,1881

0,1885 

0,1962 

0,0959

0,0875 

0,0795 

 

Os controladores propostos projetados para o sistema teste 1 serão apresentados neste 

apêndice em forma de função de transferência, pois esta é uma prática comum na área 

de controle. As funções de transferência dos estabilizadores robustos projetados serão 

apresentadas na forma zero/pólo/ganho.  

As funções de transferência dos controladores robustos baseados no modelo 

multimáquinas com a hipótese do barramento infinito (controladores utilizados nos 

testes apresentados no capítulo 5) são dadas por: 

 

Controlador do gerador 1 

 

(s 338,00)(s 168,30)(s 27,29)(s)
1 ( ) 594,66 ,

(s 76,74 441,51)( 47,11)( 0,23)
F B s

j s s

+ − +
= −

+ ± + +
                                    (2B) 

 

Controlador do gerador 2 

 

(s 172,50 60,70)(s 27,24)( )
2 ( ) 507,38 ,

(s 64,78 389,63)( 55,78)( 0,26)

j s
F B s

j s s

− ± +
=

+ ± + +
                                    (3B) 

 

Controlador do gerador 4 

 

(s 83,97)(s 30,35)(s 7,75)( )
3 ( ) 775,74 .

(s 31,19 77,08)( 32,66)( 0,44)

s
F B s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                                       (4B) 

 

Um termo derivativo puro foi combinado com um dos pólos do controlador, de 

forma a permitir a realimentação do desvio de velocidade em vez da derivada de tal 

sinal. As características de ganho e de fase das funções de transferência (2B)-(4B), para 

a faixa de freqüência de interesse, são apresentadas na Figura 2B. A faixa de freqüência 
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típica dos modos de oscilações em estudo neste trabalho varia de 0,1 Hz a 2,0 Hz 

(KUNDUR, 1994). O diagrama foi traçado para a faixa de freqüência de 0,05 Hz (0,314 

rad/s) a 2,5 Hz (15,708 rad/s) para permitir uma melhor observação dos limites inferior 

e superior da faixa de freqüência típica. 
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Figura 2B: Diagrama de Bode das funções de transferência (2B)-(4B). 

 

As funções de transferência dos controladores baseados na abordagem que não 

considera a hipótese do barramento infinito (baseados no modelo multimáquinas com o 

ângulo de uma das máquinas como referência) são dadas por: 

 

Controlador do gerador 1 

 

(s 24,43 4, 20)( 71, 45)(s)
4 ( ) 106606 ,

(s 35,51 286,76)( 38,61)( 14,67)( 0,1)

j s
F B s

j s s s

+ ± +
=

+ ± + + +
                      (5B) 

 

Controlador do gerador 2 

 

(s 23,82 4,88)(s 69,86)( )
5 ( ) 98216 ,

(s 34,73 277,16)( 42,79)( 18,89)( 0,1)

j s
F B s

j s s s

+ ± +
=

+ ± + + +
                        (6B) 

 

Controlador do gerador 3 
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(s 72,07)(s 23,80)(s 5,94)( )
6 ( ) 62556 ,

(s 29,73 264, 26)( 23,10)( 5,93)( 0,1)

s
F B s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
                         (7B) 

 

Controlador do gerador 4 

 

(s 79,04)(s 18,67)(s)
7 ( ) 512649 .

(s 81,78 599,10)( 59,62)( 0,1)
F B s

j s s

+ +
=

+ ± + +
                                       (8B) 

 

Filtros do tipo washout foram incluídos nas funções de transferência apresentadas. 

As características de ganho e fase das funções de transferência (5B)-(8B), para a faixa 

de freqüência de interesse, são apresentadas na Figura 3B. 
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Figura 3B: Diagrama de Bode das funções de transferência (5B)-(8B). 
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Apêndice C 
 

 Os dados do sistema teste 2 utilizado no trabalho são apresentados neste apêndice. 

Tal sistema teste é constituído por 68 barras e 16 geradores, e representa o sistema 

interligado New England / New York. A Figura 1C apresenta o diagrama unifilar do 

referido sistema, e seus dados completos também podem ser encontrados em 

(ROGERS, 2000).  
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Figura 1C: Diagrama unifilar do sistema teste 2. 

