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RESUMO 

Esta dissertação aborda o estudo do problema de amortecimento de oscilações 

eletromecânicas de baixa frequência em sistemas elétricos de potência (SEP) através 

da utilização de elos de transmissão em corrente contínua em alta tensão (CCAT ou 

HVDC - High Voltage Direct Current). Inicialmente, o modelo de elos de transmissão 

HVDC foi incluído em um fluxo de potência ótimo (FPO) para obtenção do estado da 

rede em regime permanente visando à minimização do custo de geração. Em um 

segundo momento, o elo HVDC foi modelado por um sistema de equações algébricas 

e diferenciais não lineares. Essas equações, em conjunto com as equações que 

descrevem a operação do sistema em corrente alternada (CA), são linearizadas 

numericamente no cenário de operação inicial fornecida pelo FPO para a utilização 

da técnica de análise modal, com principal objetivo de avaliar se as oscilações 

eletromecânicas de baixa frequência são adequadamente amortecidas. Para 

aumentar o amortecimento dessas oscilações são incluídos os controladores de 

amortecimento tanto nos geradores quanto no elo de transmissão em corrente 

contínua. Para os geradores são considerados estabilizadores de sistemas de 

potência convencionais (ESP). Para o elo são considerados estabilizadores 

convencionais ou multibanda (ESP-MB). Os controladores de amortecimento foram 

projetados simultaneamente por uma abordagem de otimização que tem como função 

objetivo otimizar o coeficiente de amortecimento mínimo do sistema. A metodologia 

proposta foi empregada nos sistemas de duas áreas e no sistema New England. Os 

resultados mostram que o uso de controladores apenas no elo HVDC proporcionam 

um aumento no amortecimento mínimo do sistema, mas não o suficiente para garantir 

a estabilidade do sistema frente a pequenas perturbações. No entanto, quando os 

controladores no elo são projetados simultaneamente com controladores nos 

geradores síncronos, o sistema tem um ganho significativo de amortecimento, 

garantindo assim a estabilidade do sistema a pequenas perturbações. 

 

Palavras-chave: transmissão em corrente contínua, análise modal, ESP, ESP-MB, 

estabilidade dinâmica, oscilações eletromecânicas, coeficiente de amortecimento 

mínimo.   
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ABSTRACT 

This dissertation addresses the study of the problem of damping low-frequency 

electromechanical oscillations in power systems through the use of High Voltage Direct 

Current (HVDC) transmission links. Initially, the HVDC link model was included in an 

optimal power flow (OPF) to obtain the power system steady-state aiming at minimizing 

the generation cost. In a second stage, the HVDC link was modelled by a nonlinear 

differential–algebraic system of equations. These equations, together with the ones 

that describe the operation of the system in alternating current, are numerically 

linearized at the initial operating condition provided by the OPF. Further, the modal 

analysis is carried out, with the main objective of evaluating whether the low-frequency 

electromechanical oscillations are adequately damped. To increase the damping of 

these oscillations, damping controllers are included at generators and the HVDC link. 

For generators, conventional power system stabilizers (PSS) are considered. For the 

HVDC link, either conventional or multiband stabilizers (PSS4B) are considered. The 

damping controllers have been simultaneously designed by an optimization approach 

for maximizing the minimum damping coefficient of the system. The proposed 

methodology has been applied to the two-area four-generator power system and the 

New England system. The results show that only HVDC link (even with damping 

controller) is not able to ensure the power system stability. However, when damper 

controllers for HVDC link and synchronous generators are designed together, the 

system has a significant damping gain, thus guaranteeing its small-signal stability. 

Keywords: high voltage direct current, modal analysis, PSS, PSS4B, dynamic 

stability, electromechanical oscillations, minimum damping coefficient. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

No início do século passado as concessionárias de energia eram 

conectadas a seus vizinhos apenas por meio de sistemas em Corrente Alternada 

(CA). Essas interconexões eram, em geral, de extensão geográfica limitada. No 

entanto, no final da década de 50 e meados dos anos 60, os estudos acerca das 

tecnologias referentes à transmissão de energia via sistemas em Corrente 

Contínua (CC) já haviam atingido grandes avanços, de forma a permitir a 

interligação de sistemas mais longínquos e com maiores níveis de tensão e de 

potência. Com isso, o sistema de transmissão de energia, o qual operava quase 

que em sua totalidade em tensão alternada, passou a ter a possibilidade de 

utilização de sistemas em corrente contínua de alta tensão (HVDC - High Voltage 

Direct Current) [1]. 

No que diz respeito aos custos de operação, as estações conversoras 

utilizadas no sistema HVDC são muito mais caras que as subestações CA, 

porém os custos das linhas de transmissão são menores no sistema de corrente 

continua (CC), além de menores custos operacionais e de manutenção [2]. 

Sendo assim, pode-se constatar que a transmissão em corrente contínua é 

economicamente viável no transporte de grandes blocos de energia a longas 

distâncias. Nesse contexto, além de aspectos como a quantidade de potência a 

ser transmitida e desempenho elétrico, o comprimento da linha impacta na 

decisão sobre qual sistema adotar (CA ou CC) [3]. 

Se por um lado a construção de novos empreendimentos de transmissão 

em corrente alternada ou contínua é avaliada do ponto de vista do custo, a 

operação desses sistemas é complexa e deve ser feita de forma segura. Nesse 

contexto, surge o conceito de “estabilidade”, que refere-se à capacidade que o 

sistema possui em encontrar um novo ponto de equilíbrio após ser submetido à 

distúrbios [4].  O estudo da estabilidade de SEP vem sendo feito desde meados 

da década de sessenta [5], [6].  
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Um dos estudos de estabilidade de SEP avalia a capacidade de se manter 

os geradores em sincronismo após a ocorrência de uma pequena perturbação. 

A estabilidade angular a pequenas perturbações, ou também conhecida como 

estabilidade dinâmica [7], está relacionada com o fraco amortecimento das 

oscilações eletromecânicas ou oscilações do ângulo do rotor dos geradores [8]. 

Para adicionar amortecimento às oscilações eletromecânicas e garantir a 

estabilidade a pequenas perturbações, De Mello e Concórdia [9] propuseram a 

utilização de sinais estabilizantes suplementares em geradores síncronos. Esses 

sinais são fornecidos por Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESP) 

também conhecidos como Power System Stabilizers (PSS). Outra alternativa 

para melhorar o amortecimento das oscilações eletromecânicas é o estabilizador 

multibanda (MB-ESP), também conhecido como PSS4B [10], [11], que é um 

controlador mais moderno do que os ESP convencional. 

Além da instalação em geradores síncronos, os estabilizadores de 

sistema de potência  podem ser alocados em dispositivos Flexible Alternating 

Current Transmission Systems (FACTS) e elos HVDC, que são baseados em 

eletrônica de alta potência [12]–[14]. 

1.2 OBJETIVOS DA PRESENTE DISSERTAÇÃO 

O objetivo geral é estudar o amortecimento de oscilações em sistemas de 

potência com elos HVDC equipados com estabilizadores de sistemas de 

potência convencional e multibanda. 

Os objetivos específicos são: 

a) Modelar os SEP com elos HVDC (LCC) em um problema de fluxo de 

potência ótimo (FPO). O presente trabalho, inicialmente, trata da 

modelagem do elo de transmissão em corrente contínua em um 

problema de fluxo de potência ótimo para a minimização do custo de 

geração de potência ativa em um sistema de transmissão; 

b) Modelar os sistemas com HVDC para estudos de estabilidade a 

pequenas perturbações; 
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c) Realizar o ajuste simultâneo de controladores de amortecimento 

empregados tanto nos geradores quanto no elo HVDC, através de 

metodologia de otimização. São considerados estabilizadores 

convencionais nos geradores síncronos. Para o elo são considerados 

estabilizadores convencionais ou estabilizadores multibanda. O 

amortecimento do sistema em malha fechada é maximizado 

considerando diversas condições operativas para garantia de 

robustez.  

1.3 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES DA DISSERTAÇÃO 

As principais contribuições desta dissertação foram: 

a) Tanto os controladores convencionais quanto os multibanda aplicados 

isoladamente no elo HVDC não proporcionam amortecimento  

suficiente no sistema;  

b) A constatação anterior reforça a necessidade do ajuste simultâneo de 

controladores de amortecimentos nos geradores e elo; 

c) A similaridade da resposta, em termos de amortecimento em malha 

fechada, dos controladores convencional e multibanda para o elo 

HVDC.  

1.4 PUBLICAÇÃO DECORRENTE DA DISSERTAÇÃO  

No decorrer da pesquisa o seguinte trabalho foi publicado nos anais do 

congresso: 

LEAL, R. R .; PERES, W.; PASSOS FILHO, J. A.; COSTA, J. N.“High 

Voltage Direct Current Links Modeling for Power System Steady 

State Studies and Electromechanical Oscillation Damping”.13th 

LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION 

AND TRANSMISSION (CLAGTEE) , 2019.  

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  
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O presente trabalho, além desse capítulo introdutório, é composto de 5 

capítulos e 3 apêndices: 

No capítulo 2 são apresentados aspectos de fundamentação teórica 

necessários dentro do contexto desta dissertação. Neste capítulo são 

apresentadas as equações que descrevem o elo HVDC, e  uma modelagem do 

elo HVDC em regime permanente (Fluxo de Potência Ótimo). Em seguida 

apresenta-se uma modelagem dinâmica para os sistemas elétricos de potência 

com elo HVDC e uma modelagem em espaço de estados. Além disso, 

apresenta-se os métodos de análise de estabilidade a pequenas perturbações. 

Por fim, são apresentadas as equações que descrevem os controladores de 

amortecimento (ESP e PSS4B).  

O capítulo 3 apresenta a caracterização dos sistemas em malha aberta e 

fechada, a solução do fluxo de potência ótimo e também a metodologia de ajuste 

coordenado dos parâmetros dos controladores de amortecimento. 

No capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos com a metodologia 

proposta para os sistemas de Duas Áreas e o New England de 39 barras. 

O capítulo 5 apresenta a conclusão da dissertação assim como as 

propostas de trabalhos futuros. 

No Apêndice A os resultados dos fluxos de potência para o sistema de 

duas áreas são apresentados. 

O Apêndice B contém os dados dos dois sistemas utilizados nesta 

dissertação.  

O Apêndice C apresenta o processo de linearização numérica realizado 

para definir o modelo em espaço de estados do sistema em malha aberta.
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CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Este capítulo apresenta as definições técnicas dos sistemas elétricos de 

potência que possuem elos de transmissão de corrente continua. Além das 

equações que descrevem o sistema de potência com o elo de corrente continua, 

são apresentadas as equações que modelam os controladores de 

amortecimento. O tratamento do sistema em malha aberta e malha fechada 

também é discutido.  

2.2 ESTABLIDADE DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

2.2.1 Conceituação 

A estabilidade do sistema elétrico de potência é definida como a 

capacidade deste, para um ponto de operação inicial (ponto de equilíbrio), em 

atingir um novo estado de equilíbrio após ser submetido a um distúrbio [4]. 

Conforme [7], a análise da estabilidade pode ser dividida em: estabilidade 

angular, estabilidade de tensão e estabilidade de frequência.  

A Figura 2.1 fornece uma visão geral do problema de estabilidade para 

sistemas elétricos de potência, identificando suas categorias e subcategorias. A 

seguir, são apresentadas as classificações dos fenômenos de estabilidade 

conforme [7]: 

a) A estabilidade do ângulo do rotor refere-se à capacidade das máquinas 

síncronas de um sistema de potência interconectado permanecerem 

sincronizadas após serem sujeitas a um distúrbio. Esta estabilidade 

depende da capacidade do sistema em manter o equilíbrio entre o torque 

eletromagnético e o torque mecânico de cada máquina síncrona. Nos 

estudos de estabilidade angular, duas vertentes podem ser abordadas. A 

primeira, denominada de estabilidade transitória, se refere ao 

comportamento do sistema frente às variações bruscas das condições de 
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operação, como por exemplo, um defeito em uma linha de transmissão 

(curto circuito, por exemplo). A segunda, foco de análise deste trabalho, 

denominada de estabilidade a pequenas perturbações, está relacionada 

a capacidade do sistema de potência em manter o sincronismo dos 

geradores após pequenos distúrbios (pequenas variações de carga e 

geração). 

b) A estabilidade da tensão refere-se à capacidade de um sistema em 

manter as tensões estáveis em todos os barramentos do sistema após ser 

submetido a uma perturbação. A estabilidade de tensão pode ser 

classificada em grandes perturbações e pequenas perturbações e está 

associada principalmente ao suporte de potência reativa no sistema. 

c) A estabilidade de frequência refere-se à capacidade de um sistema de 

potência em manter a frequência estável após a ocorrência de um 

distúrbio severo, resultando em um desequilíbrio significativo entre 

geração e carga. 

 

Figura 2.1 Classificação da estabilidade dos SEP. Adaptado de [7] 

2.2.2 Estabilidade a Pequenas Perturbações  

O torque elétrico total desenvolvido por uma máquina síncrona pode ser 

decomposto em torque de sincronização e torque de amortecimento, que estão, 

respectivamente, em fase com o desvio angular do rotor e com o desvio de 
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velocidade. A estabilidade angular do sistema depende da existência de ambos 

os componentes do torque para cada uma das máquinas síncronas. A ausência 

do torque de sincronização conduz o sistema a um problema de instabilidade 

aperiódica que compromete a estabilidade angular transitória e a ausência do 

torque de amortecimento conduz a um problema de instabilidade oscilatória, que 

compromete a estabilidade a pequenas perturbações. Portanto, a estabilidade a 

pequenas perturbações está diretamente ligada às fontes de amortecimento das 

máquinas síncronas [4], [8], [12].  

Nos estudos de estabilidade angular, até a década de 50, utilizava-se a 

modelagem clássica dos geradores, que eram representados por uma fonte de 

tensão de magnitude constante conectada ao sistema através de uma 

impedância constante. Até meados do século XX o modelo clássico mostrou-se 

suficiente para os estudos de estabilidade angular transitória. Entretanto, não 

proporcionava nenhuma informação sobre o amortecimento de oscilações 

eletromecânicas, originadas de pequenas perturbações. A expansão industrial e 

a interligação de sistemas de grande porte, levaram ao aparecimento das 

oscilações eletromecânicas de baixa frequência (0,1 a 2 Hz) fracamente ou não 

amortecidas. Um dos principais fatores que contribuiu fortemente para o 

surgimento dessas oscilações foi a inserção dos Reguladores Automáticos de 

Tensão (RAT) com alto ganho e baixa constante de tempo. Esses reguladores 

foram empregados para aumentar o torque sincronizante dos geradores e 

consequentemente aumentar o limite de estabilidade transitória, porém 

provocaram um impacto negativo no torque de amortecimento, comprometendo 

a estabilidade a pequenas perturbações [15], [16]. 

Os fenômenos de estabilidade angular a pequenas perturbações podem 

ser de natureza local ou interarea. O modo local1 é caracterizado pela oscilação 

de um gerador (ou um grupo de geradores) contra o restante do sistema ou entre 

geradores pertencentes à mesma área do sistema. Os modos interarea 

envolvem oscilações de um grupo de geradores em uma área oscilando contra 

                                            
1 Entende-se por modo um determinado autovalor proveniente da análise modal. Desta 

análise, pode-se verificar que cada tipo de oscilação no sistema está associado a um 
determinado autovalor, que possui uma parte real (decaimento da oscilação) e parte imaginária 
(frequência da oscilação). 
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um grupo de geradores em outra área. A classificação dos modos de oscilações 

se dá pela faixa de frequência de oscilação. Os modos locais possuem 

frequência de oscilação na faixa de 1,0 a 2,0 Hz e o modo interarea na faixa de 

0,1 a 0,8 Hz [17]. 

