
UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO NORTEFEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CENTRO DE TECNOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA E

DE COMPUTAÇÃO

Estabilizador de Sistema de Potência Baseado
na Transformada Wavelet Para Sistemas de

Geração

Cecilio Martins de Sousa Neto

Orientadores: Prof. Dr. Ricardo Lúcio de Araújo Ribeiro
Co-orientador: Prof. Dr. Flavio Bezerra Costa

Tese de Doutorado apresentada ao Pro-
grama de Pós-Graduação em Engenharia
Elétrica e de Computação da UFRN (área de
concentração: Automação e Sistemas) como
parte dos requisitos para obtenção do título
de Doutor em Ciências.

Número de ordem PPgEE: D187
Natal, RN, 9 de Dezembro de 2016



Catalogação da Publicação na Fonte

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Sistema de Bibliotecas Biblioteca
Central Zila Mamede / Setor de Informação e Referência

Neto, Cecilio Martins de Sousa.
Estabilizador de Sistema de Potência Baseado na TransformadaWaveletPara

Sistemas de Geração/ Cecilio Martins de Sousa Neto - Natal, RN, 2016
118 f.:il.

Orientador: Ricardo Lúcio de Araújo Ribeiro
Co-orientador: Flavio Bezerra Costa

Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação) - Universidade
Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Elétrica e de Computação.

1. Estabilizador de Sistemas de Potência - Tese. 2. Regulador Automático de
Tensão - Tese. 3. Gerador Síncrono de Polos Salientes - Tese.4. Transformada
Wavelet- Tese. 5. Superfície Deslizante - Tese. I. Ribeiro, RicardoLúcio de
Araújo. II. Costa, Flávio Bezerra. III. Estabilizador de Sistema de Potência
Baseado na TransformadaWaveletPara Sistemas de Geração

RN/UF/BCZM CDU 621.316.722



Estabilizador de Sistema de Potência Baseado
na Transformada Wavelet Para Sistemas de

Geração

Cecilio Martins de Sousa Neto

Tese de Doutorado aprovada em 09 de dezembro de 2016 pela banca examinadora com-
posta pelos seguintes membros:

Prof. Dr. Ricardo Lúcio de Araújo Ribeiro (Orientador) . . . .. . . . . . . . . . UFRN

Prof. Dr. Flávio Bezerra Costa (Co-Orientador) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . UFRN

Prof. Dra. Jossana Maria de Souza Ferreira . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . UFRN

Prof. Dr. Luiz Felipe De Queiroz Silveira . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . UFRN

Prof. Dr. Antonio Marcus Nogueira Lima. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . UFCG

Prof. Dr. Francisco De Assis Dos Santos Neves . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . UFPE



Aos meus pais Espedito Martins e
Rita Anaide, meus irmãos José

Doval e Francisco Martins pelo
apoio e especialmente a minha

esposa e companheira Maria Izabel
e ao nosso filho Luís Eduardo.



Agradecimentos

Ao meu orientador e co-orientador, professores Ricardo Lúcio de Araújo Ribeiro e Flavio
Bezerra Costa, pela dedicada orientação e ajuda ao longo dessa jornada.

À minha família, em especial aos meus pais Espedito Martins eRita Anaíde, meus irmãos
José Doval e Francisco Martins e a minha esposa Maria Izabel pelo apoio durante esta
jornada.

Aos meus amigos de LEPER, Thiago de Oliveira Alves Rocha, Rodrigo Lopes Barreto,
Denis Keuton Alves, Evandro Ailson de Freitas Nunes, João Paulo De Oliveira e Silva,
Sâmara de Cavalcante Paiva, Ernano Arrais Júnior, Everton Da Silva Dantas, Thales Quei-
roz Fonseca e Diego Habib Santos Nolasco pelas críticas e sugestões.

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio
financeiro durante execução do trabalho.

À PETROBRAS pelo apoio financeiro no âmbito do projeto "Aprimoramento de Aero-
gerador de 2 MW para Adequação às Condições Eólicas Brasileiras", projeto realizado
ao amparo do Programa de P&D Tecnológico do Setor de Energia Elétrica da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, PD-0553-0020/2012).



Resumo

Os estabilizadores de sistemas de potência são empregados para mitigar oscilações

eletromecânicas, de baixa frequência, e estender os limites de estabilidade de geradores

síncronos, enquanto que reguladores automáticos de tensãosão utilizados na regulação

da tensão terminal de geradores síncronos. Propõe-se nestatese uma nova estrutura para

concepção do conjunto regulador automático de tensão e estabilizador de sistema de po-

tência aplicados no controle da excitação de um gerador síncrono de polos salientes. O

estabilizador de sistema de potência proposto é baseado na transformadawavelete em-

prega uma nova metodologia para extração e compensação de oscilações eletromecânicas

em sistemas elétricos de potência por meio da energia dos coeficientes escala. Por outro

lado, a energia dos coeficienteswaveleté utilizada na detecção de oscilações elétricas e

geração do sinal de gatilho do estabilizador de sistema de potência. O regulador automá-

tico de tensão é baseado em uma estrategia de controle híbrida que combina o controle de

modo deslizante com um controlador linear. O desempenho do estabilizador de sistema

de potência proposto foi avaliado experimentalmente por meio de um estudo comparativo

com o estabilizador de sistema de potência convencional. Por outro lado, o desempenho

do regulador automático de tensão foi avaliado e comparado com um controlador linear

e com outras duas estratégias de controle híbridas. Além disso, o desempenho da trans-

formadawaveletfoi avaliado experimentalmente, na detecção de oscilaçõeselétricas e

eletromecânicas, no qual foi verificado melhor desempenho para a transformadawavelet

com efeito de borda.

Palavras-chave: Estabilizador de Sistemas de Potência, Regulador Automático de

Tensão, Gerador Síncrono de Polos Salientes, TransformadaWavelet, Superfície Desli-

zante.



Abstract

The power system stabilizers are used to suppress low-frequency electromechanical

oscillations and improve the synchronous generator stability limits, while automatic vol-

tage regulators control the terminal voltage of the synchronous generators. This thesis

proposes a new methodology to design of an automatic voltageregulator and power sys-

tem stabilizer for salient pole synchronous generator. Thepower system stabilizer em-

ploys a wavelet transform for extraction of the electromechanical oscillations in electrical

power systems based on the scaling coefficient energy. The detection of the electrical

oscillations effectuated by the wavelet coefficient energyand a control scheme genera-

tes the signal trigger to the power system stabilizer. A hybrid strategy composed of the

integration of the sliding mode control system and the standard control implements the

automatic voltage regulator. The effectiveness of the proposed power system stabilizer

was evaluated experimentally through of a comparative study of a conventional power

stabilizer system. On the other hand, the performance of theautomatic voltage regu-

lator was assessed and compared with a linear controller andtwo other hybrid control

strategies. Furthermore, the performance of the wavelet transform was evaluated expe-

rimentally to detect electrical and electromechanical oscillations, in which the boundary

wavelet transform presents the better performance.

Keywords: Power System Stabilizer, Automatic Voltage Regulator, Salient Pole Syn-

chronous Generator, Wavelet Transform, Sliding Surface.
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Capítulo 1

Introdução

Sistemas elétricos de potência (SEPs) têm como principal função converter energia, a

partir de uma das formas disponíveis, em energia elétrica e transportá-la para consumi-

dores industriais, urbanos e rurais, levando-se em consideração princípios básicos como

segurança, qualidade e confiabilidade. A segurança está associada a manutenção de níveis

adequados de tensão e frequência, características fundamentais no funcionamento ótimo

dos equipamentos elétricos, enquanto que a confiabilidade consiste na garantia de entrega

de energia elétrica ao consumidor com o menor número de interrupções possível, mesmo

diante de condições adversas, tais como faltas, afundamentos de tensão, variações rápidas

de carga e distúrbios transitórios (KUNDUR, 1994).

A estrutura de um SEP compreende os sistemas de geração, transmissão e distribui-

ção de energia elétrica. O sistema de geração é responsável pela produção de energia

elétrica por meio de diversas fontes primárias, tais como hidráulica, térmica e eólica. O

sistema de transmissão está relacionado à transferência deenergia de grandes unidades de

geração às áreas de grande consumo, enquanto que os sistemasde distribuição alimentam

consumidores de grande, médio e pequeno porte. No SEP, o sistema de geração exerce

um papel fundamental, compreendendo todo o processo de conversão de energia de uma

fonte primária em eletricidade, sendo constituído tipicamente por geradores síncronos,

transformadores e sistemas de controle, comando e proteção(GRAINGHER; JR, 1994).

O gerador síncrono é um dos componentes mais importantes do sistema de geração

de energia elétrica, sendo responsável pela geração e fornecimento de boa parte da po-

tência ativa e reativa demandada pelo sistema de transmissão. Por exemplo, na Figura

1.1 é apresentado o cenário atual da matriz energética brasileira no que concerne a ca-

pacidade instalada e energia gerada durante os anos de 2014 e2015, segundo dados da

ANEEL (2016). De acordo com as Figuras 1.1(a) e 1.1(b), entre2014 e 2015 aproxima-

damente 64,6% da energia gerada e 65,8% de toda a capacidade instalada no Brasil são

oriundas de usinas hidrelétricas. Portanto, os geradores síncronos de polos salientes são
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predominantes na geração de energia elétrica no Brasil.
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Figura 1.1: Matriz Energética brasileira: (a) Energia gerada; (b) Potência instalada.

Em geral, geradores síncronos conectados em um barramento infinito operam de

forma interligada, tendo como principais vantagens a confiabilidade, flexibilidade e faci-

lidade de manutenção, uma vez que permitem uma redistribuição de energia entre outras

unidades do sistema, caso uma unidade de geração falhe. Entretanto, devido as diver-

sas situações em que os SEPs estão constantemente sujeitos,tais como faltas, variações

de carga e transitórios rápidos podem acarretar em variações nos fluxos de potência nas

linhas de transmissão, redução das margens de estabilidadedo sistema, limitação na ca-

pacidade de transmissão de potência elétrica e, em casos extremos, diminuição de de-

sempenho e perda de sincronismo com o barramento infinito. Desta forma, problemas de

estabilidade em SEPs concentram-se em manter o sincronismona operação de unidades

de geração, garantindo uma operação confiável e segura.
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A estabilidade de SEPs é definida como sendo a capacidade de umsistema em se man-

ter em um estado de equilíbrio quando em condições normais deoperação e de alcançar

um novo estado de equilíbrio após ter sido submetido a um distúrbio, sendo classificada

em estabilidade de tensão, estabilidade de frequência e estabilidade angular do rotor, con-

forme apresentado na Figura 1.2. A estabilidade de tensão consiste na capacidade de um

sistema de potência manter as tensões em níveis aceitáveis em todos os seus barramen-

tos, tanto em condições normais de operação do sistema, quanto na ocorrência de um

distúrbio. A estabilidade de frequência está relacionada ahabilidade de um sistema de

potência em manter sua frequência constante após ser submetido a um distúrbio. Por ou-

tro lado, a estabilidade angular do rotor consiste na capacidade do sistema de potência

em manter geradores síncronos conectados em um barramento infinito se manterem em

sincronismo após uma perturbação, sendo relacionada às oscilações eletromecânicas de

baixa frequência (KUNDUR, 1994).

Estabilidade d SEPe

Estabilidade de

Frequência

Estabilidade

Angular do Rotor

Estabilidade de

Tensão

Pequenas

Perturbações

Grandes

Perturbações

Estabilidade

Transitória

Pequenas

Perturbações

Figura 1.2: Classificação dos estudos de estabilidade em SEPs.

Oscilações eletromecânicas, que são naturalmente de baixafrequência, são fenômenos

dinâmicos comuns em SEPs, sendo classificadas de acordo com afrequência de oscilação,

comforme apresentado na Figura 1.3. Oscilações de modo local apresentam uma faixa de

frequência de 0,8 a 2,0 Hz e estão associadas às oscilações dos rotores de um grupo de

geradores próximos. Oscilações inter-área localizam-se na faixa de 0,1 a 0,8 Hz e estão

relacionadas com às oscilações de grupos de geradores de umaárea com geradores de

uma outra área. Modos de oscilação intra-planta aparecem entre máquinas de uma mesma

usina e apresentam uma frequência de oscilação de 1,5 a 3 Hz. Os modos torsionais estão

associados com a elasticidade dos eixos dos geradores, e apresentam uma frequência de

oscilação superior a 4 HZ (PADIYAR, 2008).
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Modos de oscilações

Inter-área

0,1 a 0,8 Hz

Local

0,8 a 2 Hz

Intra-planta

1,5 a 3 Hz

Torsional

acima de 4 Hz

Figura 1.3: Modos de oscilações eletromecânicas de baixa frequência.

A extração e compensação das oscilações eletromecânicas debaixa frequência con-

sistem em reais desafios na manutenção de geradores síncronos conectados em um bar-

ramento infinito e, consequentemente, na estabilidade de SEPs. Quando não amortecidas

podem provocar desgastes mecânicos em geradores síncronos, restrições na capacidade

de transferência de potência em linhas de transmissão, seguido pela redução das margens

de estabilidade do sistema e limitando a capacidade de transmissão de potência elétrica.

Portanto, o amortecimento adequado das oscilações eletromecânicas é de vital importân-

cia para a operação segura do sistema elétrico, aumentando as margens de estabilidade

dos SEPs, e vem sendo objeto de estudo há várias décadas, desde o período em que os

SEPs passaram a operar em paralelo (KUNDUR, 1994). Em geral,sistemas de geração

e transmissão são equipados com dispositivos regulador automático de tensão (do inglês,

Automatic Voltage Regulator- AVR) e estabilizador de sistema de potência (do inglês,

Power System Stabilizer- PSS) para suprimir às oscilações eletromecânicas.

Os AVRs são utilizados no controle do sistema de excitação degeradores síncronos,

tendo por função principal regular as tensões terminais fornecidas pelos geradores sín-

cronos, mantendo-as dentro de níveis pré-estabelecidos. No entanto, AVRs normalmente

operam com constantes de tempo pequenas e altos ganhos que, aliados às condições de

grandes potências transferidas a longas distâncias, comprometem ainda mais a questão da

estabilidade às pequenas perturbações (PADIYAR, 2008). Para superar essa problemática,

sinais estabilizantes adicionais provenientes de dispositivos PSSs vêm sendo introduzidos

na malha de controle do sistema de excitação para fornecer torque de amortecimento (BA-

MUQABEL; ABIDO, 2006).

Dispositivos PSSs são representados por uma malha de controle adicional inserida na

referência de tensão do AVR e têm por função introduzir amortecimento adicional às os-

cilações eletromecânicas, estendendo as margens de estabilidade de geradores síncronos,

provocados normalmente devido a falta de amortecimento dosdispositivos AVRs. Com

isso, estes dispositivos fornecem amortecimento às oscilações eletromecânicas do rotor

do gerador síncrono por meio de sinais estabilizantes suplementares extraídos da variação
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de velocidade angular do rotor, variação de potência e da variação do ângulo de potência

do gerador (KUNDUR, 1994).

O dispositivo PSS convencional é baseado na teoria de controle linear e utiliza pro-

cessos de filtragens convencionais baseado no filtrowashoutpara extração de oscilações

eletromecânicas (PADIYAR, 2008). Entretanto, processos de filtragens baseados no filtro

washoutcaracterizam-se por apresentarem atrasos de resposta e atenuações do sinal. Este

conjunto de fatores deteriora o desempenho do dispositivo PSS convencional. Portanto,

novas técnicas de controle e de processamento de sinais que apresentem respostas rápidas

e precisas podem ser utilizadas na extração e compensação deoscilações eletromecânicas

em SEPs.

Nos últimos anos, diversos estudos apontam a transformadawaveletcomo uma pode-

rosa ferramenta matemática empregada na detecção, em temporeal, de distúrbios transi-

tórios de alta e baixa frequência. Porém não é comum aplicações da transformadawavelet

em malhas de controle. No entanto, a transformadawaveletpode ser utilizada na extração

e compensação de oscilações eletromecânicas em SEPs, podendo ser utilizada na concep-

ção de dispositivos PSSs, aumentando as margens de estabilidade do sistema, tal como

proposto nesta tese.

1.1 Motivação

Além da necessidade real de busca de novos métodos de extração e compensação de

oscilações eletromecânicas, de baixa frequência, em SEPs,outros fatores motivaram a

escolha do tema proposto:

• O tema proposto se enquadra em uma linha de pesquisa de acionamentos e proteção

de máquinas, que vem sendo desenvolvida desde 2005 pelo LEPER/UFRN, estando

vinculada aos seguintes projetos de pesquisa:

– Aprimoramento de Aerogerador de 2 MW para Adequação às Condições Eó-

licas Brasileiras. Projeto em andamento, financiado pela PETROBRAS.

– Implementação de um PSS Utilizando Técnicas de Controle Adaptativo, fi-

nanciado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e

Tecnológico).
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1.2 Objetivos

O objetivo geral deste trabalho é propor uma nova metodologia para concepção do

conjunto AVR e PSS aplicados no controle do sistema de excitação de um gerador sín-

crono de polos salientes utilizando uma estrategia de controle híbrida e a transformada

wavelet.

Os objetivos específicos são:

• obtenção de um novo método de extração de oscilações eletromecânicas, em tempo

real, com uso das energias dos coeficientes escala da transformadawaveletdiscreta

redundante (TWDR);

• implementar e avaliar a versão da transformadawaveletcom efeito de borda;

• implementar um dispositivo PSS baseado naswaveletsemhardware.

• implementação de um AVR robusto;

• comparação de desempenho do AVR robusto com esquemas de controle convenci-

onais e híbridos;

• comparação de desempenho do dispositivo PSS proposto com umPSS convencio-

nal;

• comparação do conjunto AVR+PSS proposto com uma estrutura convencional.

1.3 Contribuições

A principais contribuições desta tese são:

• obtenção de um novo método de extração de oscilações eletromecânicas com uso

dos coeficientes escala da TWDR;

• proposição de um novo dispositivo PSS baseado na transformadawavelet;

• obtenção de um AVR robusto que não necessite de estimação de parâmetros do

sistema.

Com relação às publicações dos resultados obtidos neste trabalho, na Tabela 1.1 apresentam-

se os artigos publicados em periódicos e anais de congresso.
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Tabela 1.1: Artigos publicados em periódicos e anais de congresso.

Periódico/Anais de congresso Título Autores

IEEE Transactions on Indus-

trial Electronics, Vol. 62, No.

12, Dec. 2015

Wavelet-Based Power System

Stabilizer

C. M. S. Neto, F.B. Costa,

R. L. A. Ribeiro, R. L. Bar-

reto and T. O. A. Rocha
Electric Power Systems Re-

search, Vol. 129, Dec. 2015

A sliding-mode voltage regula-

tor for salient pole synchronous

generator

R. L. A. Ribeiro, C. M. S.

Neto, F. B. Costa, T. O. A.

Rocha, and R. L. Barreto
Brazilian Power Electronics

Conference, Oct. 2013

Wavelet-based method for de-

tection of electrical and electro-

mechanical oscillations in syn-

chronous generators

C. M. S. Neto, F. B. Costa,

R. L. Barreto , T. O. A. Ro-

cha, and R. L. A. Ribeiro

Além disso, durante o doutorado, o autor participou da elaboração de quatro artigos

em anais de congresso e um artigo em periódico indiretamenteassociados ao tema desta

tese, conforme apresentado na Tabela 1.2.

Tabela 1.2: Artigos publicados em parceria.

Periódico/Anais de congresso Título Autores

IEEE Transactions on Indus-

trial Electronics (Aceito)

Real-Time Power Measurement

Using the Maximal Overlap Dis-

crete Wavelet-Packet Transform

D. K. Alves, C. M. S. Neto,

F.B. Costa, R. L. A. Ribeiro

and T. O. A. Rocha
Brazilian Power Electronics

Conference, Feb. 2015

Strategy Control Converter to

Enhance the Performance in the

Grid-Connected PMSG Wind

Power Generation System

E. Arrais, F. H. S. Nasci-

mento, V. O. Roda, R. L.

A. Ribeiro, T. O. A. Rocha,

R. L. Barreto and C. M. S.

Neto
International Conference on

Industry Applications, Mar.