 

Os dados do sistema teste 2, referentes às resistências, reatâncias e susceptâncias 

shunt, são apresentados na Tabela 1C. Todos os valores estão em p.u. referidos nas 

bases Sbase=100 MVA e Vbase=230 kV.  
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Tabela 1C: Dados do sistema de transmissão do sistema teste 2. 

Barra 

Origem 

Barra 

Destino 

Resistência 

[p.u.] 

Reatância 

[p.u.] 

Susceptância 

Shunt [p.u.] 

     1 

     1 

     2 

     2 

     2 

     3 

     3 

     4 

     4 

     5 

     5 

     6 

     6 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    10 

    10 

    12 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    16 

    16 

    16 

     2 

    30 

     3 

    25 

    53 

     4 

    18 

     5 

    14 

     6 

     8 

     7 

    11 

    54 

     8 

     9 

    30 

    11 

    13 

    55 

    11 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    19 

    21 

    24 

       0,0035 

       0,0008 

       0,0013 

        0,007 

            0 

       0,0013 

       0,0011 

       0,0008 

       0,0008 

       0,0002 

       0,0008 

       0,0006 

       0,0007 

            0 

       0,0004 

       0,0023 

       0,0019 

       0,0004 

       0,0004 

            0 

       0,0016 

       0,0016 

       0,0009 

       0,0018 

       0,0009 

       0,0007 

       0,0016 

       0,0008 

       0,0003 

       0,0411 

       0,0074 

       0,0151 

       0,0086 

       0,0181 

       0,0213 

       0,0133 

       0,0128 

       0,0129 

       0,0026 

       0,0112 

       0,0092 

       0,0082 

        0,025 

       0,0046 

       0,0363 

       0,0183 

       0,0043 

       0,0043 

       0,0200 

       0,0435 

       0,0435 

       0,0101 

       0,0217 

       0,0094 

       0,0089 

       0,0195 

       0,0135 

       0,0059 

        0,6987 

        0,4800 

       0,2572 

       0,1460 

            0 

       0,2214 

       0,2138 

       0,1342 

       0,1382 

       0,0434 

       0,1476 

       0,1130 

       0,1389 

            0 

       0,0780 

       0,3804 

        0,2900 

       0,0729 

       0,0729 

            0 

            0 

            0 

       0,1723 

        0,3660 

        0,1710 

       0,1342 

       0,3040 

       0,2548 

       0,0680 
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    17 

    17 

    19 

    19 

    20 

    21 

    22 

    22 

    23 

    23 

    25 

    25 

    26 

    26 

    26 

    28 

    29 

     9 

     9 

     9 

    36 

    34 

    35 

    33 

    32 

    30 

    30 

     1 

    31 

    33 

    38 

    46 

    18 

    27 

    20 

    56 

    57 

    22 

    23 

    58 

    24 

    59 

    26 

    60 

    27 

    28 

    29 

    29 

    61 

    30 

    36 

    36 

    37 

    36 

    34 

    34 

    33 

    31 

    32 

    31 

    38 

    38 

    46 

    49 

       0,0007 

       0,0013 

       0,0007 

       0,0007 

       0,0009 

       0,0008 

       0,0006 

            0 

       0,0022 

       0,0005 

       0,0032 

       0,0006 

       0,0014 

       0,0043 

       0,0057 

       0,0014 

       0,0008 

       0,0019 

       0,0022 

       0,0022 