A estabilidade a pequenas perturbações pode ser avaliada por técnicas 

de análise modal a partir das matrizes em espaço de estados, obtidas por um 

processo de linearização. O modelo sistema é obtido pela linearização do 

conjunto do sistema de equações algébrico-diferencial não lineares que 

descrevem o SEP. Esse modelo é linearizado em um ponto de operação do SEP 

e válido para análise à pequenas perturbações [4], [8].  

O sistema em espaço de estados pode ser descrito pela matriz de estados 

(A), matriz de entrada (B), matriz de saídas (C) e pela matriz de transmissão 

direta (D). A estabilidade do sistema pode ser avaliada a partir dos autovalores 

(λ) da matriz de estados segundo o primeiro método de Lyapunov. Se ao menos 

um autovalor complexo tiver sua parte real positiva o sistema é dito instável [18]. 

Outra ferramenta de análise modal para a análise de estabilidade 

dinâmica são os mode-shapes, que fornecem informações importantes na 

participação de uma máquina ou grupo e máquinas em um modo de oscilação 

[4]. 

2.2.3 Estabilizadores de Sistemas de Potência 

As análises realizadas por De Mello e Concórdia no final dos anos 

sessenta [9] demonstraram como os reguladores automáticos de tensão com 

altos ganhos deterioram o torque de amortecimento e prejudicam a estabilidade 

dinâmica do sistema. Os autores estabeleceram as bases para a compreensão 

do fenômeno de estabilidade angular a pequenas perturbações e propuseram 

uma solução para o problema, através da adição de sinais estabilizantes 

suplementares nos sistemas de controle de excitação dos geradores. Esses 

sinais são fornecidos por dispositivos chamados Estabilizadores de Sistemas de 

Potência (ESP).   
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A estrutura clássica de um ESP é composta por três estágios: um ganho, 

um estágio de compensação de fase e um filtro washout. Na literatura os 

principais sinais usados na entrada da estrutura do estabilizador são a 

velocidade angular, a frequência terminal, potência elétrica e potência acelerante 

[13], [19].  

A velocidade angular é o sinal de entrada do estabilizador mais citado na 

literatura técnica [20] e vem sendo empregado desde a década de setenta [19]. 

O sinal de velocidade é medido localmente e carrega informações das oscilações 

do gerador associado. Por outro lado, o sinal baseado na frequência elétrica 

carrega informações do sistema como um todo [17]. Tanto os estabilizadores 

baseados no sinal da velocidade angular quanto os baseados no sinal de 

frequência possuem como desvantagem os efeitos degradantes causados por 

oscilações torcionais. Para evitar problemas com modos torcionais, são 

instalados e sintonizados filtros junto com o estabilizador [21]. 

Os estabilizadores baseados em sinais de potência elétrica, são menos 

afetados pelos modos torcionais, mas possuem realimentação negativa, 

diferente dos estabilizadores de sinais de velocidade angular e frequência. 

Devido a realimentação negativa dos estabilizadores, a tensão terminal tende a 

ser reduzida quando ocorrem variações na potência mecânica, agravando o 

problema de estabilidade [19].  

Os ESP, quando empregados nos geradores, são conhecidos como 

estabilizadores de sistemas de potência, que atuam no circuito de campo e 

modulam a tensão de saída, com o objetivo de amortecer principalmente as 

oscilações de natureza local [22]. Para permitir o amortecimento do modo 

interárea, é necessário realizar o ajuste coordenado (simultâneo) dos diversos 

ESP convencionais [21], [23].  

Outra opção para amortecimento das oscilações de natureza interárea é 

a inserção dos estabilizadores em dispositivos Flexible Alternating Current 

Transmission Systems (FACTS) e elos transmissão HVDC [24]. Nesse caso 

específico, os estabilizadores são conhecidos como controladores Power 

Oscillation Damper (POD) [25]. Nesse caso, os controladores de amortecimento 
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são utilizados para modular parâmetros do sistema de transmissão (tais como 

reatância, potência, tensão e corrente) para o amortecimento de oscilações. A 

utilização de controladores convencionais de amortecimento (baseados em uma 

estrutura clássica com blocos de ganho e de compensação de fase e filtro 

washout) nos dispositivos FACTS2 e elos HVDC já foi bem explorada na literatura 

e uma revisão pode ser encontrada em [13], [17]. 

Ao longo dos anos outras alternativas aos controladores convencionais 

surgiram para flexibilizar o controle para o amortecimento de oscilações, como 

por exemplo, o estabilizador multibanda (MB-ESP) ou Multi-Band Power System 

Stabilizer [10], [11], [26]. Esse estabilizador é padronizado pelo IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) como PSS4B [27]. A estrutura moderna do 

PSS4B é composta por três bandas que correspondem a uma faixa de 

frequência específica (frequência baixa, intermediária e alta). Na estrutura do 

PSS4B, cada banda consiste em duas ramificações baseadas em filtros 

diferenciais (com ganho, blocos de avanço-atraso e um bloco híbrido) [28]. 

O estabilizador multibanda oferece maior eficiência de amortecimento 

para os modos de oscilação eletromecânica na frequência de 0,01 Hz a 10,0 Hz. 

Diferentemente dos ESP convencionais, com uma única cadeia de filtros de 

compensação para lidar com todos esses fenômenos oscilatórios, este 

estabilizador usa três faixas (ou bandas) de trabalho ajustadas individualmente 

para permitir configurações adequadas para as frequências baixa (normalmente 

0,01 a 0,1 Hz para modos globais), intermediária (0,1 a 1 Hz para modos 

interarea) e alta (1 a 10 Hz, modos locais) [29]. Além dos modos interarea e 

locais já definidos, o PSS4B também atua no amortecimento de modos globais 

presentes em sistemas isolados e modos associados às oscilações de 

frequência [30]. 

Na literatura técnica, observa-se uma grande quantidade de aplicações 

de PSS4B nos geradores síncronos [28], [31]. Por outro lado, nos dispositivos 

                                            
2 Os dispositivos FACTS (Flexible AC Transmission Systems) são baseados em 

eletrônica de potência e fornecem um controle rápido e efetivo das grandezas da rede, tais como 
tensão, fluxo de potência e impedância. Adicionalmente, quando equipados com estabilizadores 
POD, atuam no amortecimento de modos interárea. 
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FACTS, observa-se poucas aplicações, como as recentemente propostas em 

[32] para Compensadores Estáticos Síncronos (STATCOM) e em [28] para 

Compensadores Estáticos de Reativos (SVC). Em elos HVDC, até o momento 

do início dessa dissertação, não se encontraram publicações que tratasse da 

aplicação de estabilizadores PSS4B. 

2.2.4 Ajuste de Estabilizadores 

O projeto de controladores de amortecimento de sistemas elétricos de 

potência é caracterizado por ser uma tarefa complexa. A primeira justificativa 

para essa afirmação é que um controlador pode ser ajustado para amortecer um 

determinado modo de oscilação, mas em contrapartida, pode deteriorar o 

amortecimento de algum outro modo. Portanto, o projeto simultâneo ou 

coordenado de todos os controladores do sistema é indicado para evitar a 

interação indesejada entre estes [21], o que consequentemente consome 

elevado esforço por parte do projetista. A segunda afirmativa se baseia no fato 

que incertezas existem quanto à operação dos sistemas elétricos (variação de 

carga, geração e topologia). Logo, o projeto deve ser realizado considerando 

diversas condições operativas de forma que o controlador projetado forneça um 

desempenho dinâmico satisfatório em todas elas (ou seja, o controlador deve ser 

robusto). 

Várias metodologias foram propostas na literatura para lidar com o 

problema de ajuste dos estabilizadores. Essas metodologias podem ser divididas 

em quatro grupos principais: (i) controle clássico, (ii) controle robusto (moderno), 

(iii) otimização metaheurística e (iv) otimização clássica por métodos baseados 

no uso do gradiente da função objetivo [33].  

As metodologias baseadas em controle clássico estão bem estabelecidas 

na literatura e são as mais empregadas na indústria [34]. No entanto, elas 

consistem em um projeto sequencial no qual um estabilizador é projetado por 

vez. Além disso, o procedimento de ajuste é realizado para um único ponto de 

operação. Caso o projeto realizado não seja adequado para os demais pontos 

de operação, este é refeito com base na experiência do projetista (observa-se 

então a dificuldade na satisfação da condição de robustez). As metodologias 
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baseadas na teoria de controle moderno geralmente usam regulador linear 

quadrático (Linear Quadratic Regulator - LQR) e desigualdades matriciais 

lineares (Linear Matrix Inequalities e Bilinear Matrix Inequalities, LMI e BMI). 

Como afirmado em [20], essas abordagens requerem a redução da ordem do 

sistema para diminuir o esforço computacional e a ordem dos controladores. 

Além disso, quando essas metodologias falham na convergência, elas deixam o 

projetista sem nenhuma opção [33]. 

Uma classe alternativa de métodos conta com técnicas para otimizar 

índices associados ao desempenho do sistema em malha fechada. Nesse caso, 

o objetivo do projeto é escolher um conjunto de parâmetros para os 

estabilizadores a fim de otimizar um índice de desempenho. Uma das grandes 

vantagens do uso dessas técnicas é que o procedimento de ajuste é feito 

automaticamente. Além disso, quando um método de otimização falha, ele pode 

ser reiniciado com novas condições iniciais. Em relação às técnicas de 

otimização, existem dois grupos principais na literatura: (i) métodos baseados 

otimização clássica (que utilizam derivadas) e (ii) metaheurísticas [33]. 

Metaheurísticas são métodos baseados em população que usam um 

conjunto de soluções (indivíduos ou agentes) para resolver um problema de 

otimização. Estas são métodos livres de termos derivativos e seu princípio 

fundamental consiste em aplicar operadores (ou equações) a uma população 

inicial para melhorar a qualidade da solução. Esses métodos são adequados 

para otimização global, pois possuem uma alta capacidade de explorar o espaço 

de pesquisa. No entanto, como desvantagens: (i) tendem a apresentar uma 

convergência lenta, (ii) não garantem a reprodutibilidade das soluções e (iii) não 

garantem otimalidade [23]. 

Técnicas de otimização clássica são baseadas em derivadas da função 

objetivo. Essas técnicas apresentam convergência rápida e capacidade de 

pesquisa local adequada. Sua principal desvantagem é a alta sensibilidade à 

condição inicial usada e a possibilidade de estagnação em soluções locais. 

Exemplos de técnicas de otimização clássica são os Métodos do Gradiente e de 

Newton.  
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Visando a aproveitar a capacidade de busca global (exploração do espaço 

de busca) das metaheurísticas e de busca local dos métodos clássicos 

(intensificação), metodologias híbridas têm sido propostas. Em [33] é 

apresentada uma metodologia que hibridiza metaheurísticas e método do 

gradiente para o ajuste dos estabilizadores no SEP.  

O projeto de estabilizadores usando técnicas de otimização requer a 

definição do índice a ser otimizado. Com relação ao índice, vários trabalhos na 

literatura têm focado na maximização do fator de amortecimento associado aos 

autovalores da matriz de estados em malha fechada [35]. 

2.2.5 Estudos de Estabilidade Eletromecânica Conforme os Procedimentos de 

rede do ONS 

O submódulo 23.3 do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) trata 

das diretrizes e critérios para estudos elétricos [36]. Neste submódulo constam 

as diretrizes e critérios para estudos de regime permanente e de estabilidade 

eletromecânica tanto em sistemas de corrente alternada quanto os sistemas de 

corrente continua. Uma das diretrizes aponta a necessidade da consideração de 

várias condições operativas (originadas das saídas de linhas de transmissão e 

outros equipamentos) nesses estudos.  

2.3 ELOS DE TRANSMISSÃO EM CORRENTE CONTÍNUA 

2.3.1 Transmissão em Corrente Contínua 

A transmissão de energia elétrica foi originalmente desenvolvida em 

Corrente Contínua (CC). No entanto, a transmissão em CC em baixa tensão não 

podia ser realizada a longas distâncias, dando origem aos sistemas elétricos em 

Corrente Alternada de Alta Tensão (CAAT). Com o desenvolvimento das 

válvulas de alta tensão, foi possível transmitir a energia em CC em altas tensões 

para longas distâncias, dando origem aos sistemas de transmissão de Corrente 

Contínua em Alta Tensão (CCAT) ou High Voltage Direct Current (HVDC) [1]. O 

primeiro esquema comercial de HVDC, foi comissionado em 1954 [37]. Esse era 

um elo entre o continente sueco e a ilha de Gotland, no mar Báltico. 
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Em um sistema HVDC, a energia elétrica é obtida em um ponto em uma 

rede em corrente alternada (CA), convertida em corrente continua por uma 

estação conversora (retificador), transmitida até um ponto receptor por uma linha 

aérea ou cabo, depois convertida de volta para corrente alternada em outra 

estação conversora (inversor) e finalmente injetada na rede CA receptora [14], 

[38]. Esse tipo de transmissão é conhecido como ponto a ponto. 

O tipo de conversor usado para o esquema de Gotland mencionado foi 

baseado em dispositivos de comutação de arco de mercúrio. Essa era a 

tecnologia que existia em 1960 [39]. Em 1962 os dispositivos de arco de mercúrio 

foram substituídos por conversores semicondutores (tiristores) que são 

conhecidos como Conversores Comutados por Linha (Line Commutated 

Converters - LCCs), que utilizam tensão da rede CA para comutação [40].  

A maior mudança na tecnologia dos conversores auto-comutados ocorreu 

com a invenção do Transistor Bipolar de Porta Isolada (Insulated Gate Bipolar 

Transistor - IGBT) por volta de 1980. O IGBT destaca-se por possuir alta 

eficiência e rápido chaveamento de comutação. Os conversores baseados no 

uso de IGBT são conhecidos como Conversores de Fonte Tensão (Voltage-

Sourced Converters -VSCs) [14]. 

A Figura 2.2, retirada de [14], mostra a evolução da instalação das 

tecnologias empregadas nos conversores usados nos empreendimentos HVDC, 

incluindo transmissão ponto a ponto e elos multiterminais. Destaca-se as 

tecnologias: (i) válvulas de mercúrio, (ii) conversores baseados em tiristores 

(LCC) e (iii) conversores de fonte de tensão (VSC-HVDC). Observa-se o 

crescimento significativo do número de elos HVDC nos últimos anos e a 

importância do estudo dos sistemas de potência contendo tais equipamentos. 
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Figura 2.2: Evolução das tecnologias empregadas nos conversores HVDC. Adaptado 
de [14]. 

2.3.2 Projetos de HVDC no Brasil e no Mundo 

Os estudos da transmissão em HVDC é de grande interesse no contexto 

atual e tal afirmação pode ser comprovada em [41], que apresenta uma revisão 

dos principais projetos de transmissão em corrente contínua em alta tensão em 

execução. No Brasil, desde a década de 1980, os seguintes projetos foram 

implantados: (i) bipolo de Itaipu implantado em 1984 para transmissão de energia 

de Itaipu (PR) à Ibiúna (SP), (ii) bipolos do Rio Madeira implantados em 2013 e 

2015 para transmissão de entre Porto Velho (RO) e Araraquara (SP) e (iii) 

bipolos de Belo Monte que recebeu licença de operação em 2019 para 

transmissão entre Xingu (PA) e Estreito (MG) (bipolo 1) e Xingu (PA) e Rio de 

Janeiro (RJ) (bipolo 2). Adicionalmente citam-se seis elos de corrente contínua 

na configuração Back-to-Back (quando não existe linha de transmissão em 

corrente contínua entre as conversoras) para a interligação entre Brasil e países 

vizinhos (Argentina, Paraguai e Uruguai) [42]. 

Desde a primeira instalação comercial em 1954, uma enorme quantidade 

de sistemas de transmissão HVDC foi instalada em todo o mundo. A Figura 2.3 

demonstra, por região, as diferentes transmissões HVDC em todo o mundo até 

o ano 2000. 
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Figura 2.3: Instalações HVDC. Fonte: [2]. 