2014

Power Measurement Using the

Maximal Overlap Discrete Wa-

velet Transform

D. K. Alves, C. M. S. Neto,

F. B. Costa and R. L. A. Ri-

beiro
International Conference on

Industry Applications, Jul.

2014

FPGA versus DSP for Wavelet

Transform Based Voltage Sags

Detection

E. Arrais, V. O. Roda, C.

M. S. Neto, R. L. A. Ri-

beiro and F. B. Costa
Brazilian Power Electronics

Conference, Apr. 2013

Wavelet-Based Fault Detection

in Grid-Connected Photovoltaic

Systems

R. L. Barreto, F. B. Costa,

T. O. A. Rocha, C. M. S.

Neto, J. R. V. Lira and R.

L. A. Ribeiro
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1.4 Metodologia

O trabalho proposto nesta tese foi desenvolvido de acordo com a seguinte metodolo-

gia:

• Levantamento bibliográfico do estado da arte dos principaisesquemas de controle

utilizados na concepção de dispositivos PSSs convencionais e não-convencionais e

revisão bibliográfica da utilização da transformadawaveletem SEPs.

• Estudo teórico referente a problemática de estabilidade emSEPs, descrição ma-

temática do gerador síncrono de polos salientes, características de implementação

dos dispositivos AVR e PSS convencionais e fundamentação teórica da transfor-

madawavelet.

• Simulação e análise de desempenho dos dispositivos AVR e PSSconvencionais,

avaliação e comparação de desempenho do AVR robusto, simulação das versões

discretas da transformadawavelet, avaliação e comparação dos dispositivos PSS

convencional e baseado na transformadawaveletproposto nesta tese.

• Implementação do AVR robusto e dispositivo PSS baseado na transformadawave-

let em uma plataforma experimental utilizando um processador digital de sinais (do

inglês, - Digital Signal Processing - DSP) modelo TMS320F28335 de ponto flu-

tuante, avaliação e comparação de desempenho das estruturas AVR-PSS propostas

com os métodos AVR-PSS convencionais em um protótipo de SEP durante período

de curto-circuito trifásico, bifásico e monofásico.

• Avaliação dos resultados experimentais obtidos da estrutura proposta e compara-

ções com métodos convencionais.

1.5 Organização do Trabalho

Esta tese está organizada da seguinte maneira:

• No Capítulo 2 é apresentado um levantamento do estado da artereferente às prin-

cipais técnicas de controle utilizadas na concepção do conjunto AVR-PSS e as prin-

cipais aplicações da transformadawaveletem SEPs.

• No Capítulo 3 é apresentada uma descrição do modelo matemático de um gerador

síncrono de polos salientes. Além disso, também é apresentado o modelo linear de

Heffron e Phillips, largamente utilizado em análises de estabilidade em SEPs.

• No Capítulo 4 é apresentada a fundamentação teórica da transformadawavelet

enfatizando as principais vantagens e características de implementação da TWDR.
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Além disso, também é apresentada a teoria da versão da transformadawaveletcom

efeito de borda.

• No Capítulo 5 é apresentada uma descrição do método propostonesta tese para

controle do sistema de excitação de um gerador síncrono de polos salientes, en-

fatizando as energias dos coeficienteswavelete escala aplicadas na detecção de

distúrbios elétricos e oscilações eletromecânicas, respectivamente. Além disso, é

apresentada uma descrição do AVR robusto utilizado na regulação da tensão termi-

nal.

• No Capítulo 6 são apresentados os resultados experimentaisda estrutura proposta

neste trabalho para regulação da tensão terminal e compensação de oscilações ele-

tromecânicas em um gerador síncrono de polos salientes.



Capítulo 2

Estado da Arte

Apresenta-se neste capítulo um levantamento do estado da arte dos dispositivos PSSs

aplicados a sistemas de geração por máquinas rotativas, dando-se ênfase aos métodos de

controle convencionais e não-convencionais empregados nacompensação de oscilações

eletromecânicas e os diversos controladores utilizados. Além disso, apresenta-se o estado

da arte referente a aplicação da transformadawaveletem SEPs.

2.1 Estruturas Convencionais de PSSs

De acordo com Ba-muqabel e Abido (2006), os dispositivos PSSs aplicados na com-

pensação de oscilações eletromecânicas em sistemas de geração por máquinas rotativas

podem ser classificados de acordo com as técnicas de controleutilizadas, podendo ser

divididos em estruturas convencionais e estruturas não-convencionais. Em geral, dis-

positivos PSSs convencionais operam utilizando como sinais de entrada a variação de

velocidade (∆ω), variação de potência elétrica (∆p) e a variação do ângulo de potência

(∆δ). Larsen e Swann (1981) demonstraram que quando o PSS opera com uma variação

de velocidade ou uma variação de potência elétrica como sinal de entrada, o ajuste deve

ser realizado para a condição de carga pesada, uma vez que o desempenho é deteriorado

quando o sistema CA enfraquece. Por outro lado, se o sinal de entrada for a variação do

ângulo de potência, o ajuste pode ser feito na condição de carga leve, já que este sinal

é menos sensível aos modos de oscilação locais e mais sensível aos modos de oscilação

entre áreas.

Nas últimas décadas, diversos métodos e estrategias de controle para o conjunto AVR-

PSS utilizados na compensação de oscilações eletromecânicas de baixa frequência foram

propostos na literatura. Os métodos convencionais que utilizam estratégias baseadas em

controladores lineares com ganhos fixos, tais como PID (Proporcional Integral e Deriva-

tivo), PI (Proporcional Integral) e avanço-atraso de fase (lead-lag) são os mais utilizados
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na industria e largamente difundidos na literatura, visto que apresentam uma implemen-

tação relativamente simples, facilidade de projeto e, em geral, apresentam pouco esforço

computacional (BA-MUQABEL; ABIDO, 2006).

Os primeiros estudos referentes à compensação de oscilações eletromecânicas em

SEPs foram realizados por Demello e Concordia (1969) ao introduzirem um conjunto

de regras e conceitos básicos para o projeto de dispositivosAVR e PSSs. Demello e

Concordia (1969) apresentaram uma análise dos fenômenos deestabilidade do sistema

de excitação de um gerador síncrono conectado em um barramento infinito por meio de

uma impedância externa. O dispositivo PSS proposto neste estudo utiliza a variação de

velocidade como sinal de entrada e pode ser facilmente estendido para sistemas de exci-

tação com diferentes características dinâmicas. Desde então, dispositivos PSSs operando

em conjunto com AVRs, aplicados em subsistemas de geração deenergia, são imple-

mentados e projetados por intermédio de técnicas convencionais e controladores lineares

clássicos.

Estudos propostos na literatura, demonstram que o controlador avanço-atraso (lead-

lag) é o mais utilizado, principalmente, por apresentar uma simples estrutura, fácil projeto

e implementação (BA-MUQABEL; ABIDO, 2006). Tse e Tso (1993)apresentaram um

método de projeto para um PSS baseado no controlador avanço-atraso utilizando análise

de sensibilidade dos autovalores do sistema. O controladoravanço-atraso de fase é pro-

jetado para promover uma compensação de fase correta, fornecendo uma componente de

conjugado em fase com a variação de velocidade do gerador síncrono. O dispositivo PSS

proposto utiliza a variação de potência ativa como sinal de entrada e é avaliado em um

sistema de potência multi-máquina composto por sete geradores síncronos.

Com a integração dos sistemas de geração eólica, Edrah, Lo e Anaya-Lara (2015)

apresentaram uma análise detalhada do impacto da substituição de geradores síncronos

por sistemas eólicos baseado em gerador de indução duplamente alimentado (do inglês,

Double Fed Induction Generator - DFIG) na estabilidade do sistema de potência. Para

melhorar a estabilidade do sistema e amortecer oscilações eletromecânicas no ângulo do

rotor, um dispositivo PSS convencional baseado no controlador avanço-atraso de fase,

utilizando a velocidade como sinal de entrada, é adicionadona malha de controle da

potência reativa do DFIG. O sinal de saída do PSS convencional é adicionado no sinal de

tensão de referência da malha de controle do lado do gerador.

Para aumentar as margens de estabilidade de um sistema de geração eólico, Hughes et

al. (2006) propuseram a inserção de um dispositivo PSS convencional baseado no contro-

lador avanço-atraso de fase, utilizando o sinal de potênciaelétrica, na malha de controle

de um DFIG. O dispositivo PSS proposto é analisado considerando duas entradas de con-
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trole: com o AVR empregado no ajuste da amplitude da tensão dorotor e no ajuste do

ângulo do rotor. Os parâmetros do dispositivo PSS convencional são calculados com base

na análise dos autovalores do sistema.

Para fornecer amortecimento das oscilações do ângulo do rotor, Hughes et al. (2005)

propuseram uma metodologia de projeto e implementação de uma nova estratégia de

controle aplicada em sistemas de geração eólica baseada no DFIG. O esquema proposto

exerce o controle de forma independente da magnitude e da posição angular do vetor de

fluxo do rotor. Para aumentar as margens de estabilidade do sistema, um dispositivo PSS

convencional baseado em um controlador avanço-atraso de fase, utilizando a variação de

velocidade, foi adicionado na malha de controle da potênciaproposta.

Com o objetivo de melhorar o desempenho e a estabilidade de sistemas de geração

eólicos, Huang e Chung (2012) propuseram um novo método de projeto para dispositivos

PSSs aplicados a geradores síncronos e DFIG para sistemas multi-máquinas. O disposi-

tivo PSS proposto é baseado em um controlador avanço-atrasode fase e utiliza a variação

da potência de saída do sistema eólico como sinal de entrada.Os parâmetros do con-

trolador avanço-atraso de fase são calculados considerando uma função de distribuição

cumulativa da parte real e a taxa de amortecimento obtidos por um algoritmo baseado na

técnica de otimização por enxame de partículas. O método proposto é avaliado e compa-

rado com um método determinístico convencional.

Para fornecer amortecimento de oscilações eletromecânicas na rede elétrica e em tur-

binas eólicas, Kshatriya et al. (2010) propuseram uma nova metodologia para o projeto

de controladores aplicados a sistemas de geração eólica baseado no posicionamento dos

autovalores e autovetores do sistema. O algoritmo propostoé empregado na concepção

de projeto de um dispositivo PSS convencional baseado no controlador avanço-atraso de

fase, utilizando a velocidade e a potência como sinais de entrada, combinado com um con-

trolador de amortecimento ativo aplicados na malha de controle de potência de um DFIG.

Os parâmetros dos controladores são ajustados por um métodode otimização não-linear.

Com o intuito de analisar o problema de estabilidade transitória em sistemas de gera-

ção eólica multi-máquinas, Hong-Hai et al. (2013) apresentaram um estudo comparativo

entre um dispositivo PSS e um compensador estático de reativos (do inglês, Static Reac-

tive Compensation - SVC). Para verificar a estabilidade transitória de sistemas de geração

eólica, a análise proposta utiliza as informações de estabilidade do ângulo do rotor e de

tensão considerando o sistema operando com o PSS1A, PSS4B e PSS4B em conjunto

com o SVC. A análise proposta foi avaliada em um sistema de potência multi-máquinas

composto por geradores DFIGs, geradores síncronos e um barramento infinito.

Hsu e Hsu (1986) apresentaram uma investigação da utilização de um controlador
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PI em um dispositivo PSS convencional, implementado nas versões analógica e digital.

Na determinação dos parâmetros do controlador PI foram utilizados o método do lugar

das raízes e o método de regulação sub-ótimo. O dispositivo PSS proposto é comparado

com um PSS convencional baseado no controlador avanço-atraso de fase e um dispositivo

PSS baseado no controle ótimo. O método proposto é avaliado por meio de simulações

computacionais em um sistema de potência composto por um gerador síncrono conectado

em um barramento infinito e um sistema multi-máquinas.

Em 2004, Bera, Das e Basu (2004) propuseram uma investigaçãode um dispositivo

PSS baseado no controlador PID para analisar a estabilidadedinâmica de um sistema

de potência multi-máquina, utilizando a variação de velocidade como sinal de entrada.

Os parâmetros do controlador PID e do controlador avanço-atraso são determinados por

meio de uma função objetivo utilizando algoritmo genético.O dispositivo PSS proposto é

avaliado e comparado com um PSS baseado no controlador avanço-atraso em um sistema

de potência multi-máquina composto por 10 barramentos e 3 geradores síncronos.

Em geral, trabalhos baseados em controladores convencionais utilizam o modelo li-

nearizado do sistema elétrico proposto por Heffron e Phillips (1952), cuja modelagem

considera o gerador síncrono conectado a um barramento infinito por meio de uma impe-

dância externa, representando uma linha de transmissão. O modelo linearizado fornece

informações referentes às oscilações de um gerador síncrono conectado em um sistema

de grande porte, podendo ser considerado como um barramentoinfinito com tensões e

frequência constante, ou seja, qualquer transitório no gerador síncrono não causará distúr-

bios no barramento infinito (HEFFRON; PHILLIPS, 1952), (DEMELLO; CONCORDIA,

1969).

Em geral, dispositivos PSSs convencionais baseados em esquemas de controle com

ganhos fixos são projetados, a partir de modelos lineares querepresentam o sistema em

um determinado ponto de operação. Entretanto, considerando que o SEP é um sistema

não-linear, o desempenho do dispositivo PSS convencional pode ser afetado pelas varia-

ções nas condições de operação do sistema. Desta forma, seu amortecimento pode não

ser satisfatório em toda a faixa de operação do gerador síncrono.

2.2 Estruturas Não-Convencionais de PSSs

Devido ao comportamento não-linear do sistema elétrico e, consequentemente, as li-

mitações presentes nos controladores convencionais que utilizam estruturas com parâme-

tros fixos (Lü, 2001). Nos últimos anos, para reduzir a falta de adaptação dos esquemas

de controle convencionais, diversos trabalhos baseados emesquemas de controle não-
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convencionais foram propostos na literatura. Dentre essesmétodos não-convencionais,

destacam-se os baseados em técnicas de controle adaptativas, lógicafuzzye redes neurais

artificiais (RNAS).

2.2.1 PSSs Baseados em Esquemas Adaptativos

Devido às limitações de adaptação presentes nas estruturasconvencionais, estraté-

gias de controle adaptativas foram propostas para o conjunto AVR-PSS para assegurar

a estabilidade do sistema e suprimir as oscilações eletromecânicas de baixa frequência

(BA-MUQABEL; ABIDO, 2006). Em esquemas de controle adaptativos, os parâmetros

do controlador são auto-ajustados para fornecer uma componente de conjugado elétrico

no rotor da unidade geradora, a qual esteja em fase com a variação da velocidade do

rotor por meio de controle linear ótimo, posicionamento de polos, controle de variân-

cia mínima, controle de modo deslizante (do inglês,Sliding Mode Control-SMC) e con-

trole adaptativo por modelo de referência quase estritamente real positivo. Em geral, os

parâmetros de entrada e saída do sistema são estimados utilizando mínimos quadrados

(BA-MUQABEL; ABIDO, 2006).

Com o objetivo de melhorar o amortecimento de oscilações eletromecânicas e superar

a falta de adaptação dos esquemas de controle convencionais, Wenian e Bollinger (1989)

apresentaram um dispositivo PSS adaptativo baseado na técnica de controle de variância

mínima. Os parâmetros do esquema de controle proposto são auto-ajustados com base

nas condições de carga do sistema por meio de um algoritmo de estimação baseado em

mínimos quadrados recursivos, sendo a potência ativa utilizada como sinal de entrada.

A abordagem é avaliada em um modelo de sistema de potência composto por um gera-

dor síncrono conectado em um barramento infinito por meio de um estudo de simulação

computacional com o sistema operando em diferentes pontos de operação e curto-circuito

trifásico.

Em 2006, Perez, Mora e Olguin (2006) apresentaram um dispositivo PSS adaptativo

baseado no controlador PID com ganhos auto-ajustados em tempo real de acordo com

as condições de operação do sistema. A potência fornecida pelo gerador síncrono foi

utilizada como sinal de entrada do PSS proposto. O modelo do sistema é obtido em tempo

real utilizando um algoritmo de estimação baseado em mínimos quadrados recursivos

normalizados, por meio das variáveis das medições das grandezas elétricas e mecânicas,

de entrada e de saída de um gerador síncrono. O ganhos do controlador PID são auto-

ajustados por meio de uma lei de controle definida pela relação entre as variáveis de

entrada/saída e o modelo estimado do sistema. A abordagem proposta é avaliada em um



CAPÍTULO 2. ESTADO DA ARTE 15

modelo de sistema de potência real composto por um gerador síncrono e um barramento

infinito.

Lim (1989) apresentaram uma nova abordagem para concepção de um dispositivo

PSS com parâmetros auto-ajustados baseado em uma técnica decontrole de minimização

de critérios de desempenho quadrático. Os índices de desempenho do método proposto

levam em consideração os desvios da saída do sistema e sua derivada. Os parâmetros

do modelo são estimados, em tempo real, com base nas mediçõesdas variáveis de en-

trada/saída do sistema por meio de um algoritmo de estimaçãoutilizando mínimos qua-

drados recursivos. O sinal estabilizante é calculado com base na estimação recente dos

parâmetros do sistema, sendo a variação utilizada como sinal de entrada. O método pro-

posto é simulado em tempo real em um modelo de um gerador síncrono de acordo com

os seguintes passos: amostragem da saída, estimação dos parâmetros do modelo e cálculo

e aplicação do sinal estabilizante.

Em 2002, Buamud e Shamekh (2002) apresentaram um estudo comparativo entre um

dispositivo PSS baseado no controlador PID com ganhos fixos eum dispositivo PSS ba-

seado em um controlador PID com ganhos auto-ajustados. Os parâmetros do controlador

PID de ganhos fixos são projetados utilizando a técnica de posicionamento de polos. Os

parâmetros do controlador PID adaptativo proposto são auto-ajustados por meio de um

algoritmo de estimação dos parâmetros de entrada/saída do sistema utilizando mínimos

quadrados recursivos. Os esquemas de controle são simulados em um modelo linearizado

de um gerador síncrono conectado em um barramento infinito por meio de uma impedân-

cia externa.

Yaghooti, Buygi e Shanechi (2016) propuseram um método de projeto de um dispo-

sitivo PSS baseado no controle adaptativo por modelo de referência (do inglês, Model

Reference Adaptative Control - MRAC). O projeto do controlador é baseado na compara-

ção da função de transferência do gerador síncrono e controlador MRAC com um modelo

de referência. Os parametros do controlador MRAC são auto-ajustados com base no erro

entre as saídas da planta e do modelo de referência. O desempenho do método proposto

é comparado com um dispositivo PSS convencional baseado na variação de velocidade e,

com um PSS baseado na otimização por enxame de partículas em um sistema de potência

composto por um gerador síncrono conectado em um barramentoinfinito e um sistema

multi-máquinas.

Em geral, sistemas de potência multi-máquinas apresentam uma larga gama de con-

dições de funcionamento. Wu e Hsu (1988) apresentaram um dispositivo PSS baseado

no controlador PID com ganhos auto-ajustados. O esquema de controle proposto utiliza

uma estrutura de auto-ajuste descentralizada, sendo necessárias apenas medições locais
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de cada unidade geradora para o processo de adaptação proposto. Os parâmetroskp, ki e

kd são ajustados em tempo real de acordo com uma lei de adaptaçãoque utiliza medições

continuas das variações de velocidade como sinais de entrada. A abordagem proposta é

avaliada em um modelo de sistema de potência composto por dois geradores síncronos,

três de cargas e um conjunto de nove barramentos infinito.

Outra técnica de controle adaptativa bastante utilizada noauto-ajuste dos parâmetros

de dispositivos PSSs é o controle linear ótimo. Mao et al. (1990) propuseram uma nova

abordagem para concepção de um controlador adaptativo aplicado no controle do sis-

tema de excitação de um gerador síncrono baseado na teoria decontrole linear ótimo. O

esquema de controle proposto consiste basicamente em três partes: a identificação dos pa-

râmetros, o cálculo dos ganhos de realimentação pela equação deRicatti e o controlador.