       0,0005 

       0,0033 

       0,0001 

       0,0011 

       0,0008 

       0,0013 

       0,0024 

       0,0016 

       0,0011 

       0,0036 

       0,0022 

       0,0018 

       0,0082 

       0,0173 

       0,0138 

       0,0142 

       0,0180 

       0,0140 

       0,0096 

       0,0143 

       0,0350 

       0,0272 

       0,0323 

       0,0232 

       0,0147 

       0,0474 

       0,0625 

       0,0151 

       0,0156 

       0,0183 

       0,0196 

       0,0196 

       0,0045 

       0,0111 

       0,0074 

       0,0157 

       0,0099 

       0,0187 

       0,0288 

       0,0163 

       0,0147 

       0,0444 

       0,0284 

       0,0274 

       0,1319 

       0,3216 

            0 

            0 

            0 

       0,2565 

       0,1846 

            0 

       0,3610 

            0 

       0,5310 

            0 

       0,2396 

       0,7802 

        1,0290 

        0,2490 

            0 

        0,2900 

        0,3400 

        0,3400 

        0,3200 

        1,4500 

            0 

        0,2020 

        0,1680 

        0,3330 

        0,4880 

        0,2500 

        0,2470 

        0,6930 

        0,4300 

        0,2700 



 130 

     1 

    47 

    47 

    48 

    35 

    37 

    43 

    44 

    39 

    39 

    45 

    50 

    50 

    49 

    52 

    42 

    41 

    31 

    32 

    36 

    37 

    41 

    42 

    52 

     1 

    47 

    48 

    48 

    40 

    45 

    43 

    44 

    45 

    44 

    45 

    51 

    52 

    51 

    52 

    42 

    41 

    40 

    62 

    63 

    64 

    65 

    66 

    67 

    68 

    27 

       0,0013 

       0,0025 

       0,0025 

       0,0020 

       0,0007 

       0,0005 

       0,0001 

       0,0025 

            0 

            0 

       0,0004 

       0,0012 

       0,0009 

       0,0076 

       0,0040 

       0,0040 

       0,0060 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

        0,032 

       0,0188 

       0,0268 

       0,0268 

       0,0220 

       0,0175 

       0,0276 

       0,0011 

       0,0730 

       0,0411 

       0,0839 

       0,0105 

       0,0288 

       0,0221 

       0,1141 

       0,0600 

       0,0600 

       0,0840 

       0,0260 

       0,0130 

       0,0075 

       0,0033 

       0,0015 

       0,0015 

       0,0030 

       0,3200 

        1,3100 

        0,4000 

        0,4000 

        1,2800 

        1,3900 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

        0,7200 

        2,0600 

        1,6200 

        1,1600 

        2,2500 

        2,2500 

        3,1500 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

        0,4100 

 

  

 Analogamente ao que foi mencionado no apêndice anterior, as condições de 

operação utilizadas na construção dos sistemas vértices e nas simulações não lineares 

foram determinadas pelos estudos de fluxo de carga do sistema. Os dados referentes 

às condições de operação do caso base são apresentados na Tabela 2C. 
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Tabela 2C: Condição de operação referente ao caso base (sistema teste 2). 

Barra Carga Ativa 

[MW] 

Carga Reativa 

[MVAr] 

[MW] 

Injetados 

[MVAr] 

Injetados 

Tensão 

[p.u.] 