2.3.3 Utilização de Elos HVDC no Amortecimento de Oscilações  

Conforme anteriormente mencionado, os elos HVDC, quando equipados 

com controladores de amortecimento (Power Oscillation Damper) contribuem 

para a melhoria da estabilidade do sistema a pequenas perturbações, 

principalmente quanto ao amortecimento dos modos interarea. Tais modos, 

estão associados às oscilações entre grupos de geradores de diferentes áreas 

do sistema e são um problema de natureza global. Conforme Rogers [12] tais 

modos são mais observáveis em certas grandezas elétricas, tais como fluxos de 

potência em ramos que conectam as áreas em questão. Logo, a definição 

adequada do sinal de entrada do controlador é importante para que se tenha 

uma maior observabilidade do modo a ser amortecido.  

Uma vez definido o sinal de entrada do controlador POD, deve-se escolher 

qual a grandeza do elo HVDC que será modulada para o amortecimento das 

oscilações. Entende-se por modulação o controle adequado da grandeza 

durante o período transitório (enquanto durar as oscilações). Para a definição 

desse sinal, deve-se levar em consideração a controlabilidade, que mede a 
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capacidade de uma determinada grandeza do elo em atuar de forma efetiva no 

amortecimento do modo [23].  

Além da seleção do sinal de entrada e de saída do controlador POD, 

aspectos como tempo de atraso na transmissão do sinal remoto (caso seja 

utilizado um sinal remoto na entrada do POD) e projeto coordenado (simultâneo) 

com outros controladores de amortecimento são relevantes. Uma vez definidos 

tais premissas, deve-se escolher o método a ser utilizado para o projeto dos 

controladores. A seguir, apresenta-se uma revisão baseada em [14] sobre as 

questões anteriores (para elos HVDC, transmissão ponto a ponto):  

a) Sinal de entrada do controlador POD (observabilidade): 

 Desvio de frequência entre barras CA do sistema: [43]–[45]; 

 Taxa de variação da potência em linhas CA: [46]; 

 Fluxo de Potência nas linhas CA: [45], [47]. 

b) Sinal que é modulado pelo controlador POD (controlabilidade):  

 Corrente CC do elo (corrente direta): [48]; 

 Potência CC do elo: [47]; 

 Tensão CC do elo (tensão direta ou terminal do elo): [49]; 

 Potências ativa e reativa do lado CA do elo: [50], [51], [52]. 

c) Metodologias de projeto do(s) controlador(es) POD: 

 Controle moderno (h-infinito, µ-synthesis e loop shapping method): 

[12], [53], [54]; 

 Resíduos da função de transferência: [12], [55]; 

 Controle preditivo baseado em modelo: [48], [56]; 

 Regulador Quadrático Gaussiano: [57], [58], [59]; 

 Projeto considerando abordagem probabilística: [58], [59], [60]; 

 Controle adaptativo neuro-fuzzy: [61]; 

 Otimização Metaheurística: [62], [63], [64]. 

d) Consideração do atraso na transmissão do sinal remoto: feita em [44], 

[54], [65], [66], [67]. 
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e) Projeto Coordenado com outros controladores de amortecimento ou 

equipamentos:  

 Dispositivos armazenadores de energia: [68]; 

 Dispositivos FACTS: [67], [69], [70], [71], [72]; 

 Estabilizadores de Sistemas de Potência: [73]; 

 Em sistemas com geração eólica: [52], [74], [75]. 

2.4 PRINCIPAIS COMPONENTES DE UM SISTEMA HVDC 

Os principais componentes associados a um sistema HVDC ponto a ponto 

são mostrados na Figura 2.4, usando um sistema monopolar como exemplo.  

 

Figura 2.4. Configuração típica de um elo HVDC. 

As conversoras realizam a conversão de corrente alternada para contínua 

(retificador) e corrente contínua para corrente alternada (inversor), elas 

consistem em pontes de válvulas e transformadores com comutadores. Tais 

pontes consistem em válvulas de alta tensão conectadas em um arranjo de 6 ou 

12 pulsos. Os transformadores conversores adaptam o nível de tensão CA ao 

nível de tensão CC e contribuem para a reatância da comutação. Geralmente 

eles são do tipo monofásico de três enrolamentos, mas dependendo dos 

requisitos de transporte e da potência nominal, eles podem ser organizados de 

outras maneiras [4]. 

Os reatores de alisamento têm como objetivo diminuir as tensões e 

correntes harmônicas na linha CC, evitar falha de comutação em inversores, 
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impedir que a corrente seja descontínua com carga leve e limitar a corrente de 

pico no retificador durante um curto-circuito na linha CC [38]. 

Exceto pelo número de condutores e espaçamento necessário, as linhas 

CC são muito semelhantes às linhas CA. 

2.5 MODELAGEM DO ELO HVDC EM REGIME PERMANENTE  

2.5.1 Equações dos Conversores 

Uma configuração básica de um sistema HVDC de dois terminais 

interconectando os barramentos "r" (retificador) e "i" (inversor) é ilustrada na 

Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5. Configuração básica de um sistema HVDC. 

 

Com base em algumas suposições aceitas na literatura [76] e usando 

valores comuns de potência e tensão para os sistemas em corrente alternada e 

contínua, é possível modelar o sistema de transmissão em corrente contínua. As 

equações básicas que descrevem a operação do elo HVDC de dois terminais 

podem ser expressas em sistema por unidade (pu) da seguinte forma [77], [78]: 

 

Retificador: 

𝑉𝑑𝑟 = 𝐾. 𝑉𝑟 . 𝑡𝑟 . cos(𝛼) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑟 . 𝐼𝑑 (2.1) 
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𝐾 = 3√2/𝜋 (2.2) 

𝑉𝑑𝑟 = 𝐾. 𝑉𝑟. 𝑡𝑟 . cos(𝜑𝑟) (2.3) 

𝑃𝑑𝑟 = 𝑉𝑑𝑟 . 𝐼𝑑 (2.4) 

𝑄𝑑𝑟 = 𝑃𝑑𝑟 . tan(𝜑𝑟) (2.5) 

 

Inversor: 

𝑉𝑑𝑖 = 𝐾. 𝑉𝑖. 𝑡𝑖. cos(𝛾) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑖. 𝐼𝑑 (2.6) 

𝐾 = 3√2/𝜋 (2.7) 

𝑉𝑑𝑖 = 𝐾. 𝑉𝑖. 𝑡𝑖. cos(𝜑𝑖) (2.8) 

𝑃𝑑𝑖 = 𝑉𝑑𝑖. 𝐼𝑑 (2.9) 

𝑄𝑑𝑖 = 𝑃𝑑𝑖 . tan(𝜑𝑖) (2.10) 

 

Em que: 

(i) 𝑉𝑟 e 𝑉𝑖 são as tensões do barramento CA no primário do 

transformador do retificador e do inversor; 

(ii) 𝑡𝑟 e 𝑡𝑖 são as relações de transformação dos transformadores do 

retificador e do inversor;  

(iii) 𝑉𝑑𝑟 e 𝑉𝑑𝑖 são as tensões diretas (CC) nos terminais do retificador 

e do inversor;  

(iv) 𝛼 é o ângulo de disparo do retificador; 

(v) 𝛾 denota o ângulo de extinção do inversor;  

(vi) 𝑋𝑐𝑟 e 𝑋𝑐𝑖 representam as reatâncias de comutação do retificador e 

do inversor; 

(vii) 𝐼𝑑 é a corrente da linha CC; 

(viii) 𝑃𝑑𝑟 e 𝑃𝑑𝑖 são, respectivamente, a potência ativa no retificador e 

inversor; 
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(ix) 𝑄𝑑𝑟 e 𝑄𝑑𝑖 são, respectivamente, a potência reativa no retificador e 

inversor. 

A corrente no elo CC operando em regime permanente é dada pela Lei de 

Ohm como uma diferença entre as tensões CC nos terminais da linha (retificador 

e inversor) dividida pela sua resistência, conforme a equação (2.11).   

𝐼𝑑 =
𝑉𝑑𝑟 − 𝑉𝑑𝑖

𝑅
 (2.11) 

2.5.2 Modelagem do Sistema com Elos HVDC no Problema de Fluxo de 

Potência Ótimo 

Os valores das variáveis do sistema em regime permanente do sistema 

CA com elos HVDC podem ser obtidos a partir da solução do Fluxo de Potência 

Ótimo (FPO) com o objetivo de otimizar um determinado índice de desempenho, 

tais como perdas de potência ativa, custo de geração, margens de estabilidade, 

etc.   

Nessa dissertação, o FPO possui a função de ajustar as variáveis do 

sistema para minimizar o custo total de geração de potência ativa, enquanto 

satisfaz as restrições operacionais especificadas. A solução fornecida pelo FPO 

(regime permanente) é utilizada na análise dinâmica de estabilidade à pequenas 

perturbações: os valores fornecidos pelo FPO serão utilizados para o cálculo das 

condições iniciais do modelo dinâmico utilizado.  

2.5.2.1 Formulação Matemática do FPO 

O problema do FPO CA/CC pode ser formulado da seguinte maneira [78]: 

{
 
 

 
 𝑀𝑖𝑛 𝑓 =∑(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖. 𝑃𝐺𝑖 + 𝑐𝑖. 𝑃𝐺𝑖

2 )

𝑁𝐺

𝑖=1

𝑠𝑎:
 𝑔(𝑤) = 0 

ℎ(𝑤) ≤ 0

 

 

(2.12) 

Em que: 
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(i) 𝑓 é a função objetivo, representando o custo total de geração em  $/ℎ; 

(ii) 𝑃𝐺𝑖 é a potência ativa de saída da unidade de geração em pu; 

(iii) 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 e 𝑐𝑖 são os coeficientes de custo da unidade 𝑖. 

(iv) 𝑁𝐺 é o número total de geradores do sistema. 

Na equação (2.12)  𝑤 representa as variáveis de otimização: as potências 

ativa 𝑃𝐺 e reativa 𝑄𝐺 geradas, as tensões nodais nas barras CA (módulo 𝑉 e fase 

𝜃), as tensões CC no retificador 𝑉𝑑𝑟 e inversor 𝑉𝑑𝑖, os tapes do retificador 𝑡𝑟 e 

inversor 𝑡𝑖, a corrente CC no elo 𝐼𝑑, o ângulo de disparo do retificador 𝛼 e de 

extinção do inversor 𝛾, tape do transformador de tape variável do sistema CA 

𝑇𝐴𝑃. Adicionalmente, a restrição de igualdade 𝑔(𝑤) = 0 consiste nas equações 

típicas do fluxo de potência (balanço de potência nodal): 

𝑃𝐺𝑘 − 𝑃𝐿𝑘 − 𝑃𝑑𝑘 − 𝑃𝑘 = 0 (2.13) 

 𝑄𝐺𝑘 − 𝑄𝐿𝑘 − 𝑄𝑑𝑘 − 𝑄𝑘 = 0 (2.14) 

Em que: 

(i) 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 são as injeções líquidas ativas e reativas no barramento 𝑘;  

(ii) 𝑃𝐺𝑘 e  𝑄𝐺𝑘 são as gerações ativas e reativas;  

(iii) 𝑃𝐿𝑘 e 𝑄𝐿𝑘 são as demandas de potência ativa e reativa; 

(iv) 𝑃𝑑𝑘 e  𝑄𝑑𝑘 são as potências ativas e reativas do conversor;  

Os termos 𝑃𝑑𝑘 e 𝑄𝑑𝑘 são nulos na inexistência de conversores (retificador 

ou inversor) no barramento. Na presença de um conversor, a potência transferida 

entre o barramento CA e o conversor é simplesmente igual à potência absorvida 

ou fornecida pelo conversor. Ao negligenciar as perdas de potência nos 

conversores e seus transformadores [78], 𝑃𝑑𝑘 e 𝑄𝑑𝑘 podem ser calculados da 

seguinte forma: 

𝑃𝑑𝑘 = {
𝑃𝑑𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
−𝑃𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

 (2.15) 

𝑄𝑑𝑘 = {
𝑄𝑑𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑄𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

 (2.16) 
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Além das equações do balanço de potência ((2.13) e (2.14)), as equações 

(2.1), (2.6) e (2.11) associadas ao elo de transmissão em HVDC, também 

formam o conjunto de restrições de igualdade 𝑔(𝑤) = 0 como estão reescritas 

em (2.17), (2.18) e (2.19). 

𝐾. 𝑉𝑟. 𝑡𝑟 . cos(𝛼) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑟. 𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝑟 = 0 (2.17) 

𝐾. 𝑉𝑖 . 𝑡𝑖. cos(𝛾) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑖. 𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝑖 = 0 (2.18) 

 𝑉𝑑𝑖 − 𝑅. 𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝑟 = 0 (2.19) 

O conjunto de restrições de desigualdade concatenado em ℎ(𝑤) ≤ 0 

corresponde às restrições de canalização das variáveis de otimização 𝑤 

(restrições de mínimo e máximo), bem como as restrições impostas às potências 

ativa e reativa no lado do retificador e inversor (𝑃𝑑𝑟, 𝑄𝑑𝑟, 𝑃𝑑𝑖 e 𝑄𝑑𝑖). As equações 

(2.20) à (2.35) denotam as restrições de desigualdade. O número de 

equipamentos é referenciado como: (i) 𝑛𝑟 retificadores, (ii) 𝑛𝑖 inversores, (iii) 𝑛𝑔 

geradores, (iv) 𝑛𝑡 transformadores (do sistema CA), (v) 𝑛𝑏 barras e (vi)  𝑛𝑒 elos.  

𝑃𝑑𝑟𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑟 . 𝐼𝑑 ≤ 𝑃𝑑𝑟𝑘

𝑚𝑎𝑥 ,   𝑘 = 1,… , 𝑛𝑟 (2.20) 

𝑃𝑑𝑖𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑖. 𝐼𝑑 ≤ 𝑃𝑑𝑖𝑘

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑖 (2.21) 

𝑄𝑑𝑟𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑟 . 𝐼𝑑 . tan(𝜑𝑟) ≤ 𝑄𝑑𝑟𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑟 (2.22) 

𝑄𝑑𝑖𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑖. 𝐼𝑑 . tan(𝜑𝑖) ≤ 𝑄𝑑𝑖𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑖 (2.23) 

𝑉𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑘 ≤ 𝑉𝑘

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑏 (2.24) 

𝑃𝐺𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝐺𝑘 ≤ 𝑃𝐺𝑘

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑔 (2.25) 
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𝑄𝐺𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑄𝐺𝑘 ≤ 𝑄𝐺𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑔 (2.26) 

Ɵ𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ Ѳ𝑘 ≤ Ѳ𝑘

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑏 − 1 

0 ≤ Ѳ𝑉Ѳ ≤ 0 ,   𝑉Ѳ é 𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑏 

(2.27) 

𝑇𝐴𝑃𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑇𝐴𝑃𝑘 ≤ 𝑇𝐴𝑃𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑡 (2.28) 

𝑉𝑑𝑘𝑟
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑘𝑟 ≤ 𝑉𝑑𝑘𝑟

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑟 (2.29) 

𝑉𝑑𝑘𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑑𝑘𝑖 ≤ 𝑉𝑑𝑘𝑖

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑖 (2.30) 

𝑡𝑘𝑟
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑘𝑟 ≤ 𝑡𝑘𝑟

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑟 (2.31) 

𝑡𝑘𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡𝑘𝑖 ≤ 𝑡𝑘𝑖

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑖 (2.32) 

𝐼𝑑𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐼𝑑𝑘 ≤ 𝐼𝑑𝑘

𝑚𝑎𝑥 , 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑒 (2.33) 

𝛼𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛼𝑘 ≤ 𝛼𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1,… , 𝑛𝑟 (2.34) 

𝛾𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛾𝑘 ≤ 𝛾𝑘

𝑚𝑎𝑥, 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑖 (2.35) 

 

A restrição dada em (2.27), Ѳ𝑉Ѳ = 0, denota a referência angular do 

sistema de transmissão CA. Em relação à restrição (2.28), a variável de decisão 

𝑇𝐴𝑃𝑘 refere-se ao tape do transformador de tape variável do sistema CA. Essa 

variável altera a matriz admitância de barras utilizada no cálculo das injeções de 

potência (𝑃𝑘 e 𝑄𝑘) das equações (2.13) e (2.14). 