Os parâmetros do modelo são identificados em tempo real usando os estados de entrada e

saída do sistema. A abordagem proposta é simulada e comparada com um dispositivo PSS

convencional em um modelo de sistema de potência composto por um gerador síncrono

conectado em um barramento infinito e um sistema multi-máquinas.

Wu e Hsu (1986) apresentaram uma investigação de um dispositivo PSS adaptativo

baseado no controlador PI com ganhos auto-ajustados, sendoimplementado nas versões

analógica e digital. Os métodos de projetoroot locuse controle linear ótimo são anali-

sados na determinação dos ganhos do dispositivo PSS convencional e proposto, respecti-

vamente. Os parâmetroskp e ki do controlador PI adaptativo proposto são auto-ajustados

em tempo real por meio de um algoritmo baseado em controle linear ótimo e utilizando

a variação de velocidade e a variação do ângulo de potência como sinais de entrada. A

abordagem proposta é comparada com um dispositivo PSS convencional baseado em um

controlador PI de ganhos fixos, sendo simulados dois modelosde sistema de potência:

um gerador síncrono conectado em um barramento infinito e um sistema multi-máquinas

composto por dois geradores síncronos.

Devido a baixa sensibilidade a variações paramétricas e perturbações externas, o SMC

pode ser considerado como uma técnica bem estabelecida paraaplicações em sistemas

não-lineares. Loukianov et al. (2004) apresentaram um esquema de controle baseado no

SMC para controle do sistema de excitação de um gerador síncrono conectado em um

barramento infinito. A técnica de bloco de controle é utilizada para projetar a superfície

de deslizamento não-linear de modo que a dinâmica do SMC possa ser representada por

um sistema linear com os autovalores desejados. Além disso,um observador não-linear

é projetado para estimação dos fluxos de rotor e do conjugado mecânico. A principal

característica do esquema de controle proposto é a robustezno que diz respeito à variações

paramétricas da planta e perturbações não-modeladas.
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Huerta, Loukianov e Canedo (2009) propuseram uma concepçãode um dispositivo

PSS robusto baseado em um SMC descentralizado que permite a regulação da tensão

terminal e a estabilidade do ângulo rotórico de um sistema depotência multi-máquinas. A

metodologia proposta consiste na combinação das técnicas de controle de bloco e integral-

SMC. A técnica de bloco de controle é utilizada para projetara superfície de deslizamento

não-linear de modo que a dinâmica do SMC possa ser representada por um sistema linear

com os autovalores desejados. O modelo considerado leva em conta as interações entre a

dinâmica elétrica e mecânica e restrições de carga. O observador não-linear é projetado

para estimar os fluxos do rotor do gerador síncrono. A principal característica do esquema

de controle proposto é a robustez à pequenas e grandes perturbações, sendo necessárias

apenas informação local de cada gerador síncrono.

Com o intuito de minimizar oscilações eletromecânicas no sistema elétrico, Golpira,

Bevrani e Naghshbandy (2012) propuseram uma nova metodologia para concepção do

conjunto AVR-PSS para sistemas de potência considerando penetração de sistemas de ge-

ração eólico. A estratégia de controle proposta combina técnicas de chaveamento adap-

tativas e realimentação negativa para alcançar um controlador robusto capaz de fornecer

estabilidade e regulação de tensão simultaneamente. O dispositivo PSS proposto utiliza o

sinal de velocidade como sinal de entrada.

Peng, Nouri e Zhu (2012) apresentaram uma análise de estabilidade em sistemas de

geração eólica multi-máquinas utilizando um dispositivo PSS robusto baseado na variação

de velocidade de um gerador DFIG. Os parâmetros do PSS robusto proposto são auto-

ajustados por um algoritmo de controle baseado em desigualdades matriciais lineares (do

inglês, Linear Matrix Inequalities - LMIs). O desempenho doPSS proposto é comparado

com um dispositivo PSS convencional baseado no controladoravanço-atraso.

Em 2014, Surinkaew e Ngamroo (2014) apresentaram uma nova concepção de con-

trole robusto aplicado em um DFIG equipado com um controlador de amortecimento

de potência (do inglês, Power Oscillations Damper - POD) e umdispositivo PSS con-

vencional, utilizando a potência como sinal de entrada, considerando as incertezas do

sistema para fornecer amortecimento de oscilações eletromecânicas. Os parâmetros dos

dispositivos POD e PSS convencional são auto-ajustados pelo projeto coordenado pro-

posto considerando as incertezas do sistema. Na prática, o controlador POD consiste

em compensador avanço-atraso de segunda ordem similar a estrutura do dispositivo PSS

convencional.

Esquemas de controle adaptativos apresentam como principal vantagem a atualização

em tempo real de seus ganhos. Entretanto, podem apresentar uma elevada complexidade

de implementação e necessitam da estimação em tempo real dosparâmetros do sistema.
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Além disso, para que se obtenha um desempenho satisfatório os estimadores utilizados

devem apresentar uma dinâmica mais rápida do que a do sistema, o que nem sempre é

possível.

2.2.2 PSSs Baseados em LógicaFuzzy

Nos últimos anos a lógicafuzzytornou-se uma ferramenta de controle bastante promis-

sora, sendo largamente empregada em diversos estudos aplicados na análise de sistemas

elétricos, como por exemplo, análise de qualidade de energia, controle de potência ativa

e reativa, diagnósticos de faltas, análise de estabilidade, controle de estabilização e pro-

teção de sistemas elétricos (BANSAL, 2003). A principal vantagem da lógicafuzzyem

relação a outras estratégias de controle é a não necessidadede um modelo matemático

(BANSAL, 2003).

De um modo geral, os dispositivos PSSs baseados em lógicafuzzyutilizam a variação

de velocidade como sinal de entrada. Toliyat, Sadeh e Ghazi (1969) propuseram um dis-

positivo PSS baseado na lógicafuzzyutilizando a variação de velocidade e a aceleração

como sinais de entrada. Os sinais estabilizantes são calculados usando uma função de

pertinência padrão do tipo triangular composta por um conjunto de 49 regras por cada

gerador síncrono. O desempenho do controladorfuzzyproposto é comparado com um

controlador ótimo em um sistema de potência composto por um gerador síncrono conec-

tado em um barramento infinito e um sistema multi-máquinas composto de 3 geradores.

Em geral, controladores baseados em lógicafuzzyutilizam regras de controle empíri-

cas que dependem das condições de entrada/saída e do desempenho do sistema. Hoang

e Tomsovic (1996) propuseram uma abordagem sistemática de projeto de um disposi-

tivo PSS baseado em lógicafuzzyutilizando a velocidade e a aceleração como sinais de

entrada. Os parâmetros do controlador são calculados com base nos critérios de projeto

desejados e com base na análise do desempenho do sistema. O controlador proposto é im-

plementado por meio de uma função de pertinência do tipo triangular com um conjunto de

49 regras por cada gerador síncrono. No entanto, o método necessita de um conhecimento

prévio das características de entrada/saída e desempenho do sistema.

Para contornar a necessidade de um conhecimento prévio das características do sis-

tema, em Yee e Milanovic (2008) apresenta-se um dispositivoPSS baseado em um con-

troladorfuzzydescentralizado para um sistema de potência multi-máquinacomposto por

8 barramentos e 4 geradores síncronos. A variação de velocidade de cada gerador sín-

crono é utilizada como sinal de entrada do PSSfuzzy. O projeto do controladorfuzzy

descentralizado é desenvolvido usando um método baseado emuma análise sistemática
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dos índices de desempenho do sistema. O método proposto deriva de um conjunto de re-

grasfuzzybaseadas na redução dos índices de desempenho, realizando ocontrole de cada

subsistema separadamente.

Em 1997, Hiyama, Ueki e Andou (1997) propuseram um controlador fuzzyintegrado

para controle do sistema de excitação de um gerador síncronoe controle de velocidade.

O esquema é composto de três malhas de controle: a primeira malha de controle tem fun-

ção de AVR, a segunda malha tem função de PSS e a terceira malhade controle regula

a velocidade e tem função de turbina. O controlador propostonesse estudo utiliza a ten-

são terminal, a potência ativa e a velocidade do gerador síncrono como sinais de entrada.

O esquema de controle proposto é relativamente simples e nãoexige alta carga compu-

tacional. Entretanto, seu desempenho não é avaliado em tempo-real em um sistema de

potência multi-máquina.

Em geral, PSSs baseados em lógicafuzzysão projetados para operarem em diversas

condições de operação do sistema. Entretanto, é necessárioum número bastante elevado

de regras que exigem uma alta carga computacional e um alto tempo de avaliação. Com

o objetivo de minimizar o esforço computacional, Vakula e Sudha (2012) propuseram um

controladorfuzzyque utiliza o algoritmo de evolução diferencial no ajuste deseus parâ-

metros. O controladorfuzzyproposto opera com número reduzido de regras, reduzindo

o armazenamento de memória e tempo de avaliação. O controlador é projetado e ava-

liado em um sistema de potência composto por um gerador síncrono conectado em um

barramento infinito e um sistema multi-máquina.

Embora apresentem resultados bastante satisfatórios se comparados com os métodos

de controle convencionais, esquemas de controle baseados em lógicafuzzynão garantem

estabilidade do sistema em malha fechada. Além disso, exigem uma alta carga computa-

cional, apresentam definição complicada dos conjuntos de regras e apresentam uma alta

complexidade de implementação e projeto do controlador, requerendo do projetista um

bom conhecimento prévio das variáveis do sistema.

2.2.3 PSSs Baseados em Redes Neurais Artificiais

Assim como nos estudos baseados em lógicafuzzy, as RNAs se destacam por não

haver necessidade de um modelo matemático do sistema (SWIDENBANK et al., 1999).

Duas razões são apresentadas na utilização de RNAS em projetos de dispositivos PSSs.

A primeira razão está relacionada ao processamento paralelo das RNAS, fornecendo um

processamento extremamente rápido, enquanto que a segundarazão está relacionada a

capacidade de mapeamento de não linearidades (HASSAN; MOGHAVVEMI; MOHA-
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MED, 2009).

Estudos propostos na literatura referentes a dispositivosPSSs baseados nas RNAs são

classificados em duas categorias: na primeira categoria de PSSs, as RNAs são usadas no

auto-ajuste dos parâmetros do PSS convencional em tempo real. Na segunda categoria, as

RNAs são projetadas para emular a função do PSS e calcular o sinal estabilizante (HAS-

SAN; MOGHAVVEMI; MOHAMED, 2009). Hsu e Chen (1991) apresentaram uma in-

vestigação da utilização de uma RNA multicamadas no auto-ajuste de um dispositivo PSS

baseado no controlador PI. Os parâmetros do dispositivo PSSproposto são ajustados em

tempo real com base nas condições de carga do gerador síncrono. Os sinais de potência

ativa e fator de potência são utilizados como sinais de entrada da RNA. O sinal de saída

da RNA fornece, em tempo real, os parâmetros (kp e ki) desejados de um controlador

PI. O método proposto é avaliado em um sistema de potência composto por um gerador

síncrono conectado em um barramento infinito.

Shamsollahi e Malik (1997) apresentaram uma abordagem paradispositivos PSS ba-

seados em RNAs. A abordagem proposta consiste em duas redes:um neuro-identificador

adaptativo que rastreia as características dinâmicas do sistema e um neuro-controlador

adaptativo para amortecer as oscilações de saída do sistema. O neuro-identificador adap-

tativo é treinado inicialmenteoff-line utilizando os vetores de variação de velocidade e

sinal de controle do dispositivo PSS como sinais de entrada.O neuro-controlador adap-

tativo utiliza a variação de velocidade e a variação de potência ativa como vetores de

entrada, sendo responsável pela geração do sinal de controle necessário para fornecer

amortecimento ao sistema. O esquema de controle proposto é avaliado por meio de estu-

dos de simulação em um gerador síncrono conectado em um barramento infinito operando

sob diversas condições de carga e distúrbios.

Em 2000, Segal, Kothari e Madnani (2000) propuseram uma novaabordagem para

auto-ajuste em tempo real dos parâmetros do dispositivo PSSconvencional utilizando

uma RNA multicamadas com função de ativação de base radial. Arede proposta é trei-

nada usando um algoritmo de aprendizagem baseado em mínimosquadrados ortogonais,

apresentando um total de 400 padrões de treinamento. Um conjunto de vetores composto

pela potência ativa, potência reativa e a tensão terminal dogerador síncrono são utiliza-

dos como sinais de entrada da rede proposta. O dispositivo PSS convencional utilizado

é baseado no controlador avanço-atraso de fase e utiliza a variação de velocidade como

sinal de entrada. A validação do método proposto foi realizada em um modelo de sistema

de potência composto por um gerador síncrono conectado em umbarramento infinito por

uma impedância externa.

Kumar et al. (2011) propuseram uma abordagem sistemática para concepção de um
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dispositivo PSS com parâmetros auto-ajustáveis baseado emRNAs. A abordagem pro-

posta de auto-ajuste em tempo real dos parâmetros de um controlador avanço-atraso de

fase sob diferentes condições de operação do sistema é realizada por meio de uma RNA

composta por duas camadas. Os sinais de potência ativa e reativa são utilizados como

sinais de entrada da RNA. O esquema de controle proposto é comparado com um dis-

positivo PSS baseado em um controlador com ganhos fixos em um modelo de sistema

de potência composto por um gerador síncrono conectado em umbarramento. Estudos

de simulação demonstraram um desempenho bastante superiorao dispositivo PSS con-

vencional de ganhos fixos para o sistema em condições de cargadiferentes da nominal.

Entretanto, a abordagem proposta não foi avaliada em uma aplicação em tempo real.

Em sistemas de potência multi-máquinas, dispositivos PSSsbaseados em RNAs de-

vem compensar uma ampla faixa de modos de oscilação. Em Chusanapiputt et al. (2004)

apresenta-se um dispositivo PSS para sistema de potência multi-máquinas baseado em

RNAS. O estudo proposto consiste no auto-ajuste dos parâmetros do dispositivo PSS

convencional por meio de uma RNA multicamadas com função de ativação de base ra-

dial. A RNA com função de base radial utiliza como sinais de entrada a potência ativa,

potência reativa e tensão terminal e seus parâmetros são escolhidos por meio de um algo-

ritmo adaptativo utilizando mínimos quadrados recursivosortogonais. O método proposto

é avaliado em um sistema de potência composto por nove barramentos e três geradores

síncronos sob diferentes condições de falta.

Embora apresentem resultados superiores aos métodos de controle convencionais, as

RNAs não garantem a estabilidade do sistema em malha fechada, visto que seu desempe-

nho diante de uma nova situação está condicionado a uma base de treinamento bastante

representativa que contemple novas condições de operação do sistema, não sendo possí-

vel saber a relação entre os parâmetros de entrada e saída do sistema. Além disso, exigem

uma alta carga computacional e uma elevada complexidade de implementação.

2.2.4 PSSs Baseados em Estruturas Híbridas

Nos últimos anos estruturas de controle híbridas, compostas por duas ou mais técni-

cas, apresentam-se como interessantes soluções na compensação de oscilações de baixa

frequência em SEPs (HASSAN; MOGHAVVEMI; MOHAMED, 2009). AsRNAs, ló-

gicafuzzye algoritmo genético são as técnicas mais utilizadas nos trabalhos propostos na

literatura (BA-MUQABEL; ABIDO, 2006).

Abido e Abdel-Magid (1998) propuseram um dispositivo PSS baseado em uma es-

trutura híbrida utilizando lógicafuzzyem conjunto com uma RNA de base radial para
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aumentar a estabilidade dinâmica do sistema de potência. O método proposto é treinado

em uma larga faixa de condições de funcionamento por meio de um conjunto de regras de-

finidas com base na dinâmica das variáveis de entrada e saída do sistema. Os parâmetros

do PSS proposto são adaptados com base nas condições de cargado gerador síncrono por

meio das medições de potência ativa, potência reativa e tensão terminal. Um algoritmo de

aprendizagem baseado em mínimos quadrados ortogonais é desenvolvido para concepção

de um modelo de RNAs adequado.

Chaturvedi e Malik (2008) apresentaram um estudo de um dispositivo PSS adaptativo

neuro-fuzzyque consiste em um controladorfuzzye uma RNA com neurônios genera-

lizados. O mecanismo de inferência do controladorfuzzyproposto é representado por

uma base de regras e um banco de dados. Os neurônios generalizados são utilizados

para identificar o modelo do sistema usando um conjunto de vetores compostos por: sinal

de controle, velocidade angular e aceleração do gerador síncrono. O método proposto é

avaliado em um modelo de SEP composto por um gerador síncronoconectado em um

barramento infinito por meio de uma linha de transmissão de circuito duplo.

Em 2003, Ruhua, Eghbali e Nehrir (2003) propuseram uma estrutura híbrida adapta-

tiva para sistemas de potência multi-máquinas baseado em lógicafuzzy, RNAs e mínimos

quadrados recursivos. O esquema de controle neuro-fuzzyproposto é composto por dois

sub-sistemas: um identificador de sistema baseado em um modelo de RNA de terceira

ordem e um controladorfuzzyde ordem zero do tipoSugeno, sendo utilizado um conjunto

de 49 regras. Os parâmetros do identificador de sistema são atualizados com base no erro

entre a velocidade estimada e a velocidade real do gerador síncrono. As regras de controle

são projetadas utilizando os sinais de potência mecânica, potência elétrica e variação de

velocidade do gerador síncrono. Um algoritmo baseado em mínimos quadrados recursi-

vos com fator esquecimento variável é usado para obter o vetor de coeficientes do modelo

do sistema.

Com o objetivo de melhorar a estabilidade dinâmica e transitória de um sistema de

potência multi-máquinas, Sumathi, Selvan e Kumaresan (2007) propuseram uma nova

abordagem que consiste em uma combinação paralela do PSS convencional e um disposi-

tivo PSS baseado em lógicafuzzy. Os parâmetros do PSS convencional são auto-ajustados

por meio de algoritmo genético. Os parâmetros do PSS baseadoem lógicafuzzyproposto

são determinados com base na condição de operação do sistema, selecionando as ações

de controle apropriadas por meio de um conjunto de regras criadas a partir de um conhe-

cimento prévio das variáveis de entrada e saída do sistema. Aabordagem proposta utiliza

a variação de velocidade e a aceleração como sinais de entrada.

Othman, Mahfouf e Linkens (2004) propuseram uma nova abordagem para detecção e
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classificação de faltas em linhas de transmissão utilizandoRNAs em conjunto com a trans-

formadawavelet. O método proposto para detecção e classificação de faltas utilizando

RNAs e transformadawaveleté desenvolvido utilizando os desvios de velocidade de cada

gerador síncrono de um sistema de potência multi-máquinas como sinal de entrada. O

sistema multi-máquinas analisado é equipado com um dispositivo PSS convencional ba-

seado no controlador avanço-atraso de fase. Os parâmetros do controlador avanço-atraso

são ajustados por meio de valores pré estabelecidos em uma tabela elaborada utilizando o

Matlabr - Simulink sob diferentes condições de falta. No entanto, estruturas de controle

híbridas com duas ou mais técnicas necessitam de uma alta carga computacional e apre-

sentam uma elevada complexidade de implementação, fatoresque podem impossibilitar

sua utilização em aplicações reais.

2.3 Aplicações da TransformadaWavelet em SEPs

A transformadawaveleté uma ferramenta bastante utilizada na proteção de sistemas

elétricos, análise de qualidade de energia elétrica (QEE),medição de potências e análise

de transitórios em sistemas elétricos (KIM; AGGARWAL, 2001). Dentre esses estudos,

proteção de sistemas elétricos e análise de distúrbios de QEE são predominantes, tanto

nos sistemas de transmissão, quanto nos de distribuição. Nos últimos anos, diversas so-

luções para detecção, classificação e localização de faltasem sistemas de transmissão e

distribuição utilizando a transformadawaveletforam propostas na literatura (KIM; AG-

GARWAL, 2001).

Magnago e Abur (1998) apresentaram uma descrição do uso da transformadawavelet

para métodos de localização de faltas em linhas de transmissão baseados nas componentes

de alta frequência. O método proposto utiliza a teoria das ondas viajantes na obtenção do

tempo de propagação dos transitórios ao longo das linhas monitoradas entre o ponto de

falta e o relé. O método proposto se mostrou independente da impedância de falta e

pode ser adequado para linhas compensadas com capacitor série. Entretanto, o método

proposto necessita de vários níveis de decomposição.