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

     6 

     7 

     8 

     9 

    10 

    11 

    12 

    13 

    14 

    15 

    16 

    17 

    18 

    19 

    20 

    21 

    22 

    23 

    24 

    25 

    26 

    27 

    28 

    29 

        252,7 

            0 

          322 

          500 

            0 

            0 

          234 

          522 

          104 

            0 

            0 

            9 

            0 

            0 

          320 

          329 

            0 

          158 

            0 

          680 

          274 

            0 

          248 

          309 

          224 

          139 

          281 

          206 

          284 

       118,56 

            0 

            2 

          184 

            0 

            0 

           84 

          177 

          125 

            0 

            0 

           88 

            0 

            0 

          153 

           32 

            0 

           30 

            0 

          103 

          115 

            0 

           85 

          -92 

           47 

           17 

           76 

           28 

           27 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

1,1268∠  5,91º 

1,0565∠ 7,99 º 

1,034∠  5,08º 

0,993∠  4,06º 

0,987∠ 5,09º 

0,985∠ 5,82º 

0,982∠ 3,45º 

0,984∠ 2,88º 

1,057∠ 2,40º 

0,988∠ 8,48º 

0,986∠ 7,57º 

0,968∠ 7,58º 

0,989∠ 7,74º 

0,997∠ 6,05º 

1,007∠ 5,88º 

1,024∠ 7,43º 

1,039∠ 6,26º 

1,037∠ 5,38º 

1,003∠ 12,46º 

0,993∠ 11,08º 

1,024∠ 10,10º 

1,038∠ 14,88º 

1,038∠ 14,57º 

1,031∠  7,60º 

1,063∠  9,33º 

1,079∠  7,73º 

1,063∠  5,93º 

1,065∠ 10,80º 

1,053∠ 13,46º 
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    30 

    31 

    32 

    33 

    34 

    35 

    36 

    37 

    38 

    39 

    40 

    41 

    42 

    43 

    44 

    45 

    46 

    47 

    48 

    49 

    50 

    51 

    52 

    53 

    54 

    55 

    56 

    57 

    58 

    59 

    60 

    61 

            0 

            0 

            0 

          112 

            0 

            0 

          102 

         6000 

            0 

          267 

        65,63 

         1000 

         1150 

            0 

       267,55 

          208 

        150,7 

       203,12 

        241,2 

          164 

          100 

          337 

         2470 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

       -19,46 

          300 

            0 

         12,6 

        23,53 

          250 

          250 

            0 

         4,84 

           21 

         28,5 

        32,59 

          2,2 

           29 

         -147 

         -122 

          123 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

        250 

        545 

        650 

        632 

     505,2 

        700 

        560 

        540 

        800 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

  -61,528 

   15,851 

   18,701 

  -42,481 

   95,058 

   116,65 

   125,48 

  -127,15 

  -177,13 

1,097∠  5,52º 

1,099∠  7,81º 

1,054∠ 10,31º 

1,075∠  6,80º 

1,086∠  2,04º 

1,107∠   1,97º 

1,033∠  -0,73º 

1,006∠  -6,71º 

1,111∠   7,69º 

1,063∠  -7,86º 

1,290∠  11,82º 

1,008∠  37,04º 

1,003∠  32,20º 

1,042∠  -7,28º 

1,044∠  -7,31º 

1,129∠   1,81º 

1,115∠   8,18º 

1,227∠  6,33º 

1,269∠  7,65º 

1,107∠ 10,62º 

1,127∠ 15,30º 

1,147∠   5,02º 

1,014∠ 32,43º 

1,045∠  10,34º 

0,980∠  13,92º 

0,983∠  16,17º 

0,997∠  17,63º 

1,011∠  16,22º 

1,050∠  20,15º 

1,063∠  22,47º 

1,030∠  15,94º 

1,025∠  20,17º 
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    62 

    63 

    64 

    65 

    66 

    67 

    68 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

            0 

        500 

      1000 

      1350 

   3605,9 

      1785 

      1000 

      4000 

  -315,57 

  -352,69 

  -166,64 

   360,77 

   479,95 

  -197,67 

  -244,74 

1,010∠  14,54º 

1,000∠  17,39º 

1,016∠   4,80º 

1,011∠        0º 

1,000∠  38,57º 

1,000∠   33,06º 

1,000∠   39,23º 

  

 Nos estudos de fluxo de carga, a barra 65 foi tratada como barra slack e também 

realiza a compensação das perdas. Foram utilizadas mais duas condições de 

operação, na construção dos sistemas vértices, considerando-se variações de +10% e 

-10% nas cargas da condição de operação referente ao caso base. Nas referidas 

variações os fatores de potência das cargas foram mantidos constantes, e um 

redespacho de potência ativa, adotando os mesmos procedimentos apresentados no 

apêndice anterior, foi utilizado. 

 Os parâmetros dos geradores, utilizados na construção dos sistemas vértices e nas 

simulações não lineares, são apresentados na Tabela 3C. Os parâmetros com valores 

em p.u. estão referidos nas bases Sbase=100 MVA e Vbase=20 kV.  

 

 

Tabela 3C: Parâmetros dos geradores do sistema teste 2. 

Gerador 
Xd 

[p.u.] 

Xq 

[p.u.] 

X’d 

[p.u.] 