As variáveis de decisão do FPO com elo HVDC são: as potências ativas 

e reativas geradas nas barras CA, o módulo e fase das tensões nas barras CA, 

os tapes dos transformadores das linhas CA, a tensão no retificador e inversor, 
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os tapes do elo, a corrente da linha CC, e os ângulos de comutação e extinção 

do elo.  

2.6 ESTABILIDADE A PEQUENAS PERTURBAÇÕES  

A análise da estabilidade a pequenas perturbações é realizada pela 

análise modal do sistema elétrico de potência definido na forma de espaço de 

estados. As matrizes que representam o sistema em espaço de estados são 

obtidas através de um processo de linearização considerando-se um 

determinado ponto de operação [4], [8]. 

2.6.1 Modelagem Dinâmica do Sistema Elétrico de Potência 

Para representar um sistema elétrico de potência em espaço de estados 

é necessário modelá-lo por um sistema não linear de equações algébricas-

diferenciais. Em seguida, um processo de linearização deve ser conduzido.  

2.6.2 Modelagem Dinâmica Eletromecânica e de Campo de Geradores 

Para representar a dinâmica eletromecânica e de campo dos geradores 

síncronos, foi adotado um modelo de quarta ordem, que pode ser encontrado 

com maiores detalhes na literatura [16]. As equações diferenciais que descrevem 

este modelo são [15]: 

𝑑𝛿

𝑑𝑡
=  𝜔𝑠. ∆𝜔𝑝𝑢 (2.36) 

𝑑∆𝜔𝑝𝑢

𝑑𝑡
=  

1

2. 𝐻
. (𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 − 𝐷. ∆𝜔𝑝𝑢) (2.37) 

𝑑𝐸𝑞
′

𝑑𝑡
=  

1

𝑇𝑑0
′ . (−𝐸𝑞

′ − (𝑋𝑑 − 𝑋𝑑
′ ). 𝐼𝑑𝑔 + 𝐸𝑓𝑑) (2.38) 

𝑑𝐸𝑓𝑑

𝑑𝑡
=  
1

𝑇𝑎
. (−𝐸𝑓𝑑 + 𝐾𝑎. (𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉𝑡 + 𝑉𝑒𝑠𝑝)) (2.39) 

em que 𝛿 é o ângulo interno da máquina (rad), 𝜔𝑠 é a velocidade síncrona 

(rad/seg), ∆𝜔𝑝𝑢 é o desvio de velocidade (pu) , 𝐻 corresponde à constante de 
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inércia da máquina (seg), 𝑃𝑚 e 𝑃𝑒 são respectivamente as potências mecânica e 

elétrica (pu), 𝐷 é o coeficiente de amortecimento (pu), 𝐸𝑞
′  é a tensão interna da 

máquina (transitória de eixo q, pu), 𝐸𝑓𝑑 é a tensão de campo da máquina (pu), 𝑇𝑑0
′  

refere-se à constante de tempo da máquina (transitória de eixo q, seg), 𝑋𝑑 é a 

reatância síncrona de eixo d (pu), 𝑋𝑑
′  é reatância transitória de eixo d (pu), 𝐼𝑑𝑔 é 

a corrente terminal de eixo d (pu), 𝐾𝑎 e 𝑇𝑎 são respectivamente o ganho (pu) e a 

constante de tempo do regulador de tensão (seg), 𝑉𝑟𝑒𝑓 trata-se da referência da 

tensão terminal (pu), 𝑉𝑡 é a tensão terminal da máquina (pu) e 𝑉𝑒𝑠𝑝 corresponde 

à tensão estabilizante proveniente do estabilizador (pu). 

As equações (2.36) e (2.37) definem a dinâmica do rotor e a equação 

(2.38) denota a dinâmica da tensão interna. Por fim, a equação (2.39) representa 

a dinâmica do sistema de excitação, também ilustrada no diagrama de blocos da 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Sistema de Excitação. 

2.6.3 Modelagem Dinâmica Elo HVDC 

Na análise da estabilidade dinâmica, a linha CC pode ser modelada por 

um circuito 𝑅-𝐿 série, onde 𝑅 é a resistência da linha CC e 𝐿 é a indutância total 

da linha acrescida da indutância dos reatores de alisamento [79].  

A equação diferencial que descreve a corrente na linha CC, em função 

das tensões CC dos conversores é apresentada em (2.40) [25]. 

𝑑𝐼𝑑
𝑑𝑡

=
𝑉𝑑𝑟 − 𝑉𝑑𝑖

𝐿
− 
𝑅𝑑
𝐿
. 𝐼𝑑 (2.40) 

Para estudos de estabilidade dinâmica, a corrente na linha CC pode ser 

mantida constante através de um controle de corrente, que pode ser ajustado 
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pelo ângulo de disparo. Este controle, apresentado na Figura 2.7, pode ser 

representado pela função de transferência do CCA (“Current Control Amplifier”) 

e do VCO (“Voltage Controlled Oscillator”) do retificador, mantendo o ângulo de 

extinção do inversor constante [80].  

 

Figura 2.7. Controle de corrente do elo HVDC. 

 

A Figura 2.8 é uma expansão do diagrama de blocos apresentado na 

figura anterior, necessária para a definição das equações algébricas e 

diferenciais associadas ao controle de corrente.  

Figura 2.8. Expansão do controle de corrente do elo HVDC. 

 

O Amplificador de Controle da Corrente, CCA, funciona como um 

regulador de corrente (controlador PI), onde o sinal de entrada é obtido pela 

diferença existente entre a ordem ou referência de corrente na retificadora (𝐼𝑜𝑟𝑑) 

e a corrente medida na linha CC (𝐼𝑑). O CCA gera uma tensão 𝑉𝑐 proporcional 

ao erro (𝐼𝑜𝑟𝑑 − 𝐼𝑑), que é enviada aos controles das pontes conversoras, onde o 

ângulo de disparo das válvulas é modificado visando eliminar o erro da corrente. 

O Oscilador Controlado por Tensão, VCO, é um circuito gerador de pulsos, com 

uma frequência de repetição que é controlada pela tensão de entrada 𝑉𝑐. Um 

trem de pulsos é enviado às válvulas conversoras de modo a manter o ângulo 
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de disparo 𝛼 requerido [81]. A componente 𝐼𝑚𝑜𝑑 denota o sinal suplementar de 

amortecimento, que ainda será discutido. 

As equações diferenciais (2.41) e (2.42) descrevem o controle de corrente 

do elo HVDC.  

𝑑𝑉𝑐
′

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖. (𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑) (2.41) 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=
−𝛼

𝑇
+ 
𝑉𝑐
′

𝑇
+
𝐾𝑃. (𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑)

𝑇
 (2.42) 

As equações algébricas associadas ao controle de corrente são dadas em 

(2.43) e (2.44). Ressalta-se que, ao se impor  

∆𝛾 = 0, prioriza-se o controle de corrente feito pelo retificador, como é 

usualmente reportado na literatura [80].  

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐
′ + 𝑘𝑃(𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑) (2.43) 

∆𝛾 = 0 (2.44) 

2.6.4 Modelagem em Espaço de Estados 

A dinâmica de um SEP pode ser descrita por um conjunto de equações 

não lineares algébricas e diferenciais conforme apresentado a seguir [8]: 

�̇� = 𝑓(𝑥, 𝑧, 𝑢) (2.45) 

0 = 𝑔(𝑥, 𝑧, 𝑢) (2.46) 

em que 𝑥 ∈ ℜ𝑛 é o vetor de variáveis de estado, 𝑧 ∈ ℜ𝑚 é o vetor de variáveis 

algébricas e 𝑢 ∈ ℜ𝑝 é o vetor de variáveis de entrada do sistema. 
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A equação (2.45) denota as equações diferenciais associadas aos 

geradores, controladores, cargas e dispositivos dinâmicos. Essas equações são 

compostas pelas equações (2.36) à (2.39) e  (2.40) à (2.42). 

A equação (2.46) corresponde às equações algébricas que definem o 

sistema de transmissão e controladores. Os termos da restrição de igualdade 

𝑔(𝑤) = 0 da equação (2.12) juntamente com as equações (2.3), (2.4), (2.5), 

(2.8), (2.9), (2.10), (2.43) e (2.44) formam as equações algébricas. Todas as 

equações algébricas e diferenciais estão dispostas no Apêndice C. 

Para obter o modelo em espaços de estados, as equações (2.45) e (2.46) 

são linearizadas em torno de um ponto de equilíbrio (𝑥0, 𝑧0, 𝑢0). O processo de 

linearização pode ocorrer de forma analítica via expansão da série de Taylor ou 

de forma numérica, onde se aplicam perturbações nas variáveis para se obter o 

modelo linearizado [28]. Neste trabalho as equações foram linearizadas de forma 

numérica. O processo de linearização está apresentado no Apêndice C. 

Após o processo de linearização, as matrizes de estados e entrada do 

sistema são determinadas. As obtenções dessas matrizes estão apresentadas 

no Apêndice C. A modelagem completa em espaço de estados de um sistema 

elétrico, como reportado em [8], é apresentada nas equações (2.47) e (2.48). 

𝛥�̇� = 𝐴. 𝛥𝑥 + 𝐵. 𝛥𝑢 (2.47) 

𝛥𝑦 = 𝐶𝛥𝑥 + 𝐷. 𝛥𝑢 (2.48) 

em que 𝛥𝑦 é o vetor de variáveis de saída, 𝐶 é a matriz de saídas e 𝐷 é a matriz 

de transmissão direta. A matriz 𝐶 é obtida de acordo com as variáveis de saída 

(neste trabalho, as velocidades angulares dos geradores). A matriz 𝐷 é nula em 

SEP [25], [28]. 

As matrizes 𝐴, 𝐵, 𝐶 𝑒 𝐷 representam o sistema linearizado em torno de um 

ponto de equilíbrio, na forma de espaço de estados e no domínio do tempo. 
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2.6.5 Análise da Estabilidade a Pequenas Perturbações 

A estabilidade a pequenas perturbações pode ser avaliada pelo estudo 

dos autovalores (𝜆) da matriz de estados do sistema obtidos conforme a equação 

(2.49).  

det(𝐴 − 𝜆𝑖. 𝐼) = 0 (2.49) 

O autovalor 𝜆𝑖 é um número complexo com parte real (σ𝑖) e imaginária 

(𝜔𝑖) conforme a equação (2.50) [4]. Cada autovalor está associado a um 

determinado modo de oscilação e possui um coeficiente de amortecimento ξ𝑖 e 

uma frequência de oscilação 𝑓𝑖 conforme apresentado nas equações (2.51) e 

(2.52) [23]. 

𝜆𝑖 = σ𝑖 + 𝑗𝜔𝑖 (2.50) 

𝜉𝑖 = −
σ𝑖

√σ𝑖2 + 𝜔𝑖
2

 
(2.51) 

𝑓𝑖 =
𝜔𝑖
2. 𝜋

 (2.52) 

Pelo método de Lyapunov, um sistema é dito estável quando todos os 

valores referentes à parte real do espectro de autovalores forem menores que 

zero. Se ao menos um for maior que zero o sistema é instável, e se algum for 

igual a zero o sistema é marginalmente estável [4]. 

Outra análise que pode ser realizada a partir do modelo em espaço de 

estados é baseada nos mode shapes, que associados aos autovetores à direita 

(𝜙𝑖) para um autovalor 𝜆𝑖 (equação (2.53)). O grau de atividade e as defasagens  

de cada variável de estado é dado respectivamente pela magnitude e fase do 

vetor 𝜙𝑖  .  

𝐴.𝜙𝑖 = 𝜆𝑖 . 𝜙𝑖 (2.53) 

𝜓𝑖 . 𝐴 =  𝜆𝑖 . 𝜓𝑖 (2.54) 

 



Capítulo 2: Fundamentação Teórica 
_____________________________________________________________38 

 

 

Quando se estuda os desvios de velocidade do rotor 𝛥𝜔𝑝𝑢 de todos os 

geradores, e concentramos a atenção no comportamento de determinado modo 

de oscilação, tem-se o que se denomina mode shapes de velocidade [4].  

Considere, como exemplo, que se deseja determinar quais os geradores 

participam de uma oscilação do tipo interárea. Essa oscilação está associada a 

um autovalor na faixa de 0,1 a 0,8 Hz (𝜆𝑖), para o qual calcula-se o autovetor à 

direita associado (𝜙𝑖). Cada linha desse autovetor está relacionada com uma 

variável de estado. Agrupando-se todos os termos relacionados com as variáveis 

𝛥𝜔𝑝𝑢, é possível plotar um gráfico polar que fornecerá o comportamento dos 

geradores em relação ao modo em questão. 

Este trabalho tem como finalidade amortecer as oscilações interárea, por 

meio da alocação de controladores de amortecimento no elo de corrente 

continua em sistemas multimáquinas. Nesse sentido, é necessário, que em 

malha aberta, seja definido o melhor sinal remoto para a entrada do controlador. 

Essa definição pode ser feita através da análise de resíduo da função de 

transferência, o qual é uma sensibilidade do incremento do polo em relação a 

um incremento no ganho. O cálculo do resíduo pode ser obtido como 

apresentado na equação (2.55), onde o índice 𝑖 está relacionado com o número 

do autovalor, 𝑟 com a saída do sistema e 𝑚 com a entrada do sistema. 

Adicionalmente, 𝐶 é a matriz de saída, 𝐵 é a matriz de entrada, 𝜙𝑖 e 𝜓𝑖 são 

respectivamente os autovetores a direita e esquerda associados ao autovalor 𝑖 

[34].  

𝑅𝑖𝑟𝑚 = 𝐶𝑟 . 𝜙𝑖 . 𝛹𝑖 . 𝐵𝑚 (2.55) 

Como o interesse do estudo é o controlador de amortecimento do elo 

HVDC, a entrada 𝑚 corresponde é 𝐼𝑚𝑜𝑑 (corrente de modulação do elo, ver 

Figura 2.7) e o autovalor 𝑖 é o correspondente ao modo interárea. Em todos os 

cenários, a saída considerada foi a velocidade de todos os geradores. O gerador 

que proporciona o maior valor de resíduo (𝑅𝑖𝑟𝑚) deve ser escolhido como a 

entrada a ser adotada para o estabilizador do elo. 
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2.7 CONTROLADORES DE AMORTECIMENTO  

O estudo da estabilidade a pequenas perturbações analisa o 

comportamento das oscilações eletromecânicas, originadas pela insuficiência de 

torque de amortecimento em um SEP. Para suprir a ausência de torque de 

amortecimento, ou seja, melhorar o amortecimento do sistema e então 

solucionar o problema de instabilidade oscilatória, podem ser instalados os 

controladores de amortecimento [25]. 

Os controladores de amortecimento podem ser baseados em uma 

estrutura convencional ou moderna, conforme será visto a seguir. 

2.7.1 Estabilizadores de Sistemas de Potência 

A estrutura convencional de um ESP é apresentada na Figura 2.9 [33], 

[35]. O controlador é composto de um ganho, um filtro e blocos compensadores 

de fase. O ganho 𝐾𝑝 determina a quantidade de amortecimento introduzida pelo 

controlador. O termo 𝑇𝑤 é a constante de tempo do filtro washout, usado para 

que o estabilizador atue somente no regime transitório. O termo 𝑛𝑏 corresponde 

ao número de blocos do estágio de compensação. Os termos 𝛼𝑃 e 𝜔𝑃 se referem 

respectivamente ao parâmetro de compensação de fase e a frequência onde 

ocorre a máxima compensação de fase. Os blocos de compensação fornecem 

uma apropriada compensação em atraso ou avanço dependendo do sinal de 

entrada do controlador. Os parâmetros 𝐾𝑝, 𝛼𝑃 e 𝜔𝑃 são os parâmetros que 

devem ser ajustados no controlador [33], [35]. Quando instalado nos geradores 

síncronos, a entrada do controlador é a sua velocidade terminal ∆𝜔𝑝𝑢 e sua saída 

é ∆𝑉𝑒𝑠𝑝 (uma das entradas do sistema de excitação, vide Figura 2.6).  
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Figura 2.9. Estrutura básica de um ESP convencional. 