Em 1996, Santoso et al. (1996) apresentaram uma nova abordagem para detectar, lo-

calizar e estudar a viabilidade de se classificar vários tipos de distúrbios de QEE em linhas

de transmissão utilizando a transformadawaveletdiscreta (TWD). A abordagem proposta

é baseada na decomposição do sinal original com distúrbio emoutros sinais que repre-

sentem uma versão aproximada e uma versão detalhada do sinaloriginal, denominadas

coeficientes escala ewavelet, respectivamente. A decomposição do sinal com distúrbio

é realizada por meio da técnica de análise multiresolucional (AM). Os distúrbios transi-
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tórios são detectados e localizados com base em uma análise das componentes de alta

frequência obtidas por meio dos coeficienteswavelet. O método proposto apresentou ro-

bustez na detecção e localização de distúrbios. Entretanto, foram necessárias a utilização

de vários níveis de decomposição e uma extensa avaliação de váriaswaveletmãe.

Silva, Souza e Brito (2006) propuseram um método para detecção e classificação de

faltas em linhas de transmissão por meio da análise de dados oscilográficos. O método

proposto é baseado na energia espectral dos coeficientes wavelet, no primeiro nível de

resolução, da TWD e consiste em duas etapas: na primeira etapa, os distúrbios transitórios

são detectados por meio de uma análise da energia janelada dos coeficienteswaveletdos

sinais de tensão e corrente. Na segunda etapa, os distúrbiostransitórios são classificados

por meio de uma RNA composta por 30 neurônios e utilizando um conjunto de padrões

como sinais de entrada. A energia janelada dos coeficienteswaveletdos sinais de tensão e

de corrente são calculados utilizando umawaveletmãe da famíliaDaubechies, com quatro

coeficientes, denominada nesta tese como db(4). O método proposto se mostrou robusto

para detecção e classificação de vários distúrbios. Entretanto, alguns afundamentos de

tensão não foram detectados pelo método proposto.

Costa, Souza e Brito (2010) apresentaram um método baseado na TWD para análise

de distúrbios transitórios em sistemas de transmissão utilizando dados oscilográficos. O

método proposto é capaz de detectar falta e outros distúrbios, tais como afundamentos de

tensão e chaveamentos transitórios em SEPs. O método é baseado na análise das energias

dos coeficienteswaveletdos sinais de tensão e corrente no primeiro nível de decompo-

sição. A abordagem proposta é composta por dois módulos: no primeiro módulo, os

distúrbios transitórios são detectados usando as energiasdos coeficienteswavelet. No

segundo módulo, os distúrbios transitórios são classificados com base nos valores mé-

dios das energias dos coeficienteswavelet. Os dados foram amostrados a uma taxa de 20

kHz e awaveletmãe db(4) foi utilizada na detecção dos distúrbios. O métodoproposto

foi avaliado para vários tipos de faltas e diferentes condições de operação. Entretanto, a

necessidade de avaliar vários sinais pode inviabilizar suaaplicação em um sistema real.

Em geral, métodos de caracterização de afundamento de tensão em sistemas de trans-

missão levam em consideração a magnitude e a duração do afundamento de tensão. Em

Costa e Driesen (2013), apresenta-se uma nova abordagem para caracterização dos ín-

dices de afundamento de tensão baseado na transformadawaveletdiscreta redundante

(TWDR). O método proposto consiste na decomposição da energia espectral do sinal de

tensão nas energias dos coeficienteswavelete escala. As energias dos coeficienteswavelet

das tensões fornece informações dos pontos inicial e final doafundamento de tensão. As

energias dos coeficientes escala das tensões de fase são utilizados para a caracterização do
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afundamento de tensão, fornecendo os índices de magnitude eduração. Neste estudo, os

efeitos de borda de uma janela deslizante foram considerados, sendo o algoritmo proposto

pouco afetado pela escolha dawaveletmãe. O método proposto apresentou maior robus-

tez, apresentando maior rapidez na detecção dos pontos inicial e final do afundamento de

tensão.

Recentemente, Costa (2014) apresentou uma análise extendida da metodologia pro-

posta por Costa e Driesen (2013) para detecção de distúrbiostransitórios em linhas de

transmissão baseado na TWDR. O método proposto utiliza os efeitos de borda de uma

janela deslizante no cálculo das energias dos coeficienteswaveletdas tensões. Usando o

algoritmo proposto, as energias dos coeficientewaveletforam pouco afetadas pela escolha

da waveletmãe, não apresentando atrasos de detecção do instante de falta parawavelet

mãe compactas e longas em diferentes níveis de decomposição. Além disso, a detecção

de falta foi pouco influenciada pelo ângulo de incidência da falta, resistência de falta,

localização da falta e taxa de amostragem.

Embora trabalhos propostos na literatura baseados na transformadawaveletapresen-

tem resultados bastantes satisfatórios, principalmente na detecção e classificação de faltas

em sistemas elétricos, existe uma certa limitação de trabalhos baseados na transformada

waveletcom enfoque em implementações reais. Com base neste contexto, Costa et al.

(2012) propuseram um estudo comparativo para verificar o desempenho das versões dis-

cretas TWD e TWDR em uma aplicação real de detecção de distúrbios transitórios em

um gerador síncrono de polos salientes conectado em um barramento infinito com base

nas tensões terminais. O estudo proposto analisa os coeficienteswavelet, no primeiro ní-

vel de resolução, para condições de falta monofásica, bifásica e trifásica. Neste estudo,

a TWDR apresentou desempenho superior e aswaveletmãe compactas apresentaram-se

mais adequadas para este tipo de aplicação.

Em aplicações em tempo real a transformadawaveletapresenta-se como uma solução

bastante interessante, principalmente quando se necessita de rapidez e confiabilidade na

detecção de distúrbios transitórios de alta e baixa frequência em SEPs. Entretanto, existe

uma certa limitação de trabalhos baseados na transformadawaveletcom aplicações em

esquemas de controle de máquinas elétricas e, principalmente, na concepção de disposi-

tivos PSSs.

2.4 Resumo da Revisão Bibliográfica

Na Tabela 2.1 é apresentado um quadro resumo, em ordem cronológica, das principais

publicações referentes aos métodos de controle utilizadosna compensação de oscilações
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eletromecânicas em sistemas de geração hidrelétrica e eólica, destacando-se também a

forma de validação de cada trabalho, se por estudo de simulação (Sim.) ou de maneira

experimental (Exp.).
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Tabela 2.1: Resumo da revisão bibliográfica referente aos dispositivos PSSs aplicados a

sistema de geração hidrelétricas e eólica.

Referência Técnica
Gerador Validação

Síncrono DFIG Sim. Exp.

Heffron e Phillips (1952) Convencional
√

-
√

-

Demello e Concordia (1969) Convencional
√

-
√

-

Toliyat, Sadeh e Ghazi (1969) LógicaFuzzy
√

-
√

-

Larsen e Swann (1981) Convencional
√

- - -

Hsu e Hsu (1986) Convencional
√

-
√

-

Wu e Hsu (1986) Adaptativo
√

-
√

-

Wu e Hsu (1988) Adaptativo
√

-
√

-

Wenian e Bollinger (1989) Adaptativo
√

-
√

-

Lim (1989) Adaptativo
√

-
√

-

Mao et al. (1990) Adaptativo
√

-
√

-

Hsu e Chen (1991) RNAs
√

-
√

-

Tse e Tso (1993) Convencional
√

- - -

Hoang e Tomsovic (1996) LógicaFuzzy
√

-
√

-

Hiyama, Ueki e Andou (1997) LógicaFuzzy
√

- - -

Shamsollahi e Malik (1997) RNAs
√

-
√

-

Abido e Abdel-Magid (1998) Estruturas Híbridas
√

-
√

-

Swidenbank et al. (1999) RNAs
√

- -
√

Segal, Kothari e Madnani (2000) RNAs
√

-
√

-

Buamud e Shamekh (2002) Adaptativo
√

-
√

-

Ruhua, Eghbali e Nehrir (2003) Estruturas Híbridas
√

-
√

-

Bera, Das e Basu (2004) Convencional
√

-
√

-

Othman, Mahfouf e Linkens (2004) Estruturas Híbridas
√

-
√

-

Chusanapiputt et al. (2004) RNAs
√

-
√

-

Loukianov et al. (2004) Adaptativo
√

-
√

-

Hughes et al. (2005) Convencional -
√ √

-

Hughes et al. (2006) Convencional -
√ √

-

Perez, Mora e Olguin (2006) Adaptativo
√

- -
√

Sumathi, Selvan e Kumaresan (2007)Estruturas Híbridas
√

-
√

-

Yee e Milanovic (2008) LógicaFuzzy
√

-
√

-

Chaturvedi e Malik (2008) Estruturas Híbridas
√

-
√ √

Huerta, Loukianov e Canedo (2009) Adaptativo
√

-
√

-

Kshatriya et al. (2010) Convencional -
√ √

-

Kumar et al. (2011) RNAs
√

-
√

-

Golpira, Bevrani e Naghshbandy (2012) Adaptativo -
√ √

-

Vakula e Sudha (2012) LógicaFuzzy
√

-
√

-

Peng, Nouri e Zhu (2012) Adaptativo -
√ √

-

Huang e Chung (2012) Convencional -
√ √

-

Hong-Hai et al. (2013) Convencional -
√ √

-

Surinkaew e Ngamroo (2014) Adaptativo -
√ √

-

Edrah, Lo e Anaya-Lara (2015) Convencional -
√ √

-

Yaghooti, Buygi e Shanechi (2016) Adaptativo
√

-
√

-
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Na Tabela 2.2 é apresentado um resumo, em ordem cronológica,do estado da arte

da transformadawavelet, destacando-se às aplicações da transformadawaveletem SEPs.

Além disso, são enfatizadas as técnicas empregadas, os sinais avaliados (corrente e/ou

tensão) e a forma de validação, se por estudo de simulação e/ou experimental.

Tabela 2.2: Resumo da revisão bibliográfica referente à detecção de distúrbios.

Referência Técnica
Sinais avaliados Validação

empregada Tensão Corrente Simulação Experimental

Santoso et al. (1996) TWD
√

-
√

-

Magnago e Abur (1998) TWD
√

-
√

-

Silva, Souza e Brito (2006) TWD e RNAs
√ √ √

-

Costa, Souza e Brito (2010) TWD
√ √ √

-

Costa et al. (2012) TWD e TWDR
√

-
√

-

Costa e Driesen (2013) TWDR
√ √

-
√

Neto et al. (2013) TWDR
√ √

-
√

Costa (2014) TWDR
√ √ √

-



Capítulo 3

Gerador Síncrono de Polos Salientes

Neste capítulo será apresentado o modelo de Heffron e Phillips (1952) que consiste em

um gerador síncrono conectado em um barramento infinito por meio de uma impedância

externa, largamente utilizado na literatura para o estudo da estabilidade a pequenas per-

turbações em SEPs.

3.1 Descrição Física do Gerador Síncrono de Polos Sali-

entes

De acordo com Kundur (1994), o modelo completo de um gerador síncrono de po-

los salientes, apresentado na Figura 3.1, é constituído basicamente por dois grupos de

enrolamentos: sendo-os do campo e de armadura, situados no rotor e no estator, res-

pectivamente. O rotor é composto por dois enrolamentos amortecedores, ambos curto-

circuitados, e um enrolamento de campo alimentado por corrente contínua. Os enrola-

mentos do estator são trifásicos e defasados de 120o.

ikd

ikq

efd

ifdEixo-q

Eixo-d

Eixo da fase a

θ

(a)

a

b

c

ia

ib

ic

ec
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λb

λa

λc

(b)

Figura 3.1: Representação básica de um gerador síncrono: (a) Rotor; (b) Estator.
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A potência ativa fornecida pelo gerador síncrono, representada no referencial sín-

crono, é dada pelo produto cruzado entre tensão e corrente, como segue:

p= edid+eqiq. (3.1)

O conjugado elétrico é dado por:

Te = (λdiq+λqid)
P
2
, (3.2)

em queP representa o número de par de polos.

O conjugado mecânico é dado por:

Tm−Te= Jm
dωr

dt
+Fmωr , (3.3)

em queFm representa o coeficiente de atrito;Jm é o momento de inércia eωr é a velocidade

angular.

3.2 Modelo Linearizado de Heffron-Phillips

Em geral, estudos de controle e estabilidade dinâmica são desenvolvidos a partir de

uma representação linearizada do sistema. Neste cenário, omodelo linearizado proposto

por Heffron e Phillips (1952) tem sido largamente utilizadona literatura. Na Figura 3.3

é apresentado o diagrama de blocos do modelo proposto por Heffron e Phillips (1952),

no qual o modelo é composto por um gerador síncrono conectadoem um barramento

infinito (E∞) por meio de uma impedância externa (re+ jxe), representando uma linha de

transmissão.

E 8

re+jxe

Barramento
Infinito

Gerador
Síncrono

et

n n

Figura 3.2: Máquina síncrona conectada ao barramento.

De acordo com Demello e Concordia (1969), o comportamento dinâmico de um gera-
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dor síncrono conectado em um barramento infinito é descrito pelas seguintes expressões:

id =
[
Eq−E∞ cos(δ)

]
{
[
xs+xq

]
/
[
r2
s +(xs+xq)

2]} (3.4)

−E∞ sen(δ){rs/
[
r2
s +(xs+xq)

2]},

iq =
[
Eq−E∞ cos(δ)

]
{rs/

[
r2
s +(xs+xq)

2]} (3.5)

+E∞ sen(δ){
[
xs+xq

]
/
[
r2
s +(xs+xq)

2]},

eq = λd = E
′
q−x

′
did, (3.6)

−ed = λq =−xqiq, (3.7)

et =
√

e2
d +e2

q, (3.8)

E
′
q = xadi f d− (xd−x

′
d)id, (3.9)

τ
′
d0(dE

′
q/dt) = ef d−xadi f d, (3.10)

Tm−Te = M
d2δ
dt2

, (3.11)

em queδ corresponde ao ângulo entre o eixoq e o vetor tensão do barramento infinito;xd

e xq representam as reatâncias síncrona de eixo direto e em quadratura, respectivamente;

τ′
d0 a constante de tempo de eixod em circuito aberto da máquina eM a constante de

inércia.

De acordo com Heffron e Phillips (1952), o gerador síncrono édescrito por um mo-

delo de terceira ordem capaz de representar tanto a dinâmicaeletromecânica, quanto a

dinâmica do enrolamento de campo. Desta forma, as variáveisdo modelo podem ser clas-

sificadas em 3 categorias: variáveis de entrada, variáveis de estado e variáveis de saída.

• Variáveis de entrada do sistema:

– conjugado mecânico da Turbina (Tm).
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– tensão de campo do gerador (ef d).

• Variáveis de estado que descrevem a máquina:

– ângulo de torque (δ).

– desvio de velocidade (∆ωr ).

– a tensãoE
′
q, proporcional ao fluxo no eixod do gerador.

• Variáveis de saída:

– ângulo de torque (δ).

– tensão terminal da máquina (es).

Matematicamente, o modelo proposto por Heffron e Phillips (1952) consiste em um

conjunto de equações não-lineares, sendo composto por duasequações algébricas e três

equações diferenciais. As equações algébricas relacionamo conjugado elétrico com a

tensão terminal, sendo as variáveis de estado da forma:

Te= f (δ,E
′
q), (3.12)

es = g(δ,E
′
q), (3.13)

em quef eg são funções não-lineares.

Em relação as equações diferenciais, estas relacionam o conjugado da máquina, a

velocidadeωr , o ângulo de potência e a tensão de campo. De forma geral, tem-se:

1. A equação do balanço de conjugado da máquina:

Tm−Te = M
d2δ
dt2

. (3.14)

2. A relação entreωr e δ (comωr expresso empu e δ em radianos), como segue:

δ = 2π f 0
∫ t

0
ωr(t)dt. (3.15)

3. A relação dinâmica entre a tensãoE
′
q, o efeito da reação da armadura proporcional

a δ e a tensão aplicada ao campo do gerador,ef d, que é do tipo:

Tz
dE

′
q

dt
+E

′
q = h(δ,ef d), (3.16)

em queh representa uma função não-linear.
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O modelo linearizado de Heffron e Phillips (1952) consiste na linearização das equa-

ções algébricas (Equações 3.12 e 3.13) e das equações diferenciais (Equações 3.14, 3.15

e 3.16) em relação a um ponto de operação, como segue:

∆Te= K1∆δ+K2∆E
′
q, (3.17)

∆et = K5∆δ+K6∆E
′
q, (3.18)

∆Tm−∆Te = M
d∆ωr

dt
, (3.19)

∆δ = 2π f 0×
∫ t

0
∆ωr(t)dt, (3.20)

K3τ
′
d0

d∆E
′
q

dt
+∆E

′
q = K3

(
∆ef d −K4∆δ

)
. (3.21)

Reescrevendo a Equação 3.21 em função de∆λ f d, tem-se:

∆E
′
q =

K3

1+sK3τ′
d0

∆ef d−
K3K4

1+sK3τ′
d0

∆δ, (3.22)

em queK1 · · ·K6 são constantes dependentes do ponto de operação considerado.

ConsiderandoE
′
q constante, a Equação 3.17 pode ser reescrita como segue:

K1 =
∆Te

∆δ


E′

q=constante
, (3.23)

K1 =
xq−x

′
d

xe+x
′
d

iq0E0sen(δ0)+
Eq0E0cos(δ0)

xe+xq
, (3.24)

em que a constanteK1 representa a variação no conjugado elétrico, provocada pela vari-

ação do ângulo interno, sendo considerado constante o enlace de fluxo com o eixo direto

(E
′
q = constante). O subscrito ’0’ representa os valores de regime permanente.

A constanteK2 é obtida a partir da Equação 3.17, sendo o ângulo internoδ considerado

constante. Desta forma, reescrevendo a Equação 3.17 obtêm-se a seguinte relação:

K2 =
∆Te

∆E′
q


δ=constante

, (3.25)
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K2 =
E0sen(δ0)

xe+x
′
d

, (3.26)

em que a constanteK2 representa a variação do conjugado elétrico, provocada pela vari-

ação do enlace de fluxo com o eixo direto, sendo considerado o ângulo interno constante

(δ=constante).

A constanteK3, denominada de fator de impedância, considera o efeito da impedân-

cia externa do sistema, sendo determinada apenas em função das constantes do gerador

síncrono e da impedância externa, como segue:

K3 =
x
′
d +xe

xd +xe
. (3.27)

Reescrevendo a Equação 3.21, o coeficienteK4 é obtido por:

K4 =− 1
K3

∆E
′
q

∆δ


ef d=constante

. (3.28)

A constanteK4 é obtida substituindo a constanteK3 da Equação 3.27 na Equação 3.28,

como segue:

K4 =
xd −x

′
d

xe+x
′
d

E∞0sen(δ0), (3.29)

em queK4 representa o efeito desmagnetizante da reação de armadura sobre o fluxo no

eixo direto, variando apenas com o carregamento do sistema.

A determinação da constanteK5 é realizada a partir da Equação 3.18, sendo necessário

considerarE
′
q constante. Desta forma, tem-se que:

K5 =
∆et

∆δ


E′

q=constante
, (3.30)

K5 =
xq

xe+xq

ed0

et0
E0cos(δ)− x

′
d

xe+x
′
d

eq0

et0
E0sen(δ0), (3.31)

K5 =
xq

xq+xe

ed0

es0
e∞0cos(δ0)−

x
′
d

x
′
d+xe

eq0

es0
v∞0sen(δ0), (3.32)

em queK5 representa a variação da tensão terminal (∆es), provocada pela variação do

ângulo interno (∆δ) considerando a tensão (E
′
q) constante.
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A constanteK6 é obtida considerando-se o ângulo internoδ constante. Da Equação

3.18, tem-se que:

K6 =
∆et

∆E′
q


δ=constante

, (3.33)

K6 =
xe

x
′
d+xe

eq0

et0
, (3.34)

em queK6 representa a variação na tensão terminal (∆et ) considerando o ângulo interno

δ constante.