τ'do 

[s] 

H 

[s] 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 0,100        

0,295       

0,249        

0,262         

0,670        

0,254        

0,295         

0,290       

 0,060        

0,282        

0,237        

0,258         

0,620        

0,241        

0,292         

0,280        

0,031       

0,069       

0,053       

0,044        

0,132   

0,050        

0,049        

0,057        

10,20         

6,56          

5,70         

6,56          

5,40          

7,30         

5,66          

6,70         

 42,00         

30,20         

35,80         

28,60           

26,00         

34,80         

26,40         

24,30         

6,82 

4,87 

5,68 

4,64 

4,22 

5,65 

4,28 

3,94 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

0,210        

0,169        

0,128        

0,101       

0,029        

0,018       

0,018       

0,035 

0,205        

0,115        

0,123        

0,095       

0,028       

0,017      

0,017       

0,033 

0,057       

0,046        

0,018        

0,031       

0,005      

0,003     

0,003       

0,007 

4,79         

9,37          

4,10          

7,40          

5,90          

4,10          

4,10          

7,80 

34,50           

31,00         

28,20         

92,30   

248,00          

300,00          

300,00          

225,00 

5,60 

5,02 

4,56 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 

 

Os controladores propostos projetados para o sistema teste 2 são apresentados 

neste apêndice. As funções de transferência dos controladores robustos baseados no 

modelo multimáquinas com a hipótese do barramento infinito (controladores 

utilizados nos testes apresentados no capítulo 5) são dadas, na forma 

zero/pólo/ganho, por: 

 

Controlador do gerador 1 

 

(s 82,98 12,39)(s 6, 22)(s)
1 ( ) 2773,30 ,

(s 13,11 128,95)( 41,01)( 0,18)

j
F C s

j s s

+ ± +
=

+ ± + +
                                (1C) 

 

Controlador do gerador 2 

 

(s 79,48)(s 30,15)(s 6,21)( )
2 ( ) 4861,50 ,

(s 41,14 158,47)( 32,36)( 0,14)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                               (2C) 

 

Controlador do gerador 3 

 

(s 76,12)(s 30,87)(s 8,88)( )
3 ( ) 10466,00 ,

(s 63,72 258,68)( 38,69)( 0,13)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                            (3C) 

 

Controlador do gerador 4 
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(s 72,96)(s 34,75)(s 11,51)( )
4 ( ) 14159,00 ,

(s 71,67 362,49)( 37,00)( 0,13)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                            (4C) 

 

Controlador do gerador 5 

 

(s 76,90)(s 28,09)(s 9,83)( )
5 ( ) 13865,00 ,

(s 102,13 327,07)( 35,83)( 0,12)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                           (5C) 

Controlador do gerador 6 

 

(s 77,29)(s 32,57)(s 8,00)( )
6 ( ) 11747,00 ,

(s 62,70 274,72)( 35,43)( 0,14)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                           (6C) 

 

Controlador do gerador 7 

 

(s 74,79)(s 23,75)(s 12,57)( )
7 ( ) 13983,00 ,

(s 76,54 329, 44)( 25,85)( 0,13)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                           (7C) 

 

Controlador do gerador 8 

 

(s 72,83)(s 28,62)(s 8,93)( )
8 ( ) 5741,30 ,

(s 46,12 193,22)( 28,02)( 0,13)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                               (8C) 

 

Controlador do gerador 9 

 

(s 70,94)(s 31,97)(s 10,56)( )
9 ( ) 17278,00 ,

(s 113,35 366,71)( 47,33)( 0,13)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                           (9C) 

 

Controlador do gerador 10 

 

(s 82,85)(s 13,87)(s 5, 26)( )
10 ( ) 3353,70 ,

(s 33,68 117,52)( 10,04)( 0,16)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                           (10C) 

 

Controlador do gerador 11 
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(s 61,89)(s 37,57)(s 21,73)( )
11 ( ) 11891,00 ,

(s 92,53 397,58)( 37,32)( 0,15)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                         (11C) 

 

Controlador do gerador 12 

 