Como foi falado anteriormente, um controlador de amortecimento 

convencional (ESP) quando aplicado diretamente no elo HVDC é conhecido 

como Power Oscillation Damper (POD). Este tem como função modular a 

corrente do elo HVDC em regime transitório para amortecer as oscilações 

eletromecânicas [14].  

O POD instalado no elo tem como saída a corrente de modulação 𝐼𝑚𝑜𝑑 e 

entrada um sinal remoto. Neste trabalho, a entrada para o POD empregada foi a 

velocidade ∆𝜔𝑝𝑢 de um dos geradores do sistema, definida pela análise do 

resíduo da função de transferência ∆𝜔𝑝𝑢 ∆𝐼𝑚𝑜𝑑⁄ .  Como a entrada trata de um 

sinal remoto, é necessário que uma modelagem do tempo de atraso 𝑇 seja 

considerada. Logo, neste trabalho o tempo de atraso foi modelado usando a 

aproximação de Padé de segunda ordem, dada pela equação (2.56) [20], [82]. 

Neste trabalho, um tempo de atraso 𝑇 = 200𝑚𝑠 é considerado. 

𝐹𝑇𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑜(𝑠) =
−(2𝑇). 𝑠 + 6

(𝑇2). 𝑠2 + (4𝑇). 𝑠 + 6
 (2.56) 

A Figura 2.10 mostra a estrutura de um controlador de amortecimento 

convencional para o elo HVDC considerando o tempo de atraso na transmissão 

do sinal. 

Figura 2.10. Estrutura básica de um POD convencional. 
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2.7.2 Controlador Moderno Multibanda (PSS4B) 

A Figura 2.11 apresenta um esquemático da atuação do estabilizador. 

Observa-se que existem três faixas bem separadas, definidas pelas frequências 

centrais e os seus respectivos ganhos.  

 

Figura 2.11. Representação do PSS4B. 

 

A estrutura geral do PSS4B é apresentada na Figura 2.12. Os sinais de 

entrada do controlador são derivados do desvio de velocidade (sinal remoto) do 

gerador escolhido a partir do método dos resíduos, conforme ilustra a Figura 

2.13. Os filtros 𝑆𝑇1(𝑠) e 𝑆𝑇2(𝑠) possuem as funções de transferência descritas 

na Figura 2.13. O presente trabalho utilizou as funções descritas em [11], [27]. 

Observa-se que a função de transferência do bloco de atraso está ilustrada.  
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Figura 2.12. Estrutura do PSS4B. 

 

Figura 2.13. Filtros do PSS4B. 

 

Na Figura 2.12, cada banda do PSS4B é representada como um filtro 

passa-banda, que pode ser descrito com os parâmetros de frequência central da 

banda de frequência e ganho central da banda. As Frequências Centrais são 

representadas como: banda baixa (𝐹𝐿), intermediária (𝐹𝐼) e alta (𝐹𝐻). E os ganhos 

como: banda baixas (𝐾𝐿), intermediárias (𝐾𝐼) e altas (𝐾𝐻). Além dos filtros passa-

banda na saída do PSS4B existe um ganho 𝐾𝐺 [26], [33]. 

Uma vez conhecidas as frequências e os ganhos centrais, é possível 

determinar as constantes de tempo e os ganhos apresentados na Figura 2.12, 
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conforme apresentadas nas equações (2.57) à (2.61).  A constante 𝑅 é definida 

como 1,2 e define a largura da banda [28]. Essas equações estão associadas à 

banda baixa e podem ser estendidas diretamente para outras faixas de 

frequência. 

𝑇𝐿2 = 𝑇𝐿7 = 
1

2. 𝜋. 𝐹𝐿 . √2
 (2.57) 

𝑇𝐿1 =
𝑇𝐿2
𝑅

 (2.58) 

𝑇𝐿8 = 𝑇𝐿7. 𝑅 (2.59) 

𝐾𝐿1 = 𝐾𝐿2 = 
𝑅2 + 𝑅

𝑅2 − 2. 𝑅 + 1
 (2.60) 

𝐾𝐿11 = 𝐾𝐿17 = 1 (2.61) 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO   

Este capítulo apresentou as equações que descrevem os elos HVDC. 

Adicionalmente foi feita a apresentação de uma metodologia para a solução do 

sistema com elos HVDC em regime permanente. 

Este capítulo também apresentou uma modelagem em espaço de estados 

do SEP com elos HVDC, que engloba a dinâmica eletromecânica e de campo 

dos geradores, e dos elos HVDC para fins de analisar a estabilidade a pequenas 

perturbações. Por fim, foram apresentadas as equações que descrevem os 

controladores de amortecimento empregados nesta dissertação.  
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA PROPOSTA 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Um fraco amortecimento nas oscilações eletromecânicas pode causar 

vários prejuízos a um sistema elétrico de potência. Como ferramenta para 

contornar esse problema, empregam-se os controladores de amortecimento, 

sendo então necessário determinar os parâmetros destes controladores de 

forma a garantir o maior ganho de amortecimento aos sistemas. Portanto, a 

metodologia descrita neste capítulo apresenta o projeto de controladores de 

amortecimento aplicado em sistemas que possuem elos de transmissão de 

corrente continua em alta tensão. Todos os desenvolvimentos realizados neste 

trabalho utilizaram a plataforma MATLAB®. 

3.2 SISTEMA EM MALHA ABERTA E FECHADA  

A operação em malha aberta pode ser modelada como descrito nas 

equações (3.1) e (3.2).  

𝛥�̇� = 𝐴0𝑗 . 𝛥𝑥 + 𝐵0𝑗. 𝛥𝑢 (3.1) 

𝛥𝑦 = 𝐶0𝑗 . 𝛥𝑥 + 𝐷0𝑗 . 𝛥𝑢 (3.2) 

em que 𝛥𝑥 é o vetor de variáveis de estado (𝛥𝑥 =

[ 𝛥𝛿 𝛥𝜔𝑝𝑢 𝛥𝐸𝑞
′ ∆𝐸𝑓𝑑 ∆𝐼𝑑 ∆𝑉𝑐

′ ∆𝛼]), 𝛥𝑢 é o vetor de variáveis de entrada 

(𝛥𝑢 = [ 𝛥𝑃𝑚 𝛥𝑉𝑟𝑒𝑓 𝛥𝑉𝑒𝑠𝑝 ∆𝐼𝑜𝑟𝑑 ∆𝐼𝑚𝑜𝑑]) e 𝛥𝑦 é o vetor de variáveis de saída 

(𝛥𝑦 =  [𝛥𝜔𝑝𝑢]).  𝐴0𝑗, 𝐵0𝑗, 𝐶0𝑗 e 𝐷0𝑗 são as matrizes de espaço de estado em 

malha aberta no ponto de opeação 𝑗 obtidas pelo processo de linearização 

(Apêndice C). Deve-se enfatizar que, na operação de malha aberta, os 

controladores de amortecimento não são levados em consideração.  

As estruturas do controle de amortecimento, tanto os convencionais 

quanto os multibanda, podem ser representadas por equações de espaço de 

estados, conforme descrito nas equações (3.3) e (3.4). 
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𝛥𝑥𝑐̇ = 𝐴𝑐 . 𝛥𝑥𝑐 + 𝐵𝑐. 𝛥𝑢𝑐 (3.3) 

𝛥𝑦𝑐 = 𝐶𝑐. 𝛥𝑥𝑐 + 𝐷𝑐 . 𝛥𝑢𝑐 (3.4) 

em que 𝛥𝑥𝑐 é o vetor de estado do controlador, 𝛥𝑢𝑐 é o vetor de entrada do 

controlador e 𝛥𝑦𝑐  é o vetor com as saídas do controlador. Referindo-se às 

equações (3.1) e (3.2), a entrada do controlador é uma das saídas do sistema e 

a saída do controlador é uma das entradas do sistema. 

Para cada ponto de operação 𝑗, as equações em espaço de estado em 

malha fechada são obtidas, incluindo os controladores de amortecimento do 

sistema de potência através do procedimento de realimentação dinâmica de 

saída. A dinâmica do sistema na operação de circuito fechado é descrita nas 

equações (3.5) e (3.6). 

𝛥𝑥𝑓𝑗̇ = 𝐴𝑓𝑗 . 𝛥𝑥𝑓𝑗 + 𝐵𝑓𝑗. 𝛥𝑢𝑓𝑗 (3.5) 

𝛥𝑦𝑓𝑗 = 𝐶𝑓𝑗 . 𝛥𝑥𝑓𝑗 + 𝐷𝑓𝑗 . 𝛥𝑢𝑓𝑗 (3.6) 

em que o índice 𝑓 está associado à operação de circuito fechado, que leva em 

consideração as variáveis dos controladores. 

 

3.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE AJUSTE 

3.3.1 Ajuste dos Controladores 

Como as matrizes em espaço de estados do sistema em malha aberta 

são diferentes em cada ponto de operação, um determinado conjunto de 

parâmetros atribuídos para as variáveis dos controladores geram diferentes 

matrizes em malha fechada. Dessa forma, coeficientes de amortecimento 

diferentes serão obtidos para cada ponto de operação. Logo, para garantir que 

o máximo amortecimento seja inserido no sistema pelos controladores, é 

necessário ajustar os parâmetros destes de forma conveniente. O conjunto dos 

parâmetros formam então as variáveis de decisão (𝑣𝑎𝑟) do problema de ajuste.   
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Como em um SEP existem vários controladores, otimizar o amortecimento 

das oscilações com o ajuste dos parâmetros desses controladores é uma tarefa 

complexa que consome elevado esforço por parte do projetista. O ajuste deve 

ocorrer de forma coordenada (ou simultânea) para garantir que os controladores 

não interajam de forma a deteriorar o desempenho dinâmico do sistema.  

Outra consideração é a garantia da robustez do sistema, isto é, a eficácia 

diante das incertezas associadas à modelagem do sistema, como as variações 

de carga, geração e topologia. O requisito de robustez pode ser atendido através 

da consideração de múltiplos pontos de operação.  

3.3.2 Função Objetivo 

O ajuste dos controladores de amortecimento pode ocorrer através de 

técnicas de controle moderno, de controle clássico e métodos de otimização. 

Dentre essas técnicas, o método de otimização paramétrica é vantajoso, pois 

garante um ajuste coordenado e robusto de forma automática, ou seja, com a 

mínima interferência do projetista.  

Inicialmente deve-se escolher um índice que quantifique a estabilidade do 

sistema em malha fechada. Uma vez escolhido o índice, este deve ser otimizado 

simultaneamente em todos os pontos de operação considerados no projeto 

através do ajuste coordenado de todos os controladores (nesse caso, o algoritmo 

de otimização guia o processo de busca). Como já apresentado anteriormente, 

esse índice pode ser o coeficiente de amortecimento associado aos autovalores 

da matriz de estado em malha fechada.  

Como se trata de um problema de otimização, o menor coeficiente de 

amortecimento do sistema em malha fechada (coeficiente do autovalor 

dominante) deve ser maximizado. Dessa forma, a função objetivo do problema 

corresponde ao mínimo amortecimento (𝜉𝑚𝑖𝑛) de todos os autovalores em malha 

fechada.  

Como ajuste dos controladores deve ser robusto, algumas variações no 

sistema em regime permanente são aplicadas, resultando assim, em diferentes 

pontos de operação. Em cada ponto de operação 𝑗, é realizado o fechamento da 
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malha de controle (realimentação) e então calculados os autovalores da matriz 

de estados. O conjunto de todos os autovalores para todos os pontos de 

operação é denominado de 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜. Em seguida são calculados os fatores de 

amortecimento para todos os autovalores do 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜, conforme as equações 

(2.50) e (2.51). O coeficiente de amortecimento mínimo 𝜉𝑚𝑖𝑛, ou seja, o menor 

de todo o 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜, é a função objetivo a ser maximizada (equação (3.7)). 

𝑓𝑜𝑏𝑗 = 𝜉𝑚𝑖𝑛 (3.7) 

3.3.3 Ajuste de Controladores Convencionais (ESP e POD) 

Como anteriormente apresentado, a estrutura de um controlador 

convencional (ESP e POD) é composta de um ganho, um filtro e blocos 

compensadores de fase. Nesta estrutura, as constantes de tempo do filtro 

washout e o número de blocos de compensação são conhecidos para os 𝑛𝑐 

controladores. Logo, os parâmetros que podem ser ajustados são: ganho (𝐾𝑝), a 

compensação de fase (𝛼𝑝) e frequência da máxima compensação de fase (𝜔𝑝). 

Sendo assim, o vetor de variáveis de decisão 𝑣𝑎𝑟 do problema de otimização 

corresponde aos parâmetros de ganho e compensação de fase para todos os 𝑛𝑐 

controladores do sistema, conforme apresentado na equação (3.8). 

𝑣𝑎𝑟 = [[𝐾1…𝐾𝑝] [𝛼1…𝛼𝑝] [𝜔1…𝜔𝑝]] , 𝑝 = 1, … , 𝑛𝑐 (3.8) 

em que 𝑛𝑐 é dado pelo somatório do número de estabilizadores (geradores) e 

controladores POD (elos HVDC). 

Portanto, a formulação do problema de otimização considerando os 

controladores convencionais é representada na equação (3.9).  

{
 

 
𝑀𝑎𝑥 𝜉𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑎:

𝐾𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝑝 ≤ 𝐾𝑝𝑚𝑎𝑥
𝛼𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛼𝑝 ≤ 𝛼𝑝𝑚𝑎𝑥
𝜔𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜔𝑝 ≤ 𝜔𝑝𝑚𝑎𝑥

 (3.9) 
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As restrições de canalização representam o espaço de busca 

considerando os limites dos parâmetros a serem ajustados para cada 

controlador. 

Os valores de 𝑇𝑤 e 𝑛𝑏 utilizados foram respectivamente 3 e 2 [33], tanto 

para os ESP inseridos nos geradores quanto para o POD convencional inserido 

no elo. Para o ajuste, tem-se um problema de otimização com três conjuntos de 

parâmetros, cujos limites são apresentados na equação (3.10). Os limites 

considerados são aqueles apresentados na literatura técnica [33], embora 

possam ser utilizados limites com base no banco de dados de sistemas reais.  

{

0,01 ≤ 𝐾𝑝 ≤ 20

0,1 ≤ 𝛼𝑝 ≤ 10

1,25 ≤ 𝜔𝑝 ≤ 30
 (3.10) 

3.3.4 Ajuste dos Controladores Convencionais (geradores) e PSS4B (elos) 

O ajuste robusto e coordenado de controladores convencionais para 

geradores e controladores PSS4B para os elos também pode ser formulado 

como um problema de otimização. O objetivo é maximizar o coeficiente de 

amortecimento mínimo do sistema (coeficiente do autovalor dominante em vários 

pontos de operação). Considerando 𝑛𝑐𝑒 controladores PSS4B (número de elos 

com controlador de amortecimento) e  𝑛𝑒𝑠𝑝 estabilizadores nos geradores, a 

equação (3.11) traz o vetor de variáveis de otimização.  