De acordo com Demello e Concordia (1969), a variação da tensão terminal (∆et ) pode

ser relacionada com a variação do ângulo interno (∆δ) e do fluxo por meio dos coeficientes

K5 eK6. Das Equações 3.22 e 3.18, obtem-se o seguinte modelo dinâmico:

∆es =
K3K6

1+sK3τ′
d0

∆ef d−
K3K4K6+K5

(
1+sK3τ′

d0

)

1+sK3τ′
d0

∆δ, (3.35)

que resulta em:

∆es = ∆e
′
s(s)+∆esδ(s), (3.36)

sendo

∆e
′
s(s) =

K3K6

1+sK3τ′
d0

∆ef d, (3.37)

∆esδ(s) =
K3K4K6+K5

(
1+sK3τ′

d0

)

1+sK3τ′
d0

∆δ, (3.38)

em que a Equação 3.36 representa o efeito causado pela variação do ângulo interno do

gerador síncrono.

O modelo matemático que relaciona a variação da tensão terminal do gerador pela

variação na tensão de excitação do gerador, descrito pela Equação 3.35, pode ser repre-

sentado por uma função de transferência de primeira ordem:

Ges(s) =
∆e

′
s

∆ef d(s)
=

b
s+a

, (3.39)

com

a=
1

K3τ′
d0

, (3.40)
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b=
K6

τ′
d0

, (3.41)

em queb representa o ganho ea representa o polo da função de transferência.

Substituindo as Equações 3.40 e 3.41 na Equação 3.39 e realizando algumas opera-

ções matemáticas, obtem-se a função de transferência que relaciona a variação da tensão

terminal (es) pela variação da tensão de campo (ef d), como segue:

Ges(s) =
K6/τ′

d0

s+1/K3τ′
d0

. (3.42)

3.3 Síntese do Capítulo

Neste capítulo apresentou-se uma descrição matemática do gerador síncrono. Para

analisar o comportamento dinâmico do gerador síncrono conectado em um barramento

infinito foi apresentado o modelo proposto por Heffron e Phillips (1952), baseado na

linearização de equações não-lineares e equações algébricas.

A Equação 3.1 será utilizada para o cálculo da potência ativafornecida pelo gerador

síncrono e também como sinal de entrada do processamentowaveletproposto nesta tese,

enquanto que a função de transferência representada pela Equação 3.42 será utilizada

no dimensionamento do controlador SM-PI utilizado na regulação da tensão terminal do

gerador síncrono de polos salientes.



Capítulo 4

Fundamentos da TransformadaWavelet

Neste capítulo será apresentada a fundamentação teórica datransformadawavelet,

destacando-se suas principais características e restrições de implementação em tempo

real. Além disso, será apresentado o conceito teórico das energias dos coeficientes escala

ewaveletcom e sem efeito de bordas.

4.1 TransformadaWavelet Discreta - TWD

A conceituação teórica da transformadawaveleté derivada da transformada de Haar

proposta em 1910 (HAAR, 1990). No entanto, a formulação matemática atual é prove-

niente do trabalho proposto por Grossman et al.(1984), no qual os autores propuseram a

transformadawaveletcontínua (TWC). A partir de então, iniciou-se o refinamento ma-

temático na teoria daswavelets. Nesta fase, destacaram-se as contribuições apresentadas

nos trabalhos propostos por Daubechies (1992), iniciando oconceito da transformada

waveletdiscreta (TWD) e Mallat (1989) que desenvolveu o conceito matemático para a

análise multiresolucional (AM).

A teoria da AM estabelece que um sinal discreto pode ser decomposto e analisado em

diferentes níveis de resolução, ou seja, um sinal discreto pode ser decomposto nos coefici-

enteswavelete escala, em diversos níveis de decomposição, por meio de um processo de

filtragem digital. Baseado na AM, Mallat (1989) propôs o algoritmo piramidal utilizado

no cálculo da TWD, tendo como principais características: rapidez, confiabilidade e baixa

complexidade de implementação, como segue:

sj(k) =
∞

∑
n=−∞

hϕ(n−2k)sj−1(n), (4.1)

w j(k) =
∞

∑
n=−∞

hψ(n−2k)sj−1(n), (4.2)
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em quej≥ 1; sj ew j representam os coeficientes escala ewaveletdo nível de decomposi-

ção j, respectivamente;s0 representa o sinal original (x= s0); hϕ ehψ representam filtros

passa-baixa (filtro escala) e passa-alta (filtrowavelet), respectivamente, no nível de de-

composiçãoj. Nesta tese, o índicej é ocultado no primeiro nível de decomposição (j=1).

Portanto, os filtros escala ewaveletsão representados porhϕ e hψ, respectivamente. Da

mesma forma, os coeficientes escala ewavelet, no primeiro nível de decomposição, são

representados pors(k) ew(k), respectivamente.

No contexto de processamento de sinais digitais, as Equações 4.1 e 4.2 representam

processos de filtragens digitais, seguidos por subamostragens por um fator de dois. Os

coeficientes escalasj e os coeficienteswavelet wj(k), do nível de decomposiçãoj, são

obtidos pela convolução dos coeficientes escalasj−1(k) , do nível de decomposiçãoj −1,

com os filtroshϕ e hψ, respectivamente, seguidos por uma subamostragem por dois. No

primeiro nível de decomposição da TWD, os coeficientes escala ewaveletsão:

s(k) = ∑
n

hϕ(n−2k)x(n), (4.3)

w(k) = ∑
n

hψ(n−2k)x(n). (4.4)

Na Figura 4.1 é apresentado o processo de decomposição do sinal x(k), com um nú-

mero de amostras (kt ) e frequência de amostragemfs, utilizando apenas um nível de de-

composição da TWD. Os blocoshϕ e hψ representam os filtros passa-baixa e passa-alta,

enquanto que os blocos com o símbolo↓ 2 representam a operação de subamostragem por

dois.

s

w

TWD

Número de amostras:

Espectro de frequência (Hz): [ ]f  /4s f  /2s

k  /2t

Coeficientes :wavelet w

Número de amostras:

Espectro de frequência (Hz):[0          ]f  /4s

Coeficientes de aproximação: s

k  /2t
xSinal original:

Número de amostras:k t

Espectro de frequência (Hz):[ 0         ]f  /2s

x

hψ

hφ

2

2

Figura 4.1: Diagrama de blocos do primeiro estágio da TWD.

De acordo com a Figura 4.1, no primeiro nível de decomposiçãoda TWD, o sinal

originalx(k) é decomposto nos coeficientes de aproximaçãos(k) ewavelet w(k). Devido

ao processo de subamostragem existente na TWD, os coeficienteswavelete escala pos-

suem apenas metade do número de amostras do sinal originalx(k). A saídas representa

a resposta de um filtro passa-baixa, contendo as informaçõesde baixa frequência do si-
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nal originalx(k), enquanto que a saídaw(k) representa a resposta de um filtro passa-alta,

contendo as informações de alta frequência do sinal original x(k).

O número de estágios ou decomposições é função do número de amostras do sinal

original x(k), que por sua vez, em virtude do processo de subamostragem pordois, deve

ser uma potência de 2j . Por exemplo, no segundo nível de decomposição, os coefici-

entes escala do primeiro nível de decomposição podem ser decompostos em mais duas

componentes com as seguintes relações:

s2(k) = ∑
n

hϕ(n−2k)s1(n), (4.5)

w2(k) = ∑
n

hψ(n−2k)s1(n), (4.6)

em ques2(k) e w2(k) são os coeficientes escala ewaveletdo segundo nível de decompo-

sição, respectivamente.

4.1.1 Filtros Wavelet e Escala da TWD

De acordo com Percival e Walden (2000), os coeficientes do filtro wavelet hψ da TWD

devem atender às seguintes propriedades:

L−1

∑
l=0

hψ(l) = 0, (4.7)

L−1

∑
l=0

hψ(l)
2 = 1, (4.8)

L−1

∑
l=0

hψ(l)hψ(l +2n) =
∞

∑
l=−∞

hψ(l)hψ(l +2n) = 0, (4.9)

com n∈ N e l = 0,1, . . . ,L−1, em queL é um número par e representa o número de

coeficientes do filtrowavelet.

De acordo com as Equações 4.7 a 4.9, um filtrowaveletdeve ter somatório zero, deve

ter energia finita (unitária) e formar uma base ortogonal. AsEquações 4.7, 4.8 e 4.9

representam a propriedade de ortonormalidade dos filtroswavelet.

Os coeficientes do filtro escalahϕ da TWD devem atender às seguintes propriedades

(PERCIVAL; WALDEN, 2000):
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L−1

∑
l=0

hϕ =
√

2, (4.10)

L−1

∑
l=0

hϕ(l)
2 = 1, (4.11)

∞

∑
l=−∞

hϕ(l)hϕ(l +2n) =
∞

∑
l=−∞

hϕ(l)hψ(l +2n) = 0, (4.12)

com n∈ N e l = 0,1, . . . ,L−1, em queL representa o número de coeficientes dos fil-

tros escala. Além disso, os filtros escala ewaveletconsistem em filtros espelhados em

quadratura:

hϕ(l) = (−1)l+1hψ(L− l −1),hψ(l) = (−1)lhϕ(L− l −1). (4.13)

Em análise de distúrbios em SEPs, a famíliaDaubechiesé uma das mais conhecidas.

Dentre aswaveletsda família Daubechies, awaveletmãe cujos filtroswavelete escala

apresentam quatro coeficientes, denominada db(4), é uma dasmais utilizadas, uma vez

que os quatros coeficientes dos filtros db(4) proporcionam umrápido cálculo dos coefi-

cientes escala ewavelet, características ideais para aplicações em tempo real (COSTA;

DRIESEN, 2013). Em geral, o número de coeficientes dos filtrosescala ewavelet, assim

como seus respectivos valores, é dependente dawaveletmãe escolhida. Por exemplo, os

coeficientes do filtro escala dawaveletmãe db(4) são obtidos com as seguintes relações

(DAUBECHIES, 1992):

hϕ(0) =
1+

√
3

4
√

2
,hϕ(1) =

3+
√

3

4
√

2
,hϕ(2) =

3−
√

3

4
√

2
,hϕ(3) =

1−
√

3

4
√

2
. (4.14)

Os coeficientes do filtrowaveletpara umawaveletmãe db(4) são dados por:

hψ(0) = hϕ(3),hψ(1) =−hϕ(2),hψ(2) = hϕ(1),hψ(3) =−hϕ(0). (4.15)

4.2 TransformadaWavelet Discreta Redundante - TWDR

A TWDR consiste em uma variante da TWD, sendo também compostapor filtros

wavelete escala para decompor o sinal de entrada nos coeficienteswavelete escala. No

entanto, em contraste com a TWD, a TWDR não utiliza processosde subamostragens por
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dois nas amostras do sinal original, sendo portanto invariante no tempo. Além disso, a

TWDR proporciona maior rapidez na detecção de faltas e outros distúrbios transitórios

em SEPs e, por possuir características de redundância e invariância no tempo, permitem

que a reconstrução de um sinal apresente menores atrasos do que a TWD (SILVA, 2009).

Segundo Percival e Walden (2000), de uma forma geral, as principais diferenças entre

a TWD e a TWDR são:

• A TWDR não realiza a operação de subamostragem por dois nas amostras do sinal,

sendo uma transformada invariante no tempo, enquanto que a TWD é variante no

tempo.

• A TWDR é uma transformada não-ortogonal, enquanto que a TWD éortonormal.

De acordo com Percival e Walden (2000), na escalaj, os coeficientes escalasj(k) e

os coeficienteswavelet wj(k) da TWDR são obtidos de forma similar a TWD por meio

da convolução dos coeficientes escalasj−1(k) , do nível de decomposiçãoj −1, com os

filtros hϕ ehψ, respectivamente, como segue:

sj(k) =
1√
2

∞

∑
n=−∞

hϕ(n−k)sj−1(n), (4.16)

w j(k) =
1√
2

∞

∑
n=−∞

hψ(n−k)sj−1(n). (4.17)

Na Figura 4.2 é apresentado o diagrama de blocos referente aoprimeiro nível de de-

composição da TWDR, no qual um sinal arbitráriox(k) é decomposto nos coeficientes

escalas(k) ewavelet w(k) por meio de um processo de filtragem de acordo com as Equa-

ções 4.16 e 4.17.

kt

kt

x

s

w

TWDR

x

Número de amostras:

Número de amostras:

Coeficientes :wavelet w

Número de amostras:

Coeficientes :escala s

Sinal original:
kt

hφ

hψ

Figura 4.2: Diagrama de blocos da TWDR.

De acordo com a Figura 4.2, os coeficientes escalas(k) representam a saída do filtro

passa-baixa (representado pelo blocohϕ), contendo informações de baixa frequência do

sinal originalx(k), enquanto que os coeficienteswavelet w(k) representam a saída do filtro
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passa-alta (representado pelo blocohψ), contendo informações de alta frequência do sinal

originalx(k)

Como exemplo, na Figura 4.3 é apresentado o processo de decomposição da tensão

terminal de fase de um gerador síncrono de polos salientes nos coeficientes escala ewave-

let, no primeiro nível de decomposição da TWDR, utilizando-se awaveletmãe da família

Daubechiescom 4 coeficientes (db(4)) e com uma taxa de amostragemfs= 10 kHz.
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Figura 4.3: Decomposição de um sinal no primeiro nível de decomposição da TWDR: (a)

tensão terminal; (b) coeficientes escala; (c) coeficienteswavelet.
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De acordo com a Figura 4.3, os coeficientes escala representam um sinal aproximado

da tensão terminal, contendo informações de baixa frequência. Por outro lado, os co-

eficienteswaveletapresentam os detalhes do distúrbio, sendo influenciados pelas altas

frequências.

4.3 Energia dos Coeficientes Escala eWavelet da TWDR

De acordo com o teorema proposto por Parseval, a energia espectral de um sinalx(k) é

igual a soma da energia dos coeficientes escala no nível de resoluçãoJ, com a energia dos

coeficienteswaveletnos diferentes níveis de resolução 1≤ j ≤ J. Portanto, utilizando a

TWDR, a energia do sinal original pode ser dividida em termosda energia dos coeficientes

escala ewavelet, como segue (BURRUS C. S.; RAMESH, 1998):

kt

∑
k=1

|x(k)|2 =
kt

∑
k=1

|sJ(k)|2+
J

∑
j=1

kt

∑
k=1

|w j(k)|2, (4.18)

no qual:

•
kt

∑
k=1

|x(k)|2 - representa a energia do sinal originalx(k),

•
kt

∑
k=1

|sJ(k)|2 - representa a energia dos coeficientes escala do nível de decomposição

J,

•
kt

∑
k=1

|w j(k)|2 - representa a energia dos coeficienteswaveletdo nível de decomposi-

çãoJ.

4.4 Algoritmo para Cálculo em Tempo Real dos Coefici-

entes Escala eWavelet da TWDR

No primeiro nível de resolução, usando-se um DSP, os coeficientes escalas1(k) e

wavelet w1(k) da TWDR são calculados, em tempo real, por meio deL operações de

multiplicação eL-1 operações de adição. Portanto, os cálculos dos coeficientes escala e

waveletsão realizados a cada amostra do sinal original, como segue (COSTA et al., 2012):

s1(k) =
1√
2

L−1

∑
l=0

hϕ(l)x(k+ l −L+1), (4.19)
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w1(k) =
1√
2

L−1

∑
l=0

hψ(l)x(k+ l −L+1), (4.20)

desde que,∃[x(k-L+1),. . ., x(k-1), x(k)] e o tempo de cálculo de um coeficiente escala e

wavelet tw ≤ ∆t.

Em tempo real, o tempo (tw) gasto para o cálculo de um coeficiente escala ouwavelet

deve ser no máximo igual ao tempo equivalente ao tempo de amostragem (1/ f s) do sinal

originalx, como segue:

tw ≤ 1/ fs. (4.21)

4.4.1 Cálculo em Tempo Real das Energias dos Coeficientes Escala e

Wavelet da TWDR

De acordo com Neto et al. (2013), em implementações em tempo real utilizando um

DSP, as energias janeladas dos coeficientes escala(
..
ε) e wavelet(

.
ε), no primeiro nível

de resolução da TWDR são realizados após a obtenção de uma amostra dos coeficientes

escala ewavelet, como segue:

..
ε(k) =

k

∑
n=k−∆k+1

s2(k), (4.22)

.
ε(k) =

k

∑
n=k−∆k+1

w2(k), (4.23)

em quek> ∆k.
..
ε e

.
ε são calculadas a cada amostragem.

Baseado em Costa et al. (2015), em tempo real as energias dos coeficientes escala e

waveletsão calculadas de maneira recursiva, como segue:

..
ε(k) =

..
ε(k−1)− [s(k−∆k)]2+[s(k)]2, (4.24)

.
ε(k) =

..
ε(k−1)− [w(k−∆k)]2+[w(k)]2. (4.25)
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4.5 Algoritmo para Cálculo em Tempo Real dos Coefici-

entes Escala eWavelet da TWDR com Efeito de Bor-

das

Na Figura 4.4 é apresentado o processo para o cálculo dos coeficienteswavelet, no

primeiro nível de decomposição da TWDR, usando awaveletmãe db(4). A análise foi

realizada por meio de um sinal simulado que representa a tensão terminal de fase de um

gerador síncrono de polos salientes, que foi amostrado à umataxa fs = 1920 Hz, para

efeitos de ilustração, sendo um total de 32 amostras por ciclo.
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Figura 4.4: Cálculo dos coeficienteswavelet: (a) Tensão terminal; (b) Coeficienteswa-
veletem tempo real; (c) Coeficienteswaveletdo algoritmo piramidal da TWDR para a
janela deslizante.

De acordo com a Figura 4.4, considerando uma janela deslizante do sinal de um ciclo,
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nem todos os coeficienteswaveletda janela deslizantewaveletcorrespondem aos coefi-

cientes da janela deslizante do sinal, visto que os efeitos de bordas não são considerados

(COSTA, 2014). Por exemplo, na Figura 4.3(c) são apresentados os coeficienteswavelet

da janela deslizante do sinal, calculados em uma análiseoffline por meio do algoritmo

piramidal da TWDR, apresentado em (COSTA, 2010). De acordo com as Figuras 4.3(b)

e 4.3(c), os últimos∆k−L+1 coeficienteswaveletda janela deslizantewavelete os obti-

dos por meio do algoritmo piramidal são exatamente os mesmos. Entretanto, os primeiros

L−1 coeficientes das duas janelas são diferentes. Com base nestas observações, Costa

(2014) propôs a inclusão dos primeirosL−1 coeficientes com efeito de bordas no cálculo

das energias dos coeficientes escala ewavelet. Desta forma, em tempo real, utilizando

um DSP, os coeficientes escala ewaveletcom efeito de bordas são calculados, na amos-

tragemk, por meio das primeiras e últimasL−1 amostras do sinal pertencente à janela

deslizante, como segue:

s̃(k) =
1√
2

L−1

∑
l=0

hϕ(l)x(k+ l −L+1), (4.26)

w̃(k) =
1√
2

L−1

∑
l=0

hψ(l)x(k+ l −L+1), (4.27)

Baseado em Costa e Driesen (2013) e Costa (2014), a energia espectral de um sinal

calculada por meio das equações (4.22) e (4.25) não levam em consideração osL− 1

coeficientes com efeito de bordas. Portanto, a condição de conservação de energia do

teorema proposto por Parseval não é atendida, visto queε 6= .
ε+

..
ε. Para atender o teorema

de Parseval, em Costa (2014) apresenta-se uma abordagem queconsiste na decomposição

da energia espectral de uma janela deslizante de um sinal na energia dos coeficientes

escala ewavelet, como segue:

ε(k) = εs(k)+ εw(k), (4.28)

em queεs(k) e εw(k) são decompostas em mais duas componentes, como segue:

εs(k) = εsa(k)+ εsb(k), (4.29)

εw(k) = εwa(k)+ εwb(k). (4.30)
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As componentesεsa e εwa são calculadas com osL−1 coeficientes escala ewavelet

com efeito de bordas, como segue:

εsa(k) =
L−1

∑
l=0

[s̃(k)]2, (4.31)

εwa(k) =
L−1

∑
l=0

[w̃(k)]2. (4.32)

Em tempo real, as componentesεsa e εwa são calculadas recursivamente, como segue

(COSTA et al., 2015):

εsa(k) = εsa(k−1)− [s̃(k−∆k)]2+[s̃(k)]2, (4.33)

εwa(k) = εwa(k−1)− [w̃(k−∆k)]2+[w̃(k)]2. (4.34)

As componentesεsb e εwb são calculadas com os coeficientes escala ewaveletsem

efeito de bordas, como segue:

εsb(k) =
k

∑
n=k−∆k+L

[s(k)]2, (4.35)

εwb(k) =
k

∑
n=k−∆k+L

[w(k)]2. (4.36)

De maneira similar às Equações 4.37 e 4.38, em tempo real as componentesεsb e εwb

são calculadas recursivamente, como segue (COSTA et al., 2015):

εsb(k) = εsb(k−1)− [s(k−∆k)]2+[s(k)]2, (4.37)

εwb(k) = εwb(k−1)− [w(k−∆k)]2+[w(k)]2. (4.38)

Como exemplo, na Figura 4.5 é apresentada a energia dos coeficienteswaveletsem e

com efeito de bordas, no primeiro nível de decomposição da TWDR, da tensão terminal

de um gerador síncrono de polos salientes, apresentado na Figura 4.2(a).