(s 83,98)(s 57,07)(s 5, 27)( )
12 ( ) 6673,30 ,

(s 39,78 178,7)( 56,43)( 0,19)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                            (12C) 

 

Controlador do gerador 13 

 

(s 63,12)(s 26,76)(s 18,42)( )
13 ( ) 99859,00 ,

(s 110,74 1216,00)( 44,40)( 0,23)

s
F C s

j s s

+ + +
=

+ ± + +
                    (13C) 

 

Controlador do gerador 14 

 

(s 40,14 37,70)(s 43,85)( )
14 ( ) 36468,00 ,

(s 79, 22 879,68)( 47,39)( 0, 22)

j s
F C s

j s s

+ ± +
=

+ ± + +
                       (14C) 

 

Controlador do gerador 15 

 

(s 69,64 29,37)(s 38,01)( )
15 ( ) 14525,00 .

(s 60,98 517,84)( 48,34)( 0,33)

j s
F C s

j s s

+ ± +
=

+ ± + +
                         (15C) 

 

O termo derivativo puro também foi combinado com um dos pólos do controlador, 

de forma a permitir a realimentação do desvio de velocidade em vez da derivada de 

tal sinal.  
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Apêndice D 
 

 Este apêndice apresenta os dados do sistema teste 3, que é constituído por 39 barras e 

10 geradores. Tal sistema representa parte do sistema New England / New York 

apresentado no apêndice anterior. A Figura 1D apresenta o diagrama unifilar do referido 

sistema. O gerador 10 é um equivalente do sistema New York.  

 
 

Figura 1D: Diagrama unifilar do sistema teste 3. 

 

Os dados do sistema teste 3, referentes às resistências, reatâncias e susceptâncias shunt, 

são apresentados na Tabela 1D. Todos os valores estão em p.u. referidos nas bases 

Sbase=100 MVA e Vbase=230 kV.  

 

Tabela 1D: Dados do sistema de transmissão do sistema teste 3. 

13

32

G3

10

11

12

31

G2

6

7

8

9

5

4 14

39

3

G10

1

2

18 17

15

27

34

G5

20

19

G4

33

21 22

G7

36

23

35

G6

G1

30 25

37

G8

26 28
29

38

G9

24

16
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Barra 

Origem 

Barra 

Destino 

Resistência 

[p.u.] 

Reatância 

[p.u.] 

Susceptância 

Shunt [p.u.] 