𝑣𝑎𝑟 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[𝐹𝐿1…𝐹𝐿𝑛𝑐𝑒]

𝑇

[𝐹𝐼1…𝐹𝐻𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐹𝐻1…𝐹𝐻𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐾𝐿1…𝐾𝐿𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐾𝐼1…𝐾𝐼𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐾𝐻1…𝐾𝐻𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐾𝐺1…𝐾𝐺𝑛𝑐𝑒]
𝑇

[𝐾1…𝐾𝑛𝑒𝑠𝑝]
𝑇

[𝛼1…𝛼𝑛𝑒𝑠𝑝]
𝑇

[𝜔1…𝜔𝑛𝑒𝑠𝑝]
𝑇
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   (3.11) 
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Portanto, a formulação do problema de otimização considerando os 

controladores multibanda é representada na equação (3.12).  

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
𝑀𝑎𝑥 𝜉𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑎:

𝐹𝐿𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝐿𝑖 ≤ 𝐹𝐿𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐹𝐼𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝐼𝑖 ≤ 𝐹𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐹𝐻𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐹𝐻𝑖 ≤ 𝐹𝐻𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐾𝐿𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝐿𝑖 ≤ 𝐾𝐿𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐾𝐼𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝐼𝑖 ≤ 𝐾𝐼𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐾𝐻𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝐻𝑖 ≤ 𝐾𝐻𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐾𝐺𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝐺𝑖 ≤ 𝐾𝐺𝑖𝑚𝑎𝑥
𝐾𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝐾𝑝 ≤ 𝐾𝑝𝑚𝑎𝑥
𝛼𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛼𝑝 ≤ 𝛼𝑝𝑚𝑎𝑥
𝜔𝑝𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜔𝑝 ≤ 𝜔𝑝𝑚𝑎𝑥

 (3.12) 

em que: 𝑖 = 1,… , 𝑛𝑐𝑒 e 𝑝 = 1, … , 𝑛𝑒𝑠𝑝. 

No caso dos controladores PSS4B, tem-se sete conjuntos de parâmetros, 

cujos limites são apresentados na equação (3.13) [33]. Os limites dos 

estabilizadores convencionais (para os geradores) foram apresentados na 

equação (3.10). 

{
 
 
 

 
 
 
0,01 ≤ 𝐹𝐿𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 0,10

0,10 ≤ 𝐹𝐼𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 1,00

1,00 ≤ 𝐹𝐻𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 10,0

0,01 ≤ 𝐾𝐿𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 30

0,01 ≤ 𝐾𝐼𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 40

0,01 ≤ 𝐾𝐻𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 120

0,01 ≤ 𝐾𝐺𝑛𝑝𝑠𝑠 ≤ 20

 (3.13) 

3.4 SOLUÇÃO USANDO A FERRAMENTA DE OTIMIZAÇÃO DO 

MATLAB: FMINCON 

3.4.1 Sintaxe da Função Fmincon 

A solução do problema de ajuste foi realizada utilizando-se a toolbox de 

otimização do MATLAB. A função utilizada foi a fmincon, que resolve um 
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problema de minimização não linear restrito partindo-se de uma condição inicial. 

A sintaxe da função fmincon está apresentado em (3.14) e (3.15). 

min
𝑥
𝑓(𝑥) 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 

{
 
 

 
 
𝑐(𝑥) ≤ 0

𝑐𝑒𝑞(𝑥) = 0

𝐴. 𝑥 ≤ 𝑏
𝐴𝑒𝑞 . 𝑥 = 𝑏𝑒𝑞
𝑙𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑢𝑏

 (3.14) 

𝑥 = 𝑓𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛(𝑓(𝑥), 𝑥0, 𝐴, 𝑏, 𝐴𝑒𝑞 , 𝑏𝑒𝑞 , 𝑙𝑏, 𝑢𝑏, 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑐𝑜𝑛, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠) (3.15) 

em que: 

 𝑥 é o vetor com as variáveis de decisão; 

 𝑥0 é a condição inicial das variáveis de decisão; 

 𝑏, 𝑏𝑒𝑞, 𝐴 e 𝐴𝑒𝑞 estão relacionados com as restrições lineares do problema; 

 𝑐(𝑥) e 𝑐𝑒𝑞(𝑥) estão relacionados com as restrições não lineares de 

desigualdade e igualdade, definidas na função 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑐𝑜𝑛 (definida em um 

arquivo mfile a parte); 

 𝑓(𝑥) é a função que será minimizada (definida em um arquivo mfile a 

parte); 

 𝑙𝑏 e 𝑢𝑏 correspondem aos limites inferiores e superiores das variáveis de 

decisão; 

 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 fornece os detalhes específicos da função fmincon, como por 

exemplo as tolerâncias que definem a convergência. 

3.4.2 Solução do Problema de FPO via Fmincon 

Inicialmente foi obtido o ponto de operação dos sistemas através da 

solução do fluxo de potência ótimo. Para a resolução do fluxo considerando a 

inclusão do elo HVDC a metodologia apresentada na seção 2.3.2 foi adaptada 

para que a toolbox de otimização fmincon do MATLAB resolvesse o problema.  

A ferramenta de otimização foi aplicada com as seguintes especificações: 

 𝑥 = [𝑃𝑔 𝑄𝑔 𝑉 𝜃 𝑉𝑑𝑟 𝑉𝑑𝑖 𝑡𝑟 𝑡𝑖 𝐼𝑑 𝛼  𝛾 𝑇𝐴𝑃]; 
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 para a condição inicial (𝑥0) foram adotados os valores mínimos das 

variáveis de decisão; 

 𝑏, 𝑏𝑒𝑞, 𝐴 e 𝐴𝑒𝑞 são conjuntos vazios, pois não há restrições lineares no 

problema; 

 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑐𝑜𝑛 é uma função que contém as equações não lineares de igualdade 

𝑐𝑒𝑞(𝑥) = 0, (2.13), (2.14), (2.17), (2.18) e (2.19); e as equações não 

lineares de desigualdade 𝑐(𝑥) ≤ 0, (2.20) à (2.23);  

 os limites das variáveis de decisão são apresentados nas equações (2.24) 

à (2.35); 

 A tolerância dos valores das variáveis de decisão entre duas iterações 

consecutivas (𝑇𝑜𝑙𝑋) adotada foi de  10−6; 

 A tolerância do valor da função objetivo entre duas iterações consecutivas 

(𝑇𝑜𝑙𝑓𝑢𝑛) adotada foi de 10−4. 

3.4.3 Solução do Problema de Ajuste de Controladores via Fmincon 

A ferramenta de otimização foi aplicada com as seguintes especificações: 

 𝑥 é o vetor de parâmetros dos controladores de amortecimento;  

 para a condição inicial (𝑥0) foram adotadas duas técnicas diferentes: (i) 

média dos valores dos limites inferiores e superiores das variáveis de 

decisão e (ii) valores aleatórios. A função fmincon é baseada em 

derivadas de primeira e segunda ordem da função objetivo, apresentando 

sensibilidade à condição inicial empregada. Dessa forma, deseja-se 

avaliar a qualidade da solução diante dessas duas estratégias 

empregadas; 

 𝑏, 𝑏𝑒𝑞, 𝐴 e 𝐴𝑒𝑞 são conjuntos vazios, pois não há restrições lineares no 

problema; 

 𝑛𝑜𝑛𝑙𝑐𝑜𝑛 é um conjunto vazio pois não há restrições não lineares do 

problema;  

 A tolerância dos valores das variáveis de decisão entre duas iterações 

consecutivas (𝑇𝑜𝑙𝑋) adotada foi de 10−6; 
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 A tolerância do valor da função objetivo entre as duas iterações 

consecutivas (𝑇𝑜𝑙𝑓𝑢𝑛) adotada foi de 10−6. 

A função fmincon é utilizada em problemas de minimização, mas a 

otimização proposta é maximizar o coeficiente mínimo do sistema. Logo, foi 

considerada a minimização do negativo da função descrita na equação (3.7). 

3.5 PROCEDIMENTO USADO PARA OBTENÇÃO DO SISTEMA 

EM MALHA ABERTA E AVALIAÇÃO DAS SOLUÇÕES 

3.5.1 Obtenção das Matrizes em Malha Aberta 

Inicialmente é resolvido o fluxo de potência ótimo para cada ponto de 

operação (total de 𝑛𝑐𝑒𝑛 pontos de operação) e as matrizes 𝐴0𝑗 e 𝐵0𝑗 são 

calculadas pelo processo de linearização numérica (𝑗 = 1,… , 𝑛𝑐𝑒𝑛). A matriz 𝐶0𝑗 

é definida de acordo com a entrada dos controladores de amortecimento (que 

são as saídas do sistema) e a matriz 𝐷0𝑗 é uma matriz nula. Os pontos de 

operação são obtidos considerando uma variação do sistema original (carga, 

geração ou topologia). 

O fluxograma da Figura 3.1 apresenta os passos para a obtenção das 

matrizes em malha aberta. 
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Figura 3.1. Obtenção do modelo em malha aberta. 

3.5.2 Analise Modal do Sistema em Malha Aberta 

A partir da matriz de estado 𝐴0𝑗 a análise de estabilidade a pequenas 

perturbações foi realizada. Inicialmente foram determinados os autovalores da 

matriz de estados através da função ‘damp’ do MATLAB® (espectro de 

autovalores para o sistema em malha aberta), que também fornece as 

frequências e os amortecimentos de todos os autovalores. Os autovalores com 

menores coeficientes de amortecimento foram identificados e aqueles com 

coeficientes de amortecimento negativos são tratados como autovalores críticos.  
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Para analisar a interação dos geradores e a natureza dos modos de 

oscilação foram traçados os gráficos mode shapes. 

Como o sinal de entrada do controlador a ser inserido no elo HVDC é 

remoto, foi necessário identificar qual o gerador é mais efetivo para atuar nesta 

malha. Essa identificação se deu a partir de uma análise gráfica do resíduo da 

função de transferência considerando todos os cenários e todos os geradores. 

Terminada a análise modal do sistema em malha aberta, algumas 

informações importantes foram obtidas e o projeto dos controladores foi iniciado.  

3.5.3 Avaliação da Função Objetivo para um Conjunto de Parâmetros dos 

Controladores 

Essa subseção apresenta o procedimento adotado para a avaliação de 

uma solução do problema de ajuste (conjunto de parâmetros). Considerando um 

conjunto de parâmetros para os controladores de amortecimento, cada 

controlador pode ser representado em espaço de estados: 

 Estabilizadores Convencionais (vide Figura 2.9): para cada controlador, 

deve-se obter a função de transferência bem como a representação em 

espaço de estados (equações (3.3) e (3.4)). Para os controladores de 

amortecimento convencionais instalados no elo (vide Figura 2.10), 

considera-se o tempo de atraso devido à transmissão do sinal remoto; 

 Controladores de Amortecimento Multibanda (Figura 2.12): como no caso 

anterior, obtém-se a função de transferência bem como a modelagem em 

espaço de estados do controlador. O tempo de atraso na transmissão do 

sinal remoto deve ser considerado (Figura 2.13). 

O fluxograma apresentado na Figura 3.2 demonstra os passos para a 

avaliação do sistema em malha fechada considerando um determinado conjunto 

de parâmetros (que contempla controladores do sistema). 
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Figura 3.2. Avaliação de uma solução para o problema de ajuste (conjunto de parâmetros). 

A Figura 3.3 apresenta um exemplo ilustrativo considerando dois 

controladores convencionais (um para um gerador e outro para um elo HVDC) e 

dois pontos de operação.  
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Figura 3.3. Exemplo ilustrativo da avaliação de uma solução. 

Em todos os projetos foi realizada a análise modal do sistema em malha 

fechada nos cenários com pior amortecimento, verificando se os controladores 

inseridos foram suficientes para amortecer a oscilação a pequenas 

perturbações.  

Por fim, com o objetivo de validar os controladores projetados, foi aplicada 

uma perturbação de 0,05 pu na tensão de referência do regulador de tensão de 

um dos geradores e analisado se o sistema consegue alcançar um novo ponto 

de equilíbrio após a perturbação. 

3.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO 

Esse capítulo apresentou uma formulação do procedimento de ajuste de 

controladores de amortecimento em sistemas de potência com elos HVDC como 

um problema de otimização. Foram apresentados os parâmetros a serem 
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ajustados e a função objetivo empregada, que foi baseada na maximização do 

coeficiente de amortecimento mínimo dado um conjunto de pontos de operação. 

Este capítulo apresentou metodologias considerando a inserção de 

controladores de amortecimento apenas no elo e o ajuste coordenado, 

considerando simultaneamente a inserção dos controladores em elos e nos 

geradores do sistema.  

Também a função fmincon da toolbox de otimização do MATLAB foi 

apresentada, a qual foi empregada tanto para a solução do FPO quanto para o 

projeto dos controladores. 

O próximo capítulo apresenta os resultados obtidos a partir da 

metodologia.  
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Este capítulo apresenta os resultados da metodologia proposta no 

capítulo anterior, aplicada em dois sistemas multimáquinas. Cada sistema foi 

analisado em malha aberta e fechada (sem e com os controladores de 

amortecimento). Para validar o projeto dos controladores, uma pequena 

perturbação foi aplicada em um dos geradores dos sistemas. 

4.2 SISTEMA DUAS ÁREAS  

Um dos sistemas utilizados neste trabalho é composto por duas áreas e 

quatro geradores, o qual é ilustrado na Figura 4.1 [8]. Embora seja um sistema 

de pequeno porte, sua estrutura e parâmetros são baseados em equipamentos 

reais, favorecendo a análise de vários efeitos dos modos de oscilação 

eletromecânicos, sendo largamente utilizado na literatura. 

 

Figura 4.1. Diagrama unifilar do sistema de 2 áreas e 4 geradores. 
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4.2.1 Descrição do Sistema 

Para o projeto de controladores do sistema de duas áreas foram 

considerados sete cenários ou condições operativas: o caso base e mais seis 

pontos de operação obtidos do caso base através de variações de carga e de 

alterações topológicas. Essas alterações são apresentadas na Tabela 4.1. Nos 

cenários dois, três, quatro e cinco apenas uma única linha de transmissão foi 

retirada entre os barramentos.  

Os valores encontrados na solução do fluxo de potência ótimo para os 

sete cenários de operação estão apresentados no Apêndice A.  

Tabela 4.1. Cenários pré-especificados de operação – Sistema de Duas Áreas 

Cenários Configuração 

1 Caso base 

2 1 LT 8-9 fora de serviço 

3 1 LT 5-6 fora de serviço 

4 1 LT 7-8 fora de serviço  

5 1 LT 6-7 e 1 LT 9-10 fora de serviço 

6 Aumento de 10% no carregamento 

7 Diminuição de 15% no carregamento 

LT: linha de transmissão. Admite-se a saída de um dos circuitos.  

4.2.2 Desempenho em Malha Aberta 

Após a linearização numérica com os dados obtidos do fluxo de potência 

ótimo, a análise modal do sistema em malha aberta (Tabela 4.2), indica a 

presença de um modo de oscilação com amortecimento negativo em todos os 

cenários, com exceção do sétimo, que apesar de não apresentar um coeficiente 

de amortecimento mínimo negativo, apresenta um fraco amortecimento. 

Ressalta-se que somente os modos eletromecânicos são apresentados. O 

autovalor que apresenta o menor coeficiente mínimo de amortecimento em todos 

os cenários é caracterizado por uma frequência inferior a 0,8 Hz. Portanto, a 

natureza deste modo de oscilação é interárea. 
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Tabela 4.2. Modos de oscilação de todos os cenários - Sistema de Duas Áreas. 

 

Para verificar a natureza dos modos de oscilação, os mode shapes de 

velocidade em cada ponto de operação são apresentados nas Figura 4.2 à 

Figura 4.8. A análise dos mode shapes determina a atividade da velocidade dos 

geradores quando os modos críticos são excitados.  