De acordo com a Figura 4.5, durante o período de regime permanente do sistema,

a energia dos coeficienteswaveletsem e com efeito de bordas são influenciadas apenas

pelos ruídos de alta frequência e apresentam valores praticamente constantes e aproxima-

damente iguais. Entretanto, na ocorrência do distúrbio transitório, a amplitude das energia

dos coeficienteswaveletsem e com efeito de bordas podem aumentar consideravelmente,

seguidos de um decaimento à medida que os transitórios são amortecidos.
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Figura 4.5: Energia dos coeficienteswaveletda TWDR.

4.6 Síntese do Capítulo

Apresentou-se neste capítulo a fundamentação teórica da TWDR, destacando-se suas

principais vantagens e características de implementação em tempo real utilizando um

DSP. Também foram apresentadas as principais características para implementação, em

tempo real, dos coeficientes escala ewaveletsem e com efeito de bordas.

Baseado no teorema de Parseval (BURRUS C. S.; RAMESH, 1998),também foi apre-

sentado o conceito teórico das energias dos coeficientes escala ewavelet, sendo esta a base

para o desenvolvimento do PSS utilizando a transformadawavelet, proposto nesta tese.



Capítulo 5

Método Proposto

Neste capítulo será apresentada a estrutura proposta para controle do sistema de exci-

tação de um gerador síncrono de polos salientes, destacando-se a descrição do dispositivo

PSS baseado na transformadawavelete seus principais componentes, tais como o cálculo

em tempo real das energias dos coeficientes escala ewavelet, assim como os esquemas

de detecção e compensação de oscilações eletromecânicas. Além disso, será apresen-

tada uma descrição do AVR robusto utilizado na regulação da tensão terminal do gerador

síncrono de polos salientes.

5.1 Sistema de Controle do Gerador Síncrono

Na Figura 5.1 é apresentado o diagrama de blocos simplificadodo esquema de con-

trole do sistema de excitação do gerador síncrono de polos salientes proposto nesta tese,

composto por um modelo matemático do gerador síncrono, descrito pela Equação 3.35,

um dispositivo PSS baseado na transformadawavelet(WPSS) e um AVR baseado no

controlador SM-PI.
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Figura 5.1: Diagrama de blocos de controle do sistema de excitação do gerador síncrono

de polos salientes.
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5.2 Controlador SM-PI

Na Figura 5.2 é apresentado o diagrama de blocos do controlador SM-PI utilizado na

regulação da tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes. O controlador SM-PI

consiste em uma associação de um controlador PI com um controle de modo deslizante

proposto por Carolino (2013). Os parâmetros do controladorSM-PI são obtidos por meio

de leis chaveadas de acordo com a superfície de deslizamentodeterminada pelo erro e

pela derivada do erro. Portanto, o controlador SM-PI não necessita da estimação online

dos parâmetros da planta para o cálculo dos ganhos do controlador, visto que o cálculo

desses ganhos é baseado no desempenho do sistema.
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Figura 5.2: Diagrama de blocos do controlador SM-PI.

De acordo com a Figura 5.2, a função de transferência do controlador SM-PI é dada

por:

Gc(s) =
k̃ps+ k̃i

s
, (5.1)

em quek̃p e k̃i representam os ganhos proporcional e integral.

O erro de malha fechada da tensão terminal do gerador síncrono é dado por:

ε(s) =
1

1+ b(k̃ps+k̃i)
s(s+a)

(∆e∗t (s)+vs(s)), (5.2)

De acordo com Equação 5.2, o sistema é do tipo 1, apresentandoerro nulo em regime

permanente para uma referência de tensão do tipo degrau e para um degrau de perturba-

ção do ângulo de potência. Portanto, a perturbação relacionada a variação do ângulo de

potência não resulta em qualquer erro de regime permanente.
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Reescrevendo a Equação 5.2, tem-se que:

ε(s) =
s(s+a)

s2+(a+ b̃kp)s+ b̃ki
(∆e∗t (s)+vs(s)). (5.3)

Durante o período transitório, o ganhok̃p é chaveado entrekav
p e 2k+p . Em regime

permanentẽkp é mantido constante, sendo igual akav
p . O ganhõki apresenta dinâmica

semelhante. Portanto, a estabilidade da tensão terminal dogerador síncrono é assegurada

sempre que:

a+ b̃kp > 0, (5.4)

b̃ki > 0. (5.5)

A superfície de deslizamento é dada por:

σ = cε+
·
ε. (5.6)

A constantec é definida positiva, ou seja, o controlador SM-PI é assintoticamente

estável. Os ganhos do controlador SM-PI são determinados por meio das seguintes leis

chaveadas:

k̃p = [(1+sgn(σ))k+p − (1−sgn(σ))k−p ]+kav
p (5.7)

k̃i = [(1+sgn(σ))k+i − (1−sgn(σ))k−i ]+kav
i (5.8)

em quek+p , k−p , kav
p , k+i , k−i e kav

i são constantes positivas, determinadas de acordo com o

desempenho desejado, esgn(σ) é uma função matemática, dada por:

sgn(σ) =

{
1, se σ < 0,

−1, se σ > 0,
(5.9)

em queσ é diferente de zero.

5.2.1 Critério de Projeto do Controlador SM-PI

O critério de projeto empregado é baseado na técnica segundoo critério de desem-

penho requerido pela aplicação. Portanto, considerando a função de transferência do
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modelo do gerador síncrono (Ges(s)), e o controlador SM-PI (Gc(s)) escrita em termos

dos seguintes polinômios:

Ges(s) =
Z(s)
R(s)

, (5.10)

Gc(s) =
P(s)
L(s)

, (5.11)

sendo,Z(s) = K6/τ′
d0, R(s) = s+1/K3τ′

d0, P(s) = k̃ps+ k̃i e L(s) = s.

A função de transferência de malha fechada do controlador SM-PI com o modelo do

gerador síncrono é dada por:

Tes(s) =
Z(s)P(s)

Z(s)P(s)+R(s)L(s)
. (5.12)

Segundo a Equação 5.12, o comportamento dinâmico do sistemapode ser dado por:

Z(s)P(s)+R(s)L(s) = Aη∗(s), (5.13)

em queZ(s) e R(s) são polinômios conhecidos, enquantoP(s) e L(s) são os polinômios

do controlador SM-PI que satisfazem a Equação 5.13.An∗(s) é o polinômio cujos polos

são obtidos a partir do desempenho requerido do controlador, sendo dado por:

Aη∗(s) = s2+2ξωms+ω2
m. (5.14)

Na Figura é apresentado a localização dos polos em malha fechada utilizados na de-

terminação do polinômio de referênciaAη∗(s).
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Figura 5.3: Polos complexos com partes real e imaginária iguais.

De acordo com a Figura 5.3, o polinômio de referênciaAη∗(s) possui os seguintes

polos:

Aη∗(s) = (s+aη
m+ jηm)(s+aη

m− jηm). (5.15)

Reescrevendo a Equação 5.15, temos que:

Aη∗(s) = s2+2aη
ms+2(aη

m)
2. (5.16)

Igualando as Equações 5.14 e 5.16, temos que:

Aη∗(s) = s2+2aη
ms+2(aη

m)
2 = s2+2ξωms+ω2

m, (5.17)

em que:

2aη
m = 2ξωm =⇒ ξ =

aη
m

ωm
(5.18)

ω2
m = 2(aη

m)
2 =⇒ ωm =

√
2aη

m (5.19)

Substituindo a Equação 5.19 na Equação 5.18, temos que:

ξ =
aη

m√
2aη

m
=⇒ ξ =

1√
2
= 0,707 (5.20)

De acordo com Bazanella A. S.; JR (2005), o tempo de estabilização de uma planta é

dado por:
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tη
ss(2%) =

4
ξωm

(5.21)

Reescrevendo a Equação 5.21 e substituindo na Equação 5.18,temos que:

aη
m =

4

tη
ss(2%)

(5.22)

De acordo com Rocha (2015), a amplitude dos relés utilizadosnos ganhos do contro-

lador SM-PI definem os estagios de atuação, ou seja, quando a superfície de deslizamento

σ for positiva, os ganhos̃kp e k̃i assumem os valores correspondentes ao estágio rápido

do controlador, aplicando os ganhos máximos. Por outro lado, quando a superfície de

deslizamentoσ for negativa, os ganhos assumem os valores correspondentesao estágio

lento, o controlador aplica os ganhos mínimos. Na Figura 5.4são apresentados a variação

dos ganhos̃kp e k̃i em função da superfície de deslizamento. O subscritoη = f s e sl

referem-se ao desempenho rápido (f s) e lento (sl) do controlador.

σ>0 σ<0σ>0 σ<0

~

kp

kp

fs

kp

sl

σ

~

ki

ki
fs

ki
sl

Figura 5.4: Superfície deslizante.

Os ganhos do controlador SM-PI são obtidos resolvendo a Equação 5.13, como segue:

b(kη
ps+kη

i )+(s+a)s= s2+2aη
m+2(aη

m)
2 (5.23)

Reescrevendo a Equação 5.23, tem-se:

s2+s(kη
pb+a)+kη

i b= s2+2aη
m+2(aη

m)
2 (5.24)

Fazendo igualdade de polinômios, tem-se:

kη
p =

2aη
m−a
b

, (5.25)

kη
i =

2(aη
m)

2

b
. (5.26)
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O critério de projeto consiste inicialmente em determinar opolinômio lento (Asl∗(s))

a partir dos parâmetros do modelo do gerador síncrono apresentado na Equação (3.42).

Considerando, o tempo de estabilização do controlador lento (tsl
ss(2%)) igual ao tempo de

estabilização da planta (tn
ss(2%)), tem-se:

Asl∗(s) = s2+2asl
m+2(asl

m)
2. (5.27)

Usando as Equações (5.25) e (5.26), os ganhos do controladorlento são dados por:

ksl
p =

2asl
m−a
b

, (5.28)

ksl
i =

2(asl
m)

2

b
. (5.29)

As amplitudes da lei de chaveamento (Equações 5.7 e 5.8) são determinadas com base

nos polinômios médio (Aav∗(s)) e rápido (Af s∗(s)), como segue:

Aav∗(s) = s2+2aav
m +2(aav

m )2. (5.30)

Af s∗(s) = s2+2af s
m +2(af s

m )2. (5.31)

Definindo o tempo de estabilização do controlador médio em 42,85% e em 60% para

o controlador rápido, os ganhos dos controladores médio e rápido, respectivamente, são

dados por:

kav
p =

2aav
m −a
b

, (5.32)

kav
i =

2(aav
m )2

b
, (5.33)

k f s
p =

2af s
m −a
b

, (5.34)
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k f s
i =

2(af s
m )2

b
. (5.35)

Os coeficientesk+p , k−p , k+i e k−i são obtidos a partir dos ganhos dos estágios rápido

(s f) e lento (sl), como segue:

k+p =
k f s

p −kp

2
(5.36)

k+i =
k f s

i −ki

2
(5.37)

k−p =
kp−ksl

p

2
(5.38)

k−i =
ki −ksl

i

2
(5.39)

5.3 PSS Baseado na TransformadaWavelet-(WPSS)

A principal função de um dispositivo PSS é estender as margens de estabilidade de

geradores síncronos, fornecendo amortecimento às oscilações eletromecânicas de baixa

frequência. Na Figura 5.5 é apresentado o diagrama de blocosdo dispositivo WPSS

proposto nesta tese.
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Figura 5.5: PSS baseado na transformadawavelet.
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De acordo com a Figura 5.5, o dispositivo WPSS proposto nestatese é composto pelos

seguintes blocos: o bloco "Extração de oscilações eletromecânicas"que é responsável pela

extração, em tempo real, das oscilações eletromecânicas usando a energia dos coeficientes

escala, no primeiro nível de decomposição da TWDR, com efeito de borda; o bloco "De-

tector de oscilações elétricas"que é responsável pela geração do sinal de gatilhotg, que

habilita o WPSS proposto, na ocorrência de um distúrbio transitório, por meio da análise,

em tempo real, da energia dos coeficienteswavelet, no primeiro nível de decomposição

da TWDR com efeito de borda; o bloco controlador do tipo avanço-atraso de fase que é

responsável pela geração do sinal estabilizantevs; o bloco limitador que é utilizado para

limitar o sinal estabilizantevs em±5% do valor da tensão terminal do gerador síncrono

(CHEN; MALIK, 1995).

5.3.1 Extração de Oscilações Eletromecânicas

Na Figura 5.6 é apresentado o diagrama de blocos do método proposto para extração

de oscilações electromecânicas, em tempo real, em um gerador síncrono de polos salientes

utilizando os sinais velocidade e de potência.
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Figura 5.6: Extração da variação: (a) da velocidade angular; (b) da potência ativa.

De acordo com a Figura 5.6, as oscilações eletromecânicas debaixa frequência são

extraídas, em tempo real, por meio dos seguintes passos:

• Usando o primeiro nível de decomposição da TWDR, os coeficientes escala com e

sem efeito de bordas (s(k) e s̃(k)) do sinal da velocidade angular e da potência ativa

são calculados usando o filtro escalahϕ por meio das Equações (4.19) e (4.26).

• A energia de um ciclo dos coeficientes escala com efeito de bordaεs(k) é calculada

de acordo com a Equação (4.29).
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• A energiaεs(k) é convertida em um valor equivalente ao valor rms por meio da

seguinte operação:
√

εs(k)/∆k.

• A componente CC do valor rms equivalente é extraída por meio de um filtro passa-

baixa de segunda ordem com frequência de corte de 10 Hz. O sinal obtido é equi-

valente à variação do sinal de entrada.

5.3.2 Detector de Oscilações Elétricas

O WPSS proposto é habilitado com base na energia dos coeficientes waveletcom

efeito de bordasεw por meio da detecção, em tempo real, de oscilações elétricas. Na Fi-

gura 5.7 é apresentado o diagrama de blocos do detector de oscilações elétricas, utilizado

na geração do sinal de gatilho, que habilita o WPSS somente emcondições de falta.

p( )k

TWDR
w k( )

w k( )~
Energia

ε ( )kw

Detector

tg
hψ

Figura 5.7: Detector de oscilações elétricas.

De acordo com a Figura 5.7, as oscilações elétricas são detectadas , em tempo real,

com base nos seguintes passos:

• Usando o primeiro nível de decomposição da TWDR, os coeficienteswaveletcom

efeito de borda do sinal da potência ativa são calculados usando o filtrowavelet hψ
por meio das Equações (4.20) e (4.27).

• A energia dos coeficienteswaveletcom efeito de bordaεw é calculada de acordo

com a Equação (4.30).

• Os distúrbios transitórios são detectados pelo bloco detector com base no aumento

de energia, similar ao apresentado em Costa (2014).

5.3.3 Controlador Avanço-Atraso

De acordo com Padiyar (2008), a compensação por avanço e atraso de fase é muito

utilizada em aplicações de compensação de oscilações eletromecânicas de baixa frequên-

cia em sistemas elétricos, principalmente quando se necessita melhorar simultaneamente

a resposta transitória e o erro em regime permanente. Portanto, o WPSS proposto foi im-

plementado utilizando um controlador avanço-atraso, cujafunção de transferência é dada

por:
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GAA(s) = Ks

(
s+1\T1

s+α\T1

)(
s+1\T2

s+1\αT2

)
, (5.40)

em queKs representa o ganho eT1 eT2 são as constantes de tempo.

Os parâmetros do controlador avanço-atraso de fase são calculados com base nos se-

guintes critérios (CASTRUCCI; BITTAR; SALES, 2011):

• Erro em regime permanente(e(∞));

• margem de fase desejada (MF).

A função de transferência de malha aberta com o controlador avanço-atraso de fase é

dada por:

Gma(s) = GAA(s)Ges(s). (5.41)

O ganhoKs é calculado com base no erro em regime permanentee(∞) para entrada

do tipo degrau, como segue:

e(∞) = lim
s→0

(
1

1+Gma(s)

)
1
s
. (5.42)

O valor deα é calculado a partir da margem de fase a ser fornecida pelo controlador

avanço, como segue:

sen(MF) =
α−1
α+1

. (5.43)

As contantes de tempoT1 eT2 são calculados por meio das seguintes relações:

T1 =

√
α

ωc
, (5.44)

T2 =
10
ωc

, (5.45)

em queωc representa a frequência de corte em que o ganho vale 1 ou 0dB.
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5.4 Síntese do Capítulo

Apresentou-se neste capítulo uma descrição do dispositivoPSS proposto baseado na

transformadawavelet, destacando-se as principais características de seus componentes e

critérios de projeto do controlador avanço-atraso utilizado na geração do sinal adicional.

Além disso, também foram apresentadas as principais características e critérios de projeto

do controlador SM-PI utilizado na regulação da tensão terminal do gerador síncrono de

polos salientes.



Capítulo 6

Resultados Experimentais

Neste capítulo serão apresentados os resultados experimentais obtidos nesta tese, con-

templando estudos de desempenhos dos controladores PID convencional, SM-PI, VS-

APPC (do inglês,Variable Structure - Adaptative Pole Placement Control) e VS-MRAC

(do inglês,Variable Structure - Model Reference Adaptative Control) utilizados na regu-

lação da tensão terminal de um gerador síncrono de polos salientes. Além disso, serão

contemplados estudos de detecção de oscilações elétricas eeletromecânicas, desempenho

dos dispositivos PSS convencional e WPSS proposto.

6.1 Descrição do SEP Implementado

Na Figura 6.1 é apresentado o diagrama unifilar simplificado do protótipo de SEP

implementado no Laboratório de Eletrônica de Potência e Energias Renováveis da Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Norte (LEPER/UFRN).
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Figura 6.1: Protótipo do SEP implementado experimentalmente.
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De acordo com a Figura 6.1, o emulador de sistema elétrico de potência (ESEP) im-

plementado é composto por um gerador síncrono de polos salientes tracionado por um

motor de corrente contínua e uma subestação elétrica utilizada como barramento infinito.

O gerador síncrono de polos salientes é conectado ao barramento infinito por meio de

um sistema de interconexão que emula, em escala, uma rede trifásica composto por dois

segmentos de linha de transmissão e uma carga linear trifásica conectada no ponto central.

Na Figura 6.2 é apresentada a bancada de testes experimentais e o conjunto motor CC

- gerador síncrono de polos salientes utilizado.

(b)

(a)

Figura 6.2: Plataforma experimental: (a) bancada de testes; (b) conjunto motor-gerador.