   1 

   1 

   2 

   2 

   3 

   3 

   4 

   4 

   5 

   5 

   6 

   6 

   7 

   8 

   9 

  10 

  10 

  13 

  14 

  15 

  16 

  16 

  16 

  16 

  17 

  17 

  21 

  22 

  23 

  25 

  26 

   2 

  39 

   3 

  25 

   4 

  18 

   5 

  14 

   6 

   8 

   7 

  11 

   8 

   9 

  39 

  11 

  13 

  14 

  15 

  16 

  17 

  19 

  21 

  24 

  18 

  27 

  22 

  23 

  24 

  26 

  27 

0,0035 

0,0010 

0,0013 

0,0070 

0,0013 

0,0011 

0,0008 

0,0008 

0,0002 

0,0008 

0,0006 

0,0007 

0,0004 

0,0023 

0,0010 

0,0004 

0,0004 

0,0009 

0,0018 

0,0009 

0,0007 

0,0016 

0,0008 

0,0003 

0,0007 

0,0013 

0,0008 

0,0006 

0,0022 

0,0032 

0,0014 

0,0411 

0,0250 

0,0151 

0,0086 

0,0213 

0,0133 

0,0128 

0,0129 

0,0026 

0,0112 

0,0092 

0,0082 

0,0046 

0,0363 

0,0250 

0,0043 

0,0043 

0,0101 

0,0217 

0,0094 

0,0089 

0,0195 

0,0135 

0,0059 

0,0082 

0,0173 

0,0140 

0,0096 

0,0350 

0,0323 

0,0147 

0,6987 

0,7500 

0,2572 

0,1406 

0,2214 

0,2138 

0,1342 

0,1382 

0,0434 

0,1476 

0,1130 

0,1389 

0,0780 

0,3804 

1,2000 

0,0729 

0,0729 

0,1723 

0,3660 

0,1710 

0,1342 

0,3040 

0,2548 

0,0680 

0,1319 

0,3216 

0,2565 

0,1846 

0,3610 

0,5130 

0,2396 
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  26 

  26 

  28 

  12 

  12 

   6 

  10 

  19 

  20 

  22 

  23 

  25 

   2 

  29 

  19 

  28 

  29 

  29 

  11 

  13 

  31 

  32 

  33 

  34 

  35 

  36 

  37 

  30 

  38 

  20 

0,0043 

0,0057 

0,0014 

0,0016 

0,0016        

0,0000 

0,0000    

0,0007 

0,0009 

0,0000    

0,0005 

0,0006 

0,0000 

0,0008 

0,0007 

0,0474 

0,0625 

0,0151 

0,0435 

0,0435 

0,0250 

0,0200 

0,0142 

0,0180 

0,0143 

0,0272 

0,0232 

0,0181 

0,0156 

0,0138 

0,7802 

1,0290 

0,2490 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0      

0 

 

  

Os dados referentes às condições de operação do caso base, obtidos pelos estudos de 

fluxo de carga do sistema, são apresentados na Tabela 2D. 

 

Tabela 2D: Condição de operação referente ao caso base (sistema teste 3). 

Barra Carga Ativa 

[MW] 

Carga Reativa 

[MVAr] 

[MW] 

Injetados 

[MVAr] 

Injetados 

Tensão 

[p.u.] 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

0 

0 

322 

500 

0 

0 

233 

522 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

184 

0 

0 

84 

176 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,036∠  -9,27º 

1,019∠  -6,42º 

0,991∠  -9,41º 

0,955∠ -10,33º 

0,954∠  -9,08º 

0,955∠  -8,31º 

0,947∠ -10,75º 

0,947∠ -11,31º 

1,008∠  -11,13º 

0,961∠ -5,58º 

0,958∠ -6,51º 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

8 

0 

0 

320 

329 

0 

158 

0 

628 

274 

0 

275 

309 

224 

139 

281 

206 

284 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1104 

88 

0 

0 

153 

32 

0 

30 

0 

103 

115 

0 

85 

-92 

48 

17 

76 

28 

27 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

250,0 

551,6 

650,0 

632,0 

508,0 

650,0 

560,0 

540,0 

830,0 

1000,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

165,99 

149,35 

148,19 

48,543 

138,58 

229,03 

199,23 

17,783 

48,844 

216,76 

0,939∠  -6,50º 

0,960∠ -6,37º 

0,961∠   -8,2º 

0,969∠ -8,54º 

0,988∠ -6,96º 

0,992∠ -8,12º 

0,991∠ -9,07º 

0,989∠ -1,15º 

0,987∠ -2,14º 

0,995∠ -4,50º 

1,022∠  0,09º 

1,020∠ -0,21º 

0,997∠ -6,88º 

1,028∠  -4,96º 

1,018∠  -6,21º 

0,999∠  -8,32º 

1,019∠  -2,50º 

1,020∠   0,41º 

1,047∠  -3,99º 

0,982∠     0º 

0,983∠  2,32º 

0,997∠  4,04º 

1,012∠  3,04º 

1,049∠  5,07º 

1,064∠  7,80º 

1,028∠  1,84º 

1,027∠  7,48º 

1,030∠ -10,91º 

  

 Nos estudos de fluxo de carga, a barra 31 foi tratada como barra slack e também 

realiza a compensação das perdas. Foram utilizadas mais duas condições de operação, 

na construção dos sistemas vértices, considerando-se variações de +10% e -10% nas 

cargas da condição de operação referente ao caso base. Nas referidas variações, os 
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fatores de potência das cargas foram mantidos constantes, e um redespacho de potência 

ativa, adotando os mesmos procedimentos apresentados no apêndice B, foi utilizado. 

 Os parâmetros dos geradores, utilizados na construção dos sistemas vértices e nas 

simulações não lineares, são apresentados na Tabela 3D. 