 

 Autovalor F (Hz) 𝜉 (%) 

C
e

n
á

ri
o
 

1
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 1 = 0,0031 ± 𝑗4,6502 0,74 -0,07 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,4600 ± 𝑗6,0447 0,96 7,59 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,5362 ± 𝑗6,4844 1,03 8,24 

C
e

n
á

ri
o
 

2
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 2 = 0,0385 ± 𝑗4,5619 0,73 -0,84 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,2780 ± 𝑗5,5338 0,88 5,02 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,5035 ± 𝑗6,532 1,04 7,68 

C
e

n
á

ri
o
  
 

3
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,0382 ± 𝑗4,5880 0,73 -0,83 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,3253 ± 𝑗5,9699 0,95 5,44 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,4648 ± 𝑗6,1009 0,97 7,60 

C
e

n
á

ri
o
 

4
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 4 = 0,0058 ± 𝑗4,2308 0,67 -0,14 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,4401 ± 𝑗6,0442 0,96 7,26 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,5160 ± 𝑗6,4674 1,03 7,95 

C
e

n
á

ri
o
 

5
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = 0,0532 ± 𝑗4,2873 0,68 -1,24 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,2364 ± 𝑗5,5461 0,88 4,26 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,4362 ± 𝑗6,4426 1,02 6,76 

C
e

n
á

ri
o
 

6
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 6 = 0,0385 ± 𝑗4,7388 0,75 -0,81 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,4104 ± 𝑗6,2318 0,99 6,57 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,4780 ± 𝑗6,7077 1,07 7,11 

C
e

n
á

ri
o
 

7
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,0276 ± 𝑗4,5239 0,72 0,61 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5091 ± 𝑗5,8057 0,93 8,74 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5826 ± 𝑗6,2392 1,00 9,30 
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Figura 4.2. Mode shapes do cenário 1 – sistema 2 áreas. 

 

Figura 4.3. Mode shapes do cenário 2 – sistema 2 áreas. 
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Figura 4.4. Mode shapes do cenário 3 –  sistema 2 áreas. 

 

Figura 4.5. Mode shapes do cenário 4 – sistema 2 áreas. 
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Figura 4.6. Mode shapes do cenário 5 – sistema 2 áreas. 

 

Figura 4.7. Mode shapes do cenário 6 – sistema 2 áreas. 



Capítulo 4 – Resultados  
_____________________________________________________________64 

 

 

 

Figura 4.8. Mode shapes do cenário 7 –  sistema 2 áreas. 

O modo que apresenta o menor coeficiente de amortecimento em todos 

os cenários corresponde a uma oscilação entre os geradores 1 e 2 com os 

geradores 3 e 4, ou seja, uma oscilação interárea. Os outros modos de oscilação 

correspondem a modos locais, onde o gerador 1 oscila com o gerador 2 e o 3 

com o gerador 4.  

Com base na análise do sistema em malha aberta, observa-se a 

necessidade da instalação e sintonização dos controladores de amortecimento 

no sistema. 

4.2.3 Resíduo da Função de Transferência dos Controladores de 

Amortecimento do Elo HVDC 

Os estabilizadores convencionais instalados nos geradores têm como 

sinal de entrada a velocidade dos próprios geradores. No entanto, o POD 

instalado no elo, pode assumir como entrada a velocidade de qualquer gerador. 

Assim, para definir o melhor sinal remoto, foi gerada a Figura 4.9, na qual foi 
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considerado o resíduo da função de transferência do modo interárea para todos 

os geradores em todos os cenários de operação. A partir da análise desta figura, 

a melhor entrada a ser empregada no controlador do elo em todos os cenários, 

com exceção do número dois, é a velocidade do gerador 1.  

 

Figura 4.9. Resíduo para identificar a melhor entrada para o controlador do elo. 

4.2.4 Resultado Considerando Apenas um POD Convencional no elo HVDC 

para o Sistema de Duas Áreas 

Por se tratar de um problema de otimização resolvido por um método 

baseado em derivada, a condição inicial empregada impacta na convergência. 

Para fins de comparação, o controlador foi projetado considerando dois 

conjuntos de condições iniciais. O primeiro considera a média entre os limites 

máximo e mínimo das variáveis dos controladores. O segundo considera valores 

aleatoriamente gerados no interior da região factível. Os valores da condição 

inicial, bem como os parâmetros otimizados para  o estabilizador convencional 

instalado no elo são apresentados na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3. Resultados considerando apenas o controlador POD convencional. 

 Média Aleatórios 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐾𝑝𝑜𝑑 10,005 19,983 13,9 19,983 

𝛼𝑝𝑜𝑑 5,05 0,10038 3,2393 0,10038 

𝜔𝑝𝑜𝑑 15,625 13,569 28,569 13,574 

𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) -1,00 -1,00 

 

Observa-se que o amortecimento fornecido por este controlador é 

insuficiente para estabilizar o sistema em todos os pontos de operação, pois o 

coeficiente de amortecimento mínimo ainda permanece negativo. 

A análise modal do sistema em malha fechada foi realizada para os 

cenários cinco e sete que, como apresentado na Tabela 4.4, são 

respectivamente os cenários com menor e maior amortecimento em malha 

aberta.  

Tabela 4.4. Amortecimento mínimo para cada cenário - Sistema Duas Áreas (malha aberta). 

Cenário Amortecimento Mínimo (%) F (Hz) 

1 -0,07 0,74 

2 -0,84 0,73 

3 -0,83 0,73 

4 -0,14 0,67 

5 -1,24 0,68 

6 -0,81 0,75 

7 0,61 0,72 

 

Pelos autovalores da Tabela 4.5, é possível confirmar que apenas o POD 

não foi suficiente para amortecer as oscilações do sistema, já que este em malha 

fechada apresenta amortecimento mínimo negativo para o cenário de operação 

número cinco e um fraco amortecimento para o cenário sete. Observa-se ainda 

que os autovalores de natureza local são bem amortecidos. 
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Tabela 4.5. Análise em malha fechada considerando apenas o controlador POD convencional. 

4.2.5 Resultado Considerando Controladores Convencionais nos geradores e 

POD no Elo HVDC para o Sistema de Duas Áreas 

O projeto coordenado dos ESPs convencionais com o POD para o sistema 

de duas áreas obteve como resultados os parâmetros apresentados na Tabela 

4.6.  

Tabela 4.6. Resultados para o sistema de 2 áreas considerando ESP em todos geradores e 
POD no elo HVDC. 

 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐾𝑝𝑜𝑑 10,005 5,8551 19,144 15,3500 

𝛼𝑝𝑜𝑑 5,05 3,5239 4,9052 0,2866 

𝜔𝑝𝑜𝑑 15,625 16,5950 24,258 23,6900 

𝐾𝐺1 10,005 17,6980 16,296 17,5230 

𝐾𝐺2 10,005 17,0500 18,268 15,8990 

𝐾𝐺3 10,005 16,7370 5,5772 5,3748 

𝐾𝐺4 10,005 18,3260 19,298 13,5910 

𝛼𝐺1 5,05 3,3098 9,0673 2,2216 

𝛼𝐺2 5,05 0,3474 6,3604 0,3217 

𝛼𝐺3 5,05 0,5349 5,5141 0,8116 

𝛼𝐺4 5,05 1,0795 1,6604 2,5470 

𝜔𝐺1 15,625 9,7308 4,9009 6,2595 

𝜔𝐺2 15,625 15,3030 4,0543 12,0520 

𝜔𝐺3 15,625 16,3570 28,778 25,4310 

𝜔𝐺4 15,625 14,8110 29,155 24,8110 

𝜉𝑚𝑖𝑛(%) 18,36 18,37 

A inclusão somente do POD no elo não foi suficiente para amortecer as 

oscilações do sistema, mas o projeto coordenado dos estabilizadores 

 Autovalores F (Hz) 𝜉 (%) 

Cenário 5 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = 0,0428 ± 𝑗4,2749 0,68 -1,00 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,2379 ± 𝑗5,5457 0,88 4,28 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,4290 ± 𝑗6,4405 1,03 6,64 

Cenário 7 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,0379 ± 𝑗4,5124 0,84 0,72 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5092 ± 𝑗5,8056 0,93 8,74 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5776 ± 𝑗6,2382 1,00 9,22 
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convencionais nos geradores com o POD convencional se mostrou eficiente. É 

possível ver que o amortecimento mínimo foi de 18,36% considerando como 

condição inicial a média entre os valores máximos e mínimos das variáveis de 

decisão.  

Considerando os parâmetros dos controladores de amortecimento 

encontrados quando a condição inicial corresponde à média das variáveis, a 

análise modal em malha fechada foi realizada para os cenários cinco e sete 

(Tabela 4.7).  

Tabela 4.7. Analise modal do sistema de 2 áreas em malha fechada considerando ESPs em 
todos geradores e POD no elo. 

 

Para validar e confirmar a eficiência do projeto coordenado dos 

controladores uma pequena perturbação de 5% foi aplicada na tensão de 

referência do gerador 1 (Δ𝑉𝑟𝑒𝑓 na Figura 2.6) e então avaliado o comportamento 

do sistema para os cenários cinco e sete,  apresentados respectivamente na 

Figura 4.10 e Figura 4.11. Tais figuras ilustram o desvio de velocidade Δ𝜔𝑝𝑢 do 

gerador 1 em relação ao gerador 4 (Δ𝜔𝑝𝑢14 = Δ𝜔𝑝𝑢1 − Δ𝜔𝑝𝑢4) e demonstram que 

o ajuste coordenado dos ESPs com o POD inseriram amortecimento suficiente 

no sistema frente a pequenas perturbações. 

 

 Autovalores F (Hz) 𝜉 (%) 

Cenário 5 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,7572 ± 𝑗3,9454 0,64 18,85 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = −1,3744 ± 𝑗7,0989 1,15 19,01 

Cenário 7 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −2,0064 ± 𝑗7,9162 1,30 24,57 
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Figura 4.10. Validação do sistema de 2 áreas considerando o cenário 5, ESPs em todos os  
geradores e POD no elo. 

 

Figura 4.11. Validação do sistema de 2 áreas considerando o cenário 7 e ESPs em todos os 
geradores e POD no elo. 
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4.2.6 Resultado Considerando Controladores PSS4B no Elo HVDC para o 

Sistema de Duas Áreas 

Os parâmetros obtidos para o POD PSS4B no elo são apresentados na 

Tabela 4.8. Este projeto, apesar de apresentar um amortecimento mínimo maior 

do que zero, o valor é inferior a 5% (fator de segurança geralmente usado nos 

SEP [21]). As respostas no domínio do tempo à uma pequena perturbação de 

5% na tensão de referência do gerador 1 (Δ𝑉𝑟𝑒𝑓1 = 0,05) são apresentadas na 

Figura 4.12 e Figura 4.13 (cenários cinco e sete).  

Tabela 4.8. Resultados do Sistema de 2 Áreas considerando apenas o PSS4B no elo. 

 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐹𝐿𝐸𝐿𝑂 0,0550 0,0498 0,0864 0,0502 

𝐹𝐼𝐸𝐿𝑂 0,5500 0,1000 0,9406 0,1002 

𝐹𝐻𝐸𝐿𝑂 5,5000 9,9990 7,1086 9,9814 

𝐾𝐿𝐸𝐿𝑂 15,0050 29,9900 22,7350 29,8050 

𝐾𝐼𝐸𝐿𝑂 20,0050 33,8270 29,7280 33,2240 

𝐾𝐻𝐸𝐿𝑂 60,0050 119,9600 47,0730 119,1200 

𝐾𝐺𝐸𝐿𝑂 10,0050 19,9970 13,1130 19,9310 

𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) 0,04 0,02 

 

Tabela 4.9. Análise modal em malha fechada do sistema de 2 áreas considerando apenas  
PSS4B no elo. 

 

 Autovalores F (Hz) 𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) 

Cenário 5 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,0018 ± 𝑗4,3450 0,69 0,04 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,2163 ± 𝑗5,6236 0,90 3,84 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,5530 ± 𝑗6,0103 0,96 9,16 

Cenário 7 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,1087 ± 𝑗4,6503 0,74 2,34 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5174 ± 𝑗5,8123 0,93 8,87 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,5957 ± 𝑗5,9761 0,96 9,92 
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Figura 4.12. Validação do sistema de 2 áreas considerando o cenário 5 e PSS4B no elo. 

 

 

Figura 4.13. Validação do sistema de 2 áreas considerando o cenário 7 e PSS4B no elo. 
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4.2.7 Resultado Considerando Controladores PSS4B no Elo HVDC e 

Controladores Convencionais nos Geradores para o Sistema de Duas Áreas 

O projeto coordenado considerando ESPs nos geradores e PSS4B no elo 

obteve como resultado os parâmetros apresentados na Tabela 4.10. Este projeto 

proporcionou um amortecimento mínimo maior que 18%, considerando todos os 

cenários de operação.  

Tabela 4.10. Resultados sistema 2 áreas considerando ESPs em todos geradores e PSS4B no 
elo. 

 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐹𝐿𝐸𝐿𝑂 0,055 0,0531 0,0306 0,0313 

𝐹𝐼𝐸𝐿𝑂 0,55 0,1577 0,9220 0,1082 

𝐹𝐻𝐸𝐿𝑂 5,5 4,1547 2,3714 7,7164 

𝐾𝐿𝐸𝐿𝑂 15,005 15,4340 24,7760 23,5600 

𝐾𝐼𝐸𝐿𝑂 20,005 17,5380 21,5380 20,8990 

𝐾𝐻𝐸𝐿𝑂 60,005 60,8530 119,5400 115,6600 

𝐾𝐺𝐸𝐿𝑂 10,005 11,6650 1,5727 7,0494 

𝐾𝐺1 10,005 17,6360 8,8591 18,6150 

𝐾𝐺2 10,005 16,7930 0,1026 11,2150 

𝐾𝐺3 10,005 15,9260 17,3750 16,8240 

𝐾𝐺4 10,005 18,9500 5,2048 19,9140 

𝛼𝐺1 5,05 1,9209 1,1559 5,5113 

𝛼𝐺2 5,05 1,7909 7,7716 3,2892 

𝛼𝐺3 5,05 1,0582 0,9359 0,3497 

𝛼𝐺4 5,05 3,9946 8,0207 4,3368 

𝜔𝐺1 15,625 16,9200 28,9050 26,1310 

𝜔𝐺2 15,625 15,4160 24,7470 24,8630 

𝜔𝐺3 15,625 16,2390 12,7440 13,4190 

𝜔𝐺4 15,625 15,1430 13,6530 14,5300 

𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) 18,36 18,35 
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Tabela 4.11. Análise modal do sistema de 2 áreas em malha fechada considerando ESPs em 
todos os geradores e PSS4B no elo. 

 

Para validar o projeto, a Figura 4.14 e Figura 4.15 foram obtidas 

considerando respectivamente os cenários cinco e sete submetidos a uma 

perturbação de 5% pu no gerador 1. Ambas as figuras demonstram a capacidade 

do sistema, com os controladores, em se restabelecer após uma pequena 

perturbação.  

 

Figura 4.14. Validação sistema 2 áreas considerando cenário 5, ESPs em todos geradores e 

PSS4B no elo. 

 Autovalores F (Hz) 𝜉 (%) 

Cenário 5 
𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,7658 ± 𝑗4,0570 0,66 18,55 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = −1,8443 ± 𝑗5,2039 0,88 33,40 

Cenário 7 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −1,0409 ± 𝑗4,3701 0,72 23,17 
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Figura 4.15. Validação do sistema 2 áreas considerando cenário 7, ESPs em todos geradores e 
PSS4B no elo. 

 

4.3 SISTEMA NEW ENGLAND  

O ajuste de controladores também foi realizado para o sistema teste New 

England de 39 barras [83], composto por 10 geradores. Utiliza-se a versão 

modificada proposta em [77], [78] (Figura 4.16), que contém a inserção de um 

elo CC entre as barras 4 e 14 (o barramento 14 é o retificador e o barramento 4 

é o inversor). Os dados do sistema estão apresentados na Apêndice B. 
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Figura 4.16. Sistema New England. 