Baseado na Figura 6.2, a plataforma de testes utilizada é composta por um micro-

computador, dois conversores de potência de ponte completado tipo CC-CC, sensores
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de tensão do tipo de LV20-P e de correntes do tipo LAH 25-NP, ambos de efeitohall e

duas placas de condicionadoras de sinais. Os conversores depotência são comandados

por uma estrategia de modulação por largura de pulso (do inglês,pulse-width modulation

- PWM). O esquema de controle foi implementado emC++ e executado em um DSP

com ponto flutuante, demonstrado na Figura 6.3, equipado comconversores A/D de 12

bits e utilizando uma taxa de amostragem defs = 10 kHz. Os filtros e os controladores

digitais foram implementados utilizando a técnica de discretização ZOH (do inglês, Zero-

Order-Hold) com uma período de amostragem de 100µs. A velocidade do conjunto motor

CC - gerador síncrono de polos salientes é medida por umencoderincremental modelo

E50S8-500-3-N-24 acoplado no eixo do conjunto motor-gerador. O encoder incremen-

tal utilizado possui uma resolução de 5000 pulsos por revolução e tensão de alimentação

12-24 V.

Figura 6.3: Processador digital de sinal.

Na Figura 6.4 é apresentado o modelo trifásico de linha de transmissão, a carga linear

trifásica e o emulador de distúrbios. De acordo com a Figura 6.4, o modelo trifásico

de linha de transmissão é composto por dois trechos, sendo cada trecho composto pela

associação de indutoresls com resistênciars. A carga linear trifásica é conectada no

ponto central do modelo de linha de transmissão, sendo esta composta pela associação

em série de indutoresl l e resistoresr l . O emulador trifásico de distúrbios é composto por

resistores de faltarsc.
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Circuito de comando

Resistores da carga linear

Simulador de faltas

Linha de transmissão

Indutores da carga linear

Figura 6.4: Emulador de sistema de potência com simulador dedistúrbios.

Na Tabela 6.1 são apresentados os parâmetros do protótipo deSEP implementado.

Tabela 6.1: Parâmetros do protótipo de sistema de potência.

S= 5 kVA r f = 1,2 Ω l f = 79mH

Gerador síncrono lmq = 69,4 mH xd = 50Ω lmd = 117,62mH

xq = 31,6 mH x
′
d = 16,5 Ω p= 12 polos

Subestação elétrica S = 15 kVA e∞ = 127/220 V

Linha de transmissão rs = 0,1 Ω ls = 2 mH xs = 1,5 Ω

Carga linear e resistência de falta r l = 20 Ω l l = 60mH rsc= 5 Ω
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6.2 Regulador Automático de Tensão Baseado no Con-

trolador SM-PI

Para assegurar a estabilidade do sistema e manter a sincronização do gerador síncrono

de polos salientes com o barramento infinito durante a ocorrência de um curto-circuito, o

desempenho do controlador SM-PI foi avaliado e comparado com os seguintes esquemas

de controle: PID convencional (BASLER; SCHAEFER, 2008) e asestrategias híbridas

VS-APPC (RIBEIRO; AZEVEDO; SOUSA, 2012) e VS-MRAC (HSU, 1990). O desem-

penho do AVR baseado no controlador SM-PI foi comparado e avaliado com as outras

estrategias de controle por meio de testes experimentais, de acordo com os seguintes pas-

sos:

• simulação de distúrbio transitório de curto-circuito;

• variação do ponto de operação.

Na Tabela 6.2 são apresentados os parâmetros dos controladores avaliados e do mo-

delo do gerador síncrono.

Tabela 6.2: Parâmetros dos controladores e modelo do gerador síncrono.

SM-PI ksl
p = 0,028 kav

p = 0,128 k f s
p = 0,229

ksl
i = 2,679 kav

i = 8,202 k f s
i = 16,74

PID kc = 0,054 τi = 0,012 τd = 0,009 N = 50

VS-APPC bn = 300 an = 35 an = 35 bn = 300

VS-MRAC θ1 = 0,02 θ2 = 0,15 am = 35

Modelo do gerador síncrono a= 31,5 b= 298,6

O desempenho dos controladores SM-PI, PID convencional, VS-APPC e VS-MRAC

foi avaliado por meio do tempo de estabilizaçãotss obtido considerando os seguintes cri-

térios (CHEN; MALIK, 1995): margem de 5 V acima e abaixo do valor médio da tensão

terminal, 5 rpm acima e abaixo da velocidade em regime permanente do gerador síncrono

de polos salientes e de 5 W acima e abaixo do valor médio do sinal da potência ativa.

6.2.1 Simulação de Distúrbio Transitório de Curto-Circuito

Inicialmente, a malha de controle do sistema de excitação dogerador síncrono de

polos salientes, apresentada na Figura 5.1, foi implementada sem a inclusão do sinal



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 66

adicional do dispositivo WPSS proposto, com o sistema operando sob condição de regime

permanente e durante período transitório devido a ocorrência de um curto-circuito. O

curto-circuito foi aplicado ao sistema por meio de uma resistência de curto circuito (rsc)

em pararelo com a carga nominal, aumentando o valor rms da corrente da faseig1 do

gerador síncrono de polos salientes de 4 A para aproximadamente 25 A, sendo mantido

por um intervalo de tempo∆t = 0,5 s, como apresentado na Figura 6.5.
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Figura 6.5: Valor rms da corrente da faseig1.

Na Figura 6.6 são apresentados os sinais da tensão terminal do gerador síncrono de

polos salientes regulada por meio dos controladores PID, SM-PI, VS-APPC e VS-MRAC.

O vetor tensãoet foi calculado usando a Equação 3.8 a partir das tensões de fase do

gerador síncrono de polos salientes.

Na Figura 6.6(a) é apresentado o estudo comparativo entre o controlador SM-PI e o

controlador PID convencional. Após inicio do curto-circuito, utilizando o controlador

SM-PI, a tensão terminal apresentou um tempo de estabilização detss = 0,75 s. Por ou-

tro lado, utilizando o controlador PID convencional, o tempo de estabilização da tensão

terminal foi relativamente superior, cerca detss = 1,99 s. Nas Figuras 6.¨6(b) e 6.6(c) são

apresentados estudos comparativos entre o controlador SM-PI e as estrategias de controle

híbridas VS-APPC e VS-MRAC, respectivamente. Quando regulada pelos controladores

VS-APPC e VS-MRAC, a tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes apre-

sentou os seguintes tempo de estabilização:tss = 1,39 s etss = 1,64 s, respectivamente.

Portanto, utilizando o controlador SM-PI, o tempo de estabilização da tensão terminal

do gerador síncrono de polos salientes foi reduzido em cercade 62% em relação ao PID

convencional, 46% se comparado ao VS-APPC e aproximadamente 54,2% em relação ao

VS-MRAC.
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Figura 6.6: Tensão terminal durante curto-circuito: (a) PID e SM-PI; (b) VS-APPC e

SM-PI; (c) VS-MRAC e SM-PI.

Na Figura 6.7 são apresentados os ganhos médios do controlador SM-PI ki e kp du-

rante o período transitório do curto-circuito. Os ganhosk̃i e k̃p foram obtidos por meio

das Equações 5.7 e 5.8, sendo filtrados, somente para efeitosde ilustração, usando um

filtro passa-baixa de primeira ordem com frequência de cortefc = 100 Hz. De acordo

com a Figura 6.7, os ganhos do controlador SM-PI variam constantemente para obter o

desempenho dinâmico exigido para uma condição transitória, demonstrando a capacidade

de adaptação do controlador quando a dinâmica do sistema é alterada.
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Figura 6.7: Ganhos médios do controlador SM-PI: (a)ki ; (b) kp.

Na Figura 6.8 são apresentados os sinais da velocidade do gerador síncrono de polos

salientes durante o curto-circuito. Em cada teste o controlador SM-PI é comparado com

os controladores PID, VS-APPC e VS-MRAC. Em regime permanente, a velocidade do

gerador síncrono de polos saliente é de aproximadamenteωr = 600 rpm.

De acordo com a Figura 6.8(a), regulando a tensão terminal por meio do controlador

SM-PI, a velocidade do gerador síncrono de polos salientes apresentou um tempo de es-

tabilização detss = 0,86 s. Por outro lado, regulando a tensão terminal por meio do con-

trolador PID, a velocidade do gerador síncrono de polos salientes apresentou um tempo

de estabilização detss = 0,96 s. Na Figura 6.8(b), o controlador SM-PI é comparado

com a estrategia de controle híbrida VS-APPC. Como o teste foi realizado sob as mesmas

condições, o tempo de estabilização do SM-PI foi o mesmo apresentado na Figura 6.5(a).

Entretanto, utilizando o controlador VS-APPC, a velocidade do gerador síncrono de polos

salientes apresentou um tempo de estabilização significativo detss = 1,88 s. Na Figura

6.8(c) é apresentado o comparativo entre o SM-PI e o VS-MRAC,sendo o tempo de es-

tabilização do SM-PI o mesmo apresentado na Figura 6.8(a). Utilizando o controlador

VS-MRAC, a velocidade do gerador síncrono de polos salientes apresentou um tempo de

estabilização detss = 1,58 s. Portanto, com base nos resultados experimentais, o contro-
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lador SM-PI promoveu uma redução no tempo de estabilização da velocidade do gerador

síncrono de polos salientes em cerca de 4% em relação ao PID convencional, 54,2% se

comparado ao VS-APPC e aproximadamente 45,5% em relação ao VS-MRAC.
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Figura 6.8: Velocidade do gerador durante curto-circuito:(a) PID e SM-PI; (b) VS-APPC

e SM-PI; (c) VS-MRAC e SM-PI.
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6.2.2 Variação do Ponto de Operação

O desempenho do AVR baseado no controlador SM-PI foi avaliado durante uma mu-

dança do ponto de operação do gerador síncrono de polos salientes, ocasionada pelo au-

mento do conjugado imposto pelo motor CC. No instante de tempo t ≈ 28,32 s, o gerador

síncrono de polos salientes foi submetido a um degrau de carga de aproximadamente

1 kW, ocasionando uma variação na potência ativa de 1 kW para 2kW, como apresentado

na Figura 6.9.
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Figura 6.9: Potência ativa do gerador síncrono durante variação do ponto de operação.

Na Figura 6.10 é apresentado a tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes,

regulada pelo controlador SM-PI, durante uma variação do ponto de operação.
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Figura 6.10: Tensão terminal do gerador síncrono durante variação do ponto de operação.

De acordo com a Figura 6.10, no instante em que o degrau de carga é introduzido no

sistema, a tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes apresenta uma queda.

Entretanto, o controlador SM-PI alterou seu comportamentodinâmico, convergindo a

tensão terminal para sua referência em cerca de∆t = 0,7 s.
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6.3 Dispositivo WPSS Proposto

O WPSS proposto é baseado na análise das energias dos coeficienteswavelete escala

com efeito de bordas da TWDR. A energia dos coeficienteswaveletcom efeito de bordas

é utilizada na habilitação do WPSS, por meio da análise dos distúrbios com transitórios

de alta frequência. Por outro lado, a energia dos coeficientes escala com efeito de bordas

é utilizada na detecção, extração e compensação de oscilações eletromecânicas de baixa

frequência.

O WPSS proposto foi avaliado e comparado por meio de testes experimentais, de

acordo com os seguintes passos:

• detecção de oscilações elétricas;

• detecção de oscilações eletromecânicas;

• compensação de oscilações eletromecânicas.

6.3.1 Detecção de Oscilações Elétricas

De acordo com a Figura 5.5, o dispositivo WPSS é baseado na análise em tempo real

das energias dos coeficienteswavelet, sendo utilizado o sinal de potência ativa do gerador

síncrono de polos salientes calculado usando a Equação 3.1 com as tensões e correntes de

fase do gerador síncrono. Na Figura 6.11 é apresentado o sinal da potência ativa de um

gerador síncrono de polos salientes durante um curto-circuito.
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Figura 6.11: Potência ativa do gerador síncrono de polos salientes.

Na Figura 6.12 são apresentadas as energias dos coeficienteswaveletsem efeito de

bordas (
.
ε) e com efeito de bordas (εw), no primeiro nível de decomposição da TWDR,
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utilizando-se awaveletmãe db(4). Para efeito de comparação, as energias
.
ε e εw foram

normalizadas com o valor médio de um ciclo, obtido durante o regime permanente.
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Figura 6.12: Energia dos coeficienteswaveletsem e com efeito de bordas normalizada.

De acordo com a Figura 6.12, durante o período de regime permanente as energias dos

coeficienteswavelet
.
ε e εw apesentam valores praticamente constantes, sendo influencia-

das apenas pelos ruídos de alta frequência. No entanto, na ocorrência do curto-circuito, a

amplitude das energias
.
ε eεw aumentam rapidamente, devido aos transitórios. Entretanto,

εw foi mais sensível aos transitórios do que
.
ε, uma vez queεw ≈ 2000 e

.
ε≈ 300. Portanto,

εw forneceu uma detecção em tempo real mais precisa e segura.

Na Figura 6.13 são apresentadas as energias normalizadas dos coeficienteswavelet

sem efeito de bordas (
.
ε) e com efeito de bordas (εw), do primeiro nível de decomposição

da TWDR, parawaveletsmãe compactas e longas (db(4) e db(20), respectivamente). De

acordo com a Figura 6.13, a energia dos coeficienteswaveletsem efeito de bordas
.
ε apre-

sentou um atraso significativo na detecção do distúrbio transitório. Por outro lado, a ener-

gia dos coeficienteswaveletcom efeito de bordasεw não apresentou atraso na detecção

do curto-circuito, sendo pouco afetada pela escolha dawaveletmãe para este propósito.
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Figura 6.13: Energia dos coeficienteswaveletsem e com efeito de bordas normalizada.

6.3.2 Detecção de Oscilações Eletromecânicas

O estudo de detecção de oscilações eletromecânicas foi realizado utilizando os sinais

de potência ativa e velocidade de um gerador síncrono de polos salientes. Na Figura 6.14

são apresentados os sinais da potência ativa, velocidade e aenergia dos coeficientes escala

com efeito de bordas, do primeiro nível de resolução da TWDR,calculada em tempo real

usando awaveletmãe db(4). A energia dos coeficientes escala foi normalizadacom a sua

raiz quadrada
√

εs/∆k para apresentar valores equivalente ao sinal da potência ativa.

De acordo com a Figura 6.14, a energia dos coeficientes escalacom efeito de bordas

da potência ativa e da velocidade podem ser usadas para detecção, em tempo real, de

oscilações eletromecânicas de baixa frequência em geradores síncronos de polos salientes.

No entanto, é necessário avaliar a influência dawaveletmãe.
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Figura 6.14: Detecção de oscilações eletromecânicas: (a) potência ativa e energia dos

coeficientes escala com efeito de bordas normalizados; (b) velocidade e energia dos coe-

ficientes escala com efeito de bordas normalizados.

Na Figura 6.15 são apresentados os sinais da potência ativa,velocidade e as energias

normalizadas dos coeficientes escala sem efeito de bordas (
..
ε) e com efeito de bordas (εs),

no primeiro nível de decomposição da TWDR, parawaveletsmãe compactas e longas

(db(4) e db(20), respectivamente). Para efeito de comparação entre si e para apresentar

valores proporcionais ao sinal da potência ativa, as energias
..
ε e εs foram normalizadas

com sua raiz quadrada.
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Figura 6.15: Detecção de oscilações eletromecânicas: (a) potência ativa e energia dos

coeficientes escala sem e com efeito de bordas normalizados;(b) velocidade e energia

dos coeficientes escala sem e com efeito de bordas normalizados.

De acordo com a Figura 6.15, Usando-sewaveletsmãe longa, tais como a db(20), a

energia dos coeficientes escala (
..
ε), em tempo real, apresentou um significativo atraso no

tempo de detecção das oscilações eletromecânicas de baixa frequência. Este atraso no

tempo está relacionado com o processo de filtragem utilizadona transformadawavelete

pode aumentar parawaveletscom um número maior de coeficientes, como por exemplo a

db(90) (NETO et al., 2013). Por outro lado, a energia dos coeficientes escala com efeito de

bordas, usado no dispositivo WPSS proposto, não apresentouatraso no tempo na detecção

em tempo real de oscilações eletromecânicas de baixa frequência em um gerador síncrono

de polos salientes parawaveletscompactas e longas.

Na Figura 6.16 é apresentado um estudo comparativo entre a energia dos coeficientes
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escala com efeito de bordas normalizados, no primeiro nívelde decomposição, calculada

em tempo real usando awaveletmãe db(4) e o filtrowashout.
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Figura 6.16: Detecção de oscilações eletromecânicas: (a) energia dos coeficientes escala

com efeito de bordas normalizados e filtrowashout; (b) energia dos coeficientes escala

com efeito de bordas normalizados e filtrowashout.

De acordo com a Figura 6.16, usando-se o filtrowashouta detecção em tempo real

das oscilações eletromecânicas apresentou um significativo atraso no tempo. Além disso,

o filtro washoutapresentou uma significativa atenuação das oscilações eletromecânicas.

Por outro lado, a energia dos coeficientes escala com efeito de bordas não apresentou

atraso no tempo na detecção em tempo real de oscilações eletromecânicas. Portanto, a

energia dos coeficientes escala com efeito de bordas pode fornecer desempenho superior

ao filtro washoutna detecção e extração de oscilações eletromecânicas usando os sinais
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de velocidade e potência ativa de um gerador síncrono de polos salientes.

Com base nos resultados experimentais, o WPSS proposto serábaseado na análise em

tempo real das energias dos coeficienteswavelete escala com efeito de bordasεw e εs,

por serem pouco afetadas pela escolha dawaveletmãe. No entanto, devido a baixa carga

computacional, o WPSS proposto será implementado utilizando awaveletmãe db(4).

6.3.3 Compensação de Oscilações Eletromecânicas

O desempenho do conjunto AVR-WPSS proposto nesta tese foi avaliado e compa-

rado com o sistema operando sem dispositivo PSS e com o dispositivo PSS convencional.

Na configuração padrão, o AVR usado em geradores síncronos depolos salientes é imple-

mentado em conjunto com um dispositivo PSS (GURRALA; SEN, 2010). Na Figura 6.17

é apresentado o diagrama de blocos do AVR baseado no controlador PID e do dispositivo

PSS convencional utilizando a velocidade e a potência elétrica como sinais de entrada

(KAMWA; GRONDIN; TRUDEL, 2005).
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Figura 6.17: Sistema de controle: (a) controle do sistema deexcitação; (b) dispositivo

PSS convencional; (c) circuitowashout.

De acordo com a Figura 6.17, o dispositivo PSS convencional écomposto por: filtro



CAPÍTULO 6. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 78

washout, controlador avanço-atraso de fase e por um limitador (PADIYAR, 2008).

• O filtro washouté responsável pela extração dos sinais de entrada do dispositivo

PSS, atuando essencialmente como um filtro passa-alta, cujaconstante de tempoTW

deve ser escolhida de maneira a deixar passar somente as frequências de interesse.

Porém, considerando a função de transferência que representa o filtro washout, a

escolha da constanteTW não é um valor crítico e pode variar de 1 a 20 segundos.

Segundo Padiyar (2008), quando o interesse está em amortecer oscilações de modo

locais, a constante de tempoTW deve ser escolhida na gama de 1 a 2 s, já quando o

objetivo é amortecer oscilações de modo inter-área, a constante de tempoTW deve

ser de 1,5 a 10 s.

• O controlador avanço-atraso de fase, cuja função de transferência é dada pela Equa-

ção 5.40, é responsável pela geração do sinal estabilizantevs.

• O limitador é aplicado para evitar que a tensão terminal sejamuito elevada. Nor-

malmente, em aplicações práticas, o sinal de saída do PSS é limitado em±5% do

valor da tensão nominal do gerador síncrono, evitando assimque o PSS atue em

ação contraria a ação do AVR. Por exemplo, quando ocorre uma rejeição de carga,

o regulador de tensão atua no sentido de reduzir a tensão terminal, enquanto que a

ação PSS consiste em um aumento do valor da tensão terminal emvirtude de um

aumento na velocidade ou na frequência. O limite negativo dosinal do PSS é de

extrema importância, pois é esta ação que faz com que o AVR consiga manter a ten-

são terminal do gerador síncrono dentro dos limites pré-definidos e, assim, evitar

perda de sincronismo do gerador síncrono com o barramento infinito.