 

Tabela 3D: Parâmetros dos geradores do sistema teste 3. 

Gerador 
Xd 

[p.u.] 

Xq 

[p.u.] 

X’d 

[p.u.] 

τ'do 

[s] 

H 

[s] 
D 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

0,1000 

0,2950 

0,2495 

0,2620 

0,6700 

0,2540 

0,2950 

0,2900 

0,2106 

0,0200 

0,0609 

0,2820 

0,2370 

0,2580 

0,620 

0,2410 

0,2920 

0,2800 

0,2050 

0,0190 

0,0310 

0,0697 

0,0531 

0,0436 

0,1320 

0,0500 

0,0490 

0,0570 

0,0570 

0,0060 

10,20 

6,56 

5,70 

6,56 

5,40 

7,30 

5,66 

6,70 

4,79 

7,00 

42,0 

30,3 

35,8 

28,6 

26,0 

34,8 

26,4 

24,3 

34,5 

500 

6,82 

4,87 

5,68 

4,64 

4,22 

5,65 

4,28 

3,94 

5,60 

10,00 

 

 Os parâmetros com valores em p.u. estão referidos nas bases Sbase=100 MVA e 

Vbase=20 kV.  

Os controladores propostos, baseados na abordagem sem a hipótese do barramento 

infinito, projetados para o sistema teste 3 são apresentados neste apêndice. As funções 

de transferência de tais controladores (controladores utilizados em testes apresentados 

no capítulo 7) são dadas, na forma zero/pólo/ganho, por: 

 

Controlador do gerador 1 

 

(s 93,81)(s 5,50)(s)
1 ( ) 650119,22 ,

(s 44,44 192,75)( 85,34)( 0,1)
F D s

j s s

+ +
=

+ ± + +
                                  (1D) 

 

Controlador do gerador 2 
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(s 79,90)(s 10,22)(s 3,86)( )
2 ( ) 263829,25 ,

(s 28,10 140,62)( 153,27)( 3, 47)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
                (2D) 

 

Controlador do gerador 3 

 

(s 74,00)(s 14,64)(s 4,92)( )
3 ( ) 358894,29 ,

(s 28,04 187,71)( 147,38)( 4, 26)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
                (3D) 

 

Controlador do gerador 4 

 

(s 80,93)(s 9,84)(s 6,88)( )
4 ( ) 409718,32 ,

(s 27,12 220,98)( 154,09)( 4,63)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
               (4D) 

 

Controlador do gerador 5 

 

(s 84,92)(s 10,76)(s 7,54)( )
5 ( ) 224647,22 ,

(s 26,70 144,99)( 159,67)( 7,866)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
             (5D) 

 

Controlador do gerador 6 

 

(s 9,35 2,11)(s 84,25)( )
6 ( ) 430425,24 ,

(s 28,84 190,56)( 154, 20)( 7,47)( 0,1)

j s
F D s

j s s s

+ ± +
=

+ ± + + +
               (6D) 

        

Controlador do gerador 7 

 

(s 11,54 0,66)(s 79,20)( )
7 ( ) 392909,80 ,

(s 28,26 206,15)( 166,84)( 6,61)( 0,1)

j s
F D s

j s s s

+ ± +
=

+ ± + + +
                (7D) 

 

Controlador do gerador 8 

 

(s 84,14)(s 11,77)(s 2, 46)( )
8 ( ) 320535,26 ,

(s 31,14 162, 48)( 147,07)( 2,99)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
                (8D) 

 

Controlador do gerador 9 

 

(s 72,35)(s 20,60)(s 8,60)( )
9 ( ) 258928,85 ,

(s 30,57 195,08)( 144,55)( 7,59)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
                (9D) 
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Controlador do gerador 10 

 

(s 83,85)(s 14,57)(s 5,96)( )
10 ( )  189210,84 .

(s 34,62 224,77)( 35,87)( 2,93)( 0,1)

s
F D s

j s s s

+ + +
=

+ ± + + +
            (10D) 

 

Os filtros do tipo washout foram incluídos nas funções de transferência apresentadas. 

 

 

 

 

 