O dispositivo PSS convencional foi implementado usando um controlador avanço-

atraso e os sinais da variação de velocidade e potência ativacomo de entrada, obtidas por

meio de um filtrowashout. Os parâmetros do controlador avanço-atraso de fase, apre-

sentado na Tabela 6.3, foram calculados por meio dos passos apresentados na subseção

5.3.3, considerando um erro de regime permanente de 10% e o controlador avanço foi

concebido para produzir um avanço de fase de 35 graus.

Tabela 6.3: Parâmetros do controlador avanço-atraso e filtro washout.

T1 = 0,13 T2 = 0,019

Avanço-atraso T3 = 0,38 T4 = 0,0053

ks = 0,9

Filtro washout τw = 3
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O dispositivo WPSS proposto foi implementado em conjunto com o AVR baseado no

controlador SM-PI, sendo os sinais de velocidade e de potência ativa do gerador síncrono

de polos salientes utilizados como sinais de entrada do processamentowavelet, conforme

apresentado na Figura 5.5. Os parâmetros do controlador avanço-atraso de fase, apresen-

tados na Tabela 6.4, utilizado na implementação do dispositivo WPSS foram calculados

por meio dos passos apresentados na subseção 5.3.3, considerando um erro de regime

permanente de 10% e o controlador avanço foi concebido para produzir um avanço de

fase de 30 graus.

Tabela 6.4: Parâmetros do controlador avanço-atraso.

T1 = 0,023 T2 = 0,006

Avanço-atraso T3 = 0,002 T4 = 0,006

ks = 0,83

Na Figura 6.18 são apresentados os sinais da tensão terminaldo gerador síncrono

de polos salientes durante período transitório de um curto-circuito sem compensação do

dispositivo PSS, com o dispositivo PSS convencional e com o dispositivo WPSS proposto.

De acordo com a Figura 6.18, durante período de curto-circuito, sem dispositivo PSS,

o sinal da tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes apresentou um período

oscilatório detss≈ 1,99 s. Por outro lado, utilizando o dispositivo PSS convencional, o

sinal da tensão terminal apresentou um período oscilatóriode tss≈ 950 ms. Entretanto,

utilizando o WPSS proposto, às oscilações eletromecânicasforam melhor amortecidas,

reduzindo o período oscilatório paratss≈ 650 ms. Desta forma, utilizando o WPSS pro-

posto, o tempo de estabilização da tensão terminal do gerador síncrono de polos salientes

foi reduzido em cerca de 300% em relação ao sistema operando sem dispositivo PSS e

aproximadamente 31,6% em relação ao dispositivo PSS convencional. Portanto, o WPSS

proposto proporcionou um melhor amortecimento das oscilações eletromecânicas no sinal

da tensão terminal.
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Figura 6.18: Tensão terminal durante curto-circuito: (a) sem dispositivo PSS; (b) sem dis-

positivo PSS e com dispositivo WPSS; (c) dispositivo PSS convencional e com dispositivo

WPSS.

Na Figura 6.19 são apresentados os sinais da potência ativa de um gerador síncrono de

polos salientes durante o período de um curto-circuito sem compensação do dispositivo

PSS, com o dispositivo PSS convencional e com o dispositivo WPSS proposto.
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Figura 6.19: Potência ativa do gerador síncrono durante curto-circuito trifásico: (a) sem

dispositivo PSS; (b) sem dispositivo PSS e com dispositivo WPSS; (c) dispositivo PSS

convencional e com dispositivo WPSS.

De acordo com a Figura 6.19, durante período de um curto-circuito o sinal da potência

ativa apresentou um período oscilatório de aproximadamente tss≈ 1,3 s. Caso não forem

amortecidas, essas oscilações eletromecânicas podem levar o sistema a uma região de

instabilidade, comprometendo o sincronismo do gerador síncrono com o barramento infi-

nito. Com o sistema operando com o dispositivo PSS convencional, o período oscilatório

foi reduzido apresentandotss≈ 150 ms. Com o WPSS proposto o período oscilatório foi

reduzido consideravelmente, apresentando cerca detss≈ 95 ms. Neste caso, o disposi-
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tivo WPSS proposto proporcionou uma redução de aproximadamente 92% em relação ao

sistema operando sem dispositivo PSS e aproximadamente 37%em relação ao disposi-

tivo PSS convencional. Portanto, o WPSS promoveu maior amortecimento às oscilações

eletromecânicas, aumentando a margem de estabilidade do sistema.

Na Figura 6.20 são apresentados os sinais de velocidade angular de um gerador sín-

crono durante o período de um curto-circuito sem compensação do dispositivo PSS, com

o dispositivo PSS convencional e com o dispositivo WPSS proposto.
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Figura 6.20: velocidade angular do gerador síncrono durante curto-circuito bifásico: (a)

sem dispositivo PSS; (b) sem dispositivo PSS e com dispositivo WPSS; (c) dispositivo

PSS convencional e com dispositivo WPSS.
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Após início do curto-circuito, com o sistema de controle operando sem o dispositivo

PSS, o sinal de velocidade angular apresentou um período oscilatório de aproximada-

mentetss≈ 960 ms. Com o dispositivo PSS convencional o período oscilatório foi redu-

zido paratss≈ 820 ms. No entanto, utilizando o WPSS proposto, o período oscilatório foi

reduzido substancialmente, apresentandotss≈ 780 ms. O dispositivo WPSS proposto pro-

porcionou uma redução no período oscilatório de aproximadamente 18% em relação ao

sistema operando sem dispositivo PSS e aproximadamente 5% em relação ao dispositivo

PSS convencional. Portanto, neste caso, o WPSS proposto promoveu um amortecimento

eficaz das oscilações eletromecânicas, aumentando a margemde estabilidade do sistema

para condição de curto-circuito.

6.4 Esforço Computacional

Em aplicações em tempo real, o esforço computacional é uma das principais preocu-

pações uma vez que todos os cálculos devem ser realizados em um intervalo de tempo

inferior ao tempo de amostragem (1/fs). A fim de calcular o esforço computacional, o

conjunto AVR+PSS convencional e AVR+WPSS proposto nesta tese foram implemen-

tados em um DSP de ponto flutuante TMS230F28335 daTexas Instruments. Na Tabela

6.5 é sumarizado o esforço computacional emµs, por amostragem, de cada esquema de

controle.

Tabela 6.5: Esforço computacional.

Tempo de processamento

PID convencional 2,1µ s

Controlador SM-PI 5,4µ s

PSS Convencional 6,3µ s

WPSS proposto 13,2µ s

De acordo com a Tabela 6.5, o controlaodr SM-PI apresentou umtempo de processa-

mento de aproximadamente 5,6µs, enquanto que o controlador PID convencional apre-

sentou um tempo de processamento de 2,1µs. O esforço computacional do dispositivo

PSS convencional foi de aproximadamente 6,3µs. Utilizando awaveletmãe db(4), o

WPSS proposto nesta tese apresentou um tempo de processamento de aproximadamente

13,4µs. O conjunto AVR+PSS convencional e AVR+WPSS apresentaram um tempo de

processamento de 8,4µs e 18,6µs, respectivamente. Portanto, ambos os dispositivos
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apresentaram um esforço computacional inferior ao tempo deamostragem 1/fs = 100µs.

6.5 Síntese do Capítulo

Neste capítulo foram apresentados os resultados experimentais obtidos para o con-

junto AVR-PSS propostos nesta tese. O desempenho do AVR robusto baseado no contro-

lador SM-PI foi avaliado e comparado com os controladores PID convencional, VS-APPC

e VS-MRAC. Além disso, também foi apresentada uma avaliaçãoexperimental da trans-

formadawaveletna detecção de oscilações elétricas e eletromecânicas. O WPSS proposto

foi comparado com o dispositivo PSS convencional e com o gerador síncrono de polos

salientes operando sem dispositivo PSS. De acordo com os resultados obtidos, o conjunto

AVR-WPSS proposto apresentaram resultados superiores aosdemais métodos analisados.



Capítulo 7

Conclusões

7.1 Conclusões Gerais

Nesta tese foi proposta uma nova estrutura de dispositivo PSS e AVR para controle do

sistema de excitação de um gerador síncrono de polos salientes. O dispositivo denomi-

nado WPSS é baseado na análise, em tempo real, das energias dos coeficienteswavelete

escala da transformadawavelet. As energias dos coeficienteswaveletforam usadas para

detecção de transitórios elétricos e geração do sinal gatilho do WPSS, enquanto que as

energias dos coeficientes escala foram usadas para detecção, extração e compensação das

oscilações eletromecânicas. O AVR robusto utilizado na regulação da tensão terminal do

gerador síncrono é baseado no controlador SM-PI.

O AVR robusto baseado no controlador SM-PI foi avaliado e comparado com um

controlador PID convencional e com outras duas estrategiasde controle híbridas VS-

APPC e VS-MRAC. Além disso, o desempenho do controlador SM-PI foi avaliado para

uma mudança do ponto de operação do sistema. Resultados experimentais demonstraram

que o controlador SM-PI manteve-se estável, apresentando desempenho superior às outras

estrategias de controle para condições de curto-circuito emudança do ponto de operação

do sistema, reduzindo o período oscilatório da tensão terminal e da velocidade do gerador

síncrono.

O desempenho da transformadawaveletfoi avaliado, experimentalmente, na detec-

ção de oscilações elétricas e eletromecânicas na ocorrência de curto-circuito utilizando

a potência ativa de um gerador síncrono de polos salientes. Os resultados experimentais

obtidos demonstraram que as energias dos coeficientes escala ewaveletcom efeito de

bordas foram pouco afetadas pela escolha dawaveletmãe não apresentando atrasos na

detecção, em tempo real, das oscilações elétricas e eletromecânicas, apresentando desem-

penho superior ao métodowaveletconvencional.

O desempenho do dispositivo WPSS foi avaliado a partir de estudo comparativo com
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a estrutura PSS convencional e com o gerador síncrono de polos salientes operando sem

dispositivo PSS. Resultados satisfatórios foram obtidos,visto que o tempo das oscilações

eletromecânicas foram reduzidos significativamente com o WPSS, em curto-circuitos tri-

fásicos, demonstrando a eficácia da estrutura proposta referente a compensação de osci-

lações eletromecânicas em SEPs.

7.2 Trabalhos Futuros

Como continuação dos estudos realizados nesta tese, as seguintes propostas de traba-

lhos futuros são sugeridas:

• Avaliar a inclusão da estrutura proposta em um sistema multi-máquinas;

• Avaliar a detecção e compensação de outros modos de oscilação, como por exemplo

inter-área e intra-planta;

• Avaliar a inclusão do controlador SM-PI na malha de controlede um gerador sín-

crono de imã permanente;

• Avaliar a inclusão do WPSS proposto na malha de controle de umgerador síncrono

de imã permanente;

• Investigar a possibilidade de inclusão do ângulo de carga namalha de controle do

gerador síncrono de polos salientes.
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Apêndice A

Ensaios Laboratoriais

Os ensaios laboratoriais foram realizados para obtenção dos parâmetros da má-

quina síncrona de polos salientes. Os parâmetros da máquinasíncrona de polos salientes

são necessários na implementação do algoritmo de controle.

A.1 Equipamentos Utilizados

No desenvolvimento dos ensaios laboratoriais foram utilizados os seguintes equipa-

mentos:

1. Máquina de corrente contínua;

2. máquina síncrona de polos salientes;

3. osciloscópio;

4. voltímetros;

5. amperímetros;

6. tacogerador.

Na Tabela A.1 são apresentados os dados de especificação da máquina de corrente

contínua:

Tabela A.1: Parâmetros da máquina de corrente contínua.

Enrolamento de campo Vf = 220 V r f = 392Ω l f = 32 H

Enrolamento de armaduraVa = 220 V ra = 1,4 Ω la = 27 mH

Potencia 3 kW Velocidade nominal ωn = 1500 rpm

Corrente nominal In = 13,5 A

Na Tabela A.2 são apresentados os dados de especificação da máquina síncrona de

polos salientes ensaiada:
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Tabela A.2: Parâmetros da máquina de síncrona de polos salientes.

Rotor ra = 1,8 Ω la = 324 mH

Estator r f = 1,2 Ω l f = 126 mH

Tensão/velocidade VY△ = 380/220 V ωs = 600 rpm

Potência/fator de potênciaP= 5 kVA cosφ = 0,8

Na Figura A.1 é ilustrado o esquema elétrico da bancada de ensaios.

K1

GM

A A A A

A

V

Va

Vf Vexc

U1 V1 W1

U2 V2 W2

N

r.p.m

Figura A.1: Esquema de ligação da plataforma experimental

A.2 Ensaio de circuito aberto

A característica de circuito-aberto de uma máquina síncrona é uma relação entre a

tensão terminal de armadura com a corrente de campo e com a máquina síncrona girando

a velocidade nominal.

Nesse ensaio varia-se a corrente de excitação de campo (I f ) e mede-se a tensão termi-

nal (Vt) dos enrolamentos do estator. A relação entre as tensões terminais (Vt) e corrente

de excitação de campo (I f ) permite traçar à curva de circuito aberto que nos dá as carac-

terísticas da máquina síncrona em vazio.

O procedimento para a realização desse ensaio segundo a norma (ieee 115-1995) é

realizado da seguinte maneira:
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a) Medir 6 valores de tensão terminal com valor abaixo de 60% da tensão nominal,

inclusive com excitação zero;

b) Entre 60% e 110% da tensão nominal fazer 10 medições da tensão terminal;

c) Acima de 110% da tensão nominal medir 2 valores da tensão terminal sendo uma

medição com valor de aproximadamente 120% da tensão nominal;

d) As medições devem ser feitas com tensão terminal (tensão de linha) de todas as

três fases para verificar o balanço de fase, podem ser usada a tensão de linha ou

a média das três tensões para cada valor de corrente de excitação. As medições

devem ser feitas com o mesmo voltímetro sob condições de velocidade e excitação

constante.

As medições para o levantamento desta curva devem ser feitascom excitação de

campo crescente. Este método permite energização segura damáquina que será ensai-

ada. Se durante o ensaio for necessário diminuir a corrente de excitação de campo esta

deve ser reduzida a zero e em seguida aumentada para o valor desejado, para remover os

efeitos da histerese nos resultados.

Para cada medição da tensão terminal e da corrente de campo deve-se aguardar a

velocidade da máquina estabilizar no valor nominal de modo que não ocorra erro causado

pela variação de velocidade e de corrente de campo.

A.3 Curva do entreferro

Segundo (ieee 115-1995) a curva do entreferro é obtida a partir da curva de saturação

em circuito aberto estendendo esta curva até a origem. Se a parte inferior da curva de

saturação de circuito aberto não é linear, a curva de entreferro é desenhada como uma

linha reta de inclinação máxima possível através da origem tangente à curva de saturação

de circuito aberto.

A.4 Ensaio de curto-circuito

A característica de curto-circuito de uma máquina síncronaé uma relação entre a

corrente de armadura em curto-circuito e a corrente de campocom a máquina síncrona

girando a velocidade nominal.

Segundo a norma (ieee 115-1995) a curva de saturação de curto-circuito é obtida aci-

onando a máquina que será ensaiada à velocidade nominal, em seguida os enrolamentos
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da armadura são curto-circuitados e então mede-se a corrente de curto-circuito da arma-

dura e a corrente de campo. Normalmente são feitas medições das correntes de armadura

para os valores de 125%, 100%, 75%, 50% e 25% da corrente nominal. O máximo va-

lor de corrente de armadura testado é 125%, mas em alguns tipos de máquina síncrona

não é permitido ultrapassar a corrente nominal sob o risco dedanificar o enrolamento de

armadura.

Devem ser medidas as três correntes de curto-circuito da armadura para verificar o

balanço de corrente. Essas medições devem ser feitas de tal maneira que a corrente de

excitação de campo forneça o maior valor de corrente de curto-circuito do ensaio. Com

isso o primeiro ponto de medição deverá ser a maior corrente de curto-circuito para que a

temperatura do enrolamento permaneça constante durante todo o ensaio.

A Figura A.2 ilustra os resultados obtidos nos ensaios de circuito aberto, curto-circuito

e curva de entreferro
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Figura A.2: Resultado dos ensaios

A.5 Ensaio de escorregamento para determinação deXd

e Xq

O ensaio de escorregamento é feito acionando a máquina síncrona a uma velocidade

próxima à velocidade síncrona com o campo em aberto e a armadura energizada por

tensões trifásicas com frequência nominal e sequencia de fase positiva. A tensão trifásica

aplicada deverá ser um pouco menor do que o ponto em que a curvade saturação em

circuito-aberto desvia-se da curva do entreferro. O esquema de ligação para a realização

deste ensaio é mostrado na Figura A.3.
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Vf
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N

r.p.m

Varivolt

Figura A.3: Esquema de ligação para o ensaio de escorregamento.

Deve ser medida a corrente de armadura, a tensão de armadura ea tensão do enrola-

mento de campo em circuito aberto. A tensão campo deve ser medida por um voltímetro

e a corrente e tensão de armadura por um osciloscópio. Sendo as tensões e correntes

equilibradas pode ser medida qualquer tensão de linha e a corrente em qualquer linha. Os

picos das formas de onda são modeladas pela saliência dos polos da maquina síncrona.

As formas de onda obtidas desse ensaio são apresentadas na Figura A.4 abaixo.

Figura A.4: Esquema de ligação da plataforma experimental

As reatâncias de eixo direto e em quadratura são determinadas através das seguintes

relações:
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Xd =
Vmax

Imin
(A.1)

Xq =
Vmin

Imax
(A.2)

Da Figura A.4, obtemos os seguintes valores de tensão e corrente ilustrados na Tabela

A.3:

Tabela A.3: Parâmetros ensaio de escorregamento.

Tensão Corrente

Vmax= 288 V Imax= 7,84 A

Vmin= 248 V Imin= 5,76 A

Substituindo nas equações A.1 e A.2, obtemos os seguintes valores apresentados na

Tabela A.4 para as reatâncias de eixo direto e em quadratura e, consequentemente, as

indutâncias direta e de quadratura:

Tabela A.4: Reatâncias e indutância dos eixosd eq.

Reatâncias Indutâncias

Xd = 50Ω Ld = 132 mH

Xq = 31,6 Ω Lq = 83,8 mH

Os valores das indutâncias de magnetização dos eixos d e q sãodeterminadas utili-

zando as seguintes relações:

Ld = Lmd+ la (A.3)

Lq = Lmq+ la (A.4)

Substituindo os valores ilustrados na Tabela A.4 nas Equações A.3 e A.4, obtem-se os

parâmetros apresentados na Tabela A.5.
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Tabela A.5: Indutâncias de magnetização dos eixosd eq.

Eixo direto Lmd = 117,6 mH

Eixo em quadratura Lmq= 69,4 mH

A.6 Ensaio de Curto-Circuito Trifásico

Ensaios de curto-circuito trifásicos são realizados com o gerador síncrono inicial-

mente em vazio e operando a velocidade síncrona, um curto-circuito trifásico é aplicado

subitamente nos terminais do gerador conforme ilustrado naFigura A.5. A Figura A.6

ilustra o comportamento da corrente de curto-circuito em uma das fases do gerador. O

período subtransitório, dura somente os primeiros ciclos durante os quais o decréscimo

de corrente é muito rápido; o período transitório, corresponde um tempo relativamente

mais longo consequentemente, o decréscimo de corrente é mais moderado; e por fim o

período de regime permanente.

K1

GM

A A A

A

Va

Vf Vexc

U1 V1 W1

U2 V2 W2

r.p.m

Figura A.5: Esquema de curto-circuito trifásico.
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Figura A.6: Corrente de armadura durante curto-circuito.

Na Tabela A.6 são apresentadas as constantes de tempo obtidas em ensaio dos perío-

dos de subtransitório, transitório e regime permanente.

Tabela A.6: Parâmetros ensaio de curto-circuito trifásico.

Constantes de tempo Correntes Reatâncias

Transitório τ′
d = 41,5 ms i

′
d = 1,12 A x

′
d = 196,42Ω

Sub-transitório τ′′
d = 4,7 ms i

′′
d = 2,64 A x

′′
d = 83,3 Ω

Regime Permanenteτd = 41 ms id = 0,56 A xd = 392,8 Ω
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