Para esse sistema, o procedimento de ajuste é realizado considerando 

oito pontos de operação. Os cenários, descritos na Tabela 4.12, foram obtidos 

através de variações de carga e de alterações topológicas. 

Tabela 4.12. Condições operativas para o sistema New England. 

Cenários Configuração 

1 Caso base 

2 LT 6-11 fora de serviço 

3 LT 21-22 fora de serviço 

4 LT 9-39 fora de serviço 

5 LT 3-18 e 25-26 fora de serviço 

6 LT 4-5 e 15-16 fora de serviço 

7 Aumento de 15% no carregamento 

8 Diminuição de 15% no carregamento 
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4.3.1 Análise Modal do Sistema New England em Malha Aberta  

Os autovalores críticos, com amortecimento inferior a 5%, são 

apresentados na Tabela 4.13. Analisando a Tabela 4.14 todos os cenários 

possuem amortecimento mínimo negativo, caracterizando o sistema como 

instável frente a pequenas perturbações. 

 

Tabela 4.13. Modos de oscilação de todos os cenários - sistema New England. 

 Autovalor F (Hz) 𝜉 (%) 

C
e
n
á
ri

o
 

1
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 1 = 0,1795 ± 𝑗6,9782 1,11 -2,57 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 1 = 0,0684 ± 𝑗6,3531 1,01 -1,08 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 1 = 0,0321 ± 𝑗4,1267 0,66 -0,78 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 1 = 0,0020 ± 𝑗6,8084 1,08 -0,03 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,1026 ± 𝑗6,9993 1,11 1,47 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,1130 ± 𝑗7,5932 1,21 1,49 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,1510 ± 𝑗8,6611 1,38 1,74 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,1843 ± 𝑗8,8784 1,41 2,08 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 1 = −0,2564 ± 𝑗8,5681 1,36 2,99 

C
e
n
á
ri

o
 

2
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 2 = 0,2125 ± 𝑗6,9660 1,11 -3,05 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 2 = 0,0631 ± 𝑗3,8045 0,61 -1,66 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 2 = 0,0294 ± 𝑗6,2353 0,99 -0,47 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,0184 ± 𝑗7,0988 1,13 0,26 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,0603 ± 𝑗6,3943 1,02 0,94 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,1038 ± 𝑗6,9853 1,11 1,49 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,1399 ± 𝑗8,6696 1,38 1,61 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,1848 ± 𝑗8,8355 1,41 2,09 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 2 = −0,2600 ± 𝑗8,5316 1,36 3,05 

C
e
n
á
ri

o
 3

 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,1646 ± 𝑗7,0092 1,12 -2,35 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,0650 ± 𝑗4,0555 0,64 -1,60 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,0267 ± 𝑗6,0207 0,96 -0,44 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,0265 ± 𝑗6,3931 1,02 -0,41 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 3 = 0,0049 ± 𝑗6,8270 1,09 -0,07 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,0758 ± 𝑗8,5907 1,37 0,88 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,1071 ± 𝑗7,6168 1,21 1,40 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,1722 ± 𝑗8,7665 1,40 1,96 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 3 = −0,2544 ± 𝑗8,3592 

 
1,33 3,04 
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 Autovalor F (Hz) 𝜉 (%) 

C
e
n
á
ri

o
 

4
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 4 = 0,1888 ± 𝑗7,0037 1,12 -2,70 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 4 = 0,06778 ± 𝑗6,3326 1,01 -1,07 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 4 = 0,0257 ± 𝑗6,7078 1,07 -0,38 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 4 = 0,0090 ± 𝑗3,3093 0,53 -0,27 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,0976 ± 𝑗6,9889 1,11 1,40 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,1140 ± 𝑗7,5981 1,21 1,50 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,1455 ± 𝑗8,6637 1,38 1,68 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,1772 ± 𝑗8,8770 1,41 2,00 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 4 = −0,2555 ± 𝑗8,5643 1,36 2,98 

C
e
n
á
ri

o
 

5
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 5 = 0,1974 ± 𝑗6,4333 1,24 -3,07 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 5 = 0,0339 ± 𝑗3,5344 0,56 -0,96 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,0012 ± 𝑗5,8165 0,93 0,02 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,0072 ± 𝑗6,8036 1,08 0,11 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,0463 ± 𝑗6,9789 1,11 0,66 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,1268 ± 𝑗8,8495 1,41 1,43 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,1107 ± 𝑗7,6006 1,21 1,46 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,1442 ± 𝑗8,4035 1,34 1,72 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 5 = −0,2562 ± 𝑗8,5445 1,36 3,00 

C
e
n
á
ri

o
 

6
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 6 = 0,2310 ± 𝑗7,1344 1,14 -3,24 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 6 = 0,0960 ± 𝑗6,3390 1,01 -1,51 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 6 = 0,0263 ± 𝑗3,5385 0,56 -0,74 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,0660 ± 𝑗6,9588 1,11 0,95 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,0503 ± 𝑗5,0344 0,80 1,00 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,1292 ± 𝑗8,6763 1,38 1,49 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,1192 ± 𝑗7,5121 1,20 1,59 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,1805 ± 𝑗8,8475 1,41 2,04 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 6 = −0,2452 ± 𝑗8,5333 1,36 2,87 

C
e
n
á
ri

o
 

7
 

𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = 0,2355 ± 𝑗7,0321 1,12 -3,35 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 7 = 0,1659 ± 𝑗6,3940 1,02 -2,59 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 7 = 0,0683 ± 𝑗4,1523 0,66 -1,64 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 7 = 0,0111 ± 𝑗6,9187 1,10 -0,16 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,0625 ± 𝑗7,1000 1,13 0,88 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,1077 ± 𝑗7,7978 1,24 1,38 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,1561 ± 𝑗9,1100 1,45 1,71 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,1529 ± 𝑗8,8870 1,42 1,72 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,1905 ±  𝑗8,7827 1,40 2,17 
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Tabela 4.14. Amortecimento mínimo por cenário -  Sistema New England 

Cenário Amortecimento Mínimo (%) F (Hz) 

1 -2,57 1,11 

2 -3,05 1,11 

3 -2,35 1,12 

4 -2,70 1,12 

5 -3,07 1,24 

6 -3,24 1,14 

7 -3,35 1,12 

8 -0,75 1,10 
 

O cenário número sete, com carregamento 15% maior do que o caso 

base,  é o que apresenta o menor amortecimento, logo foram analisados os 

mode shapes de velocidade para este cenário considerando todos os 

autovalores menores que 5% (Figura 4.17 à Figura 4.21). 

Figura 4.17. Mode shapes de velocidade (cenário 7)  –  Modos 1 e 2, Sistema New England. 

 Autovalor F (Hz) 𝜉 (%) 

C
e
n
á
ri

o
 8

 
𝜆1
𝐶𝐸𝑁 8 = 0,0522 ± 𝑗6,9265 1,10 -0,75 

𝜆2
𝐶𝐸𝑁 8 = 0,0005 ± 𝑗4,0841 0,65 -0,01 

𝜆3
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,0296 ± 𝑗6,6074 1,05 0,45 

𝜆4
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,0285 ± 𝑗6,2642 1,00 0,46 

𝜆5
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,1225 ± 𝑗7,3137 1,16 1,68 

𝜆6
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,1517 ± 𝑗8,4081 1,34 1,80 

𝜆7
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,1376 ± 𝑗6,8447 1,09 2,01 

𝜆8
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,1971 ± 𝑗8,5706 1,36 2,30 

𝜆9
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,3280 ± 𝑗8,2644 1,32 3,97 
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 Figura 4.18. Mode shapes de velocidade (cenário 7) –  Modos 3 e 4, Sistema New England. 

 

 Figura 4.19. Mode shapes de velocidade (cenário 7) - Modos 5 e 6, Sistema New England. 

 

Figura 4.20. Mode shapes de velocidade (cenário 7) –  Modos 7 e 8, Sistema New England. 
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Figura 4.21. Mode shapes de velocidade (cenário 7) – Modo 9, Sistema New England. 

Da Figura 4.17 à Figura 4.21 é possível concluir que: 

 O modo 1 (1,12 Hz) corresponde a uma oscilação local entre os 

geradores das barras 30 e 38; 

 O modo 2 (1,02 Hz) corresponde a uma oscilação do gerador 

conectado na barra 34 contra os geradores das barras 30 e 38; 

 O modo 3 (0,66 Hz) corresponde a uma oscilação de todos os 

geradores do sistema contra o gerador conectado à barra 39; 

 O modo 4 (1,10 Hz) corresponde a uma oscilação dos geradores 

nas barras 31 e 32 contra os geradores das barras 30, 34 e 38; 

 O modo 5 (1,13 Hz) corresponde a uma oscilação dos geradores 

das barras 35 e 36 contra os geradores conectados nas barras 31, 

32 e 34;  

 O modo 6 (1,24 Hz) corresponde a uma oscilação do gerador 

conectado na barra 31 contra o gerador da barra 32; 

 O modo 7 (1,45 Hz) corresponde a uma oscilação do gerador 

conectado na barra 33 contra os geradores das barras 36 e 37; 

 O modo 8 (1,42 Hz) corresponde a uma oscilação do gerador da 

barra 37 contra o conectado na barra 36; 

 O modo 9 (1,40 Hz) corresponde a uma oscilação do gerador da 

barra 36 contra o da barra 35. 
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Com exceção do modo 3 todos os outros modos correspondem a uma 

oscilação entre os geradores de uma mesma área, ou seja, uma oscilação local. 

Já o modo 3 é uma oscilação interárea, de todo o sistema com o gerador 

conectado a barra 39.  

4.3.2 Resíduo da Função de Transferência para Definir a Melhor Entrada para 

o Controlador do Elo HVDC  

Para definir a melhor entrada para o controlador do elo HVDC foi gerada 

a Figura 4.22, na qual foi considerado o resíduo da função de transferência do 

modo de oscilação interárea para todos os geradores em todos os oito cenários 

de operação. A partir da análise desta figura a melhor entrada a ser empregada 

no controlador do elo em todos os cenários é a velocidade do gerador 1 (barra 

30).  

 

 

Figura 4.22. Resíduo considerando o modo interárea de todos os cenários. 

 

 



Capítulo 4 – Resultados  
_____________________________________________________________82 

 

 

4.3.3 Resultado Considerando POD no Elo HVDC e ESP nos Geradores para 

o Sistema New England 

Como observado na análise dos mode shapes, os modos de oscilação, 

com exceção do terceiro, são do tipo local. Para o amortecimento dos modos 

locais de oscilação foram empregados estabilizadores convencionais nos 

geradores (exceto no gerador 10 que é um equivalente). Para o amortecimento 

do modo interárea foi empregado o POD convencional no elo. O projeto 

coordenado dos estabilizadores convencionais com o POD se mostrou eficiente 

na inserção de amortecimento no sistema, visto que o amortecimento mínimo foi 

de 16,20% considerando a condição inicial como sendo valores aleatórios.   

 

Tabela 4.15. Resultado para os controladores convencionais nos geradores e POD elo HVDC. 

 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐾𝑝𝑜𝑑 10,005 17,366 2,142 13,604 

𝛼𝑝𝑜𝑑 5,050 8,987 9,623 5,376 

𝜔𝑝𝑜𝑑 15,625 11,170 1,383 15,562 

𝐾𝐺1 10,005 19,529 15,586 15,325 

𝐾𝐺2 10,005 16,988 11,381 16,480 

𝐾𝐺3 10,005 15,591 6,749 9,624 

𝐾𝐺4 10,005 15,219 6,231 15,849 

𝐾𝐺5 10,005 14,744 12,040 16,820 

𝐾𝐺6 10,005 18,823 13,787 17,071 

𝐾𝐺7 10,005 19,963 1,686 16,690 

𝐾𝐺8 10,005 18,436 3,056 14,238 

𝐾𝐺9 10,005 17,084 19,923 16,872 

𝛼𝐺1 5,050 9,919 9,347 8,521 

𝛼𝐺2 5,050 5,064 4,747 7,026 

𝛼𝐺3 5,050 8,795 1,706 7,611 

𝛼𝐺4 5,050 6,805 5,332 4,755 

𝛼𝐺5 5,050 8,799 2,703 7,537 

𝛼𝐺6 5,050 7,004 7,507 8,128 

𝛼𝐺7 5,050 7,003 2,367 4,526 

𝛼𝐺8 5,050 7,200 8,276 7,424 

𝛼𝐺9 5,050 2,289 0,874 2,205 
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 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝜔𝐺1 15,625 3,488 4,985 2,902 

𝜔𝐺2 15,625 3,256 1,592 2,616 

𝜔𝐺3 15,625 4,080 24,086 3,904 

𝜔𝐺4 15,625 7,796 6,0124 3,889 

𝜔𝐺5 15,625 4,704 20,055 4,653 

𝜔𝐺6 15,625 6,352 14,203 1,745 

𝜔𝐺7 15,625 8,495 27,508 15,253 

𝜔𝐺8 15,625 5,695 16,727 5,794 

𝜔𝐺9 15,625 10,396 13,977 4,238 

𝜉𝑚𝑖𝑛(%) 15,78 16,20 

 

Tabela 4.16. Análise modal do sistema New England em malha fechada considerando ESP em 
todos os geradores e POD no elo. 

 

A validação deste projeto pode ser verificada na Figura 4.23 e Figura 4.24, 

que consideram respectivamente os cenários sete e oito. Essas figuras ilustram 

o desvio de velocidade Δ𝜔𝑝𝑢 do gerador 1 em relação ao gerador 10 (Δ𝜔𝑝𝑢1−10 =

Δ𝜔𝑝𝑢1 − Δ𝜔𝑝𝑢10) quando uma perturbação de 5% é aplicada na tensão de 

referência do gerador 1, e demonstram que o ajuste coordenado dos ESPs com 

o POD inseriram amortecimento suficiente no sistema frente a pequenas 

perturbações. 

 Autovalores F (Hz) 𝜉 (%) 

Cenário 7 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −4,6943 ± 𝑗29,132 4,70 15,91 

Cenário 8 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 8 = −0,6552 ± 𝑗4,099 0,66 15,78 
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Figura 4.23. Validação dos controladores de amortecimento em todos os geradores e no elo 

considerando o cenário sete para o sistema New England. 

 

 
Figura 4.24. Validação dos controladores de amortecimento em todos os geradores e no elo 

considerando o cenário oito para o sistema New England. 

4.3.4 Resultado Considerando um POD PSS4B no Elo HVDC e Estabilizadores 

Convencionais nos Geradores para o Sistema New England 

O projeto com a inclusão dos ESPs nos geradores e o PSS4B no elo 

apresentou um amortecimento mínimo superior à 16%. Os parâmetros dos 

controladores estão apresentados na Tabela 4.17.  
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Tabela 4.17. Parâmetros dos controladores convencionais e PSS4B - Sistema New England. 

 Média Aleatório 

 Condição Inicial Resultado Condição Inicial Resultado 

𝐹𝐿𝐸𝐿𝑂 0,055 0,050 0,083 0,072 

𝐹𝐼𝐸𝐿𝑂 0,550 0,422 0,915 0,343 

𝐹𝐻𝐸𝐿𝑂 5,500 2,402 2,143 3,983 

𝐾𝐿𝐸𝐿𝑂 15,005 15,774 27,402 21,606 

𝐾𝐼𝐸𝐿𝑂 20,005 22,644 25,298 24,828 

𝐾𝐻𝐸𝐿𝑂 60,005 61,825 11,714 90,756 

𝐾𝐺𝐸𝐿𝑂 10,005 17,208 5,577 18,517 

𝐾𝐺1 10,005 16,761 10,942 18,756 

𝐾𝐺2 10,005 15,383 3,161 13,898 

𝐾𝐺3 10,005 16,099 9,713 14,421 

𝐾𝐺4 10,005 15,292 8,441 14,653 

𝐾𝐺5 10,005 10,024 19,190 9,0119 

𝐾𝐺6 10,005 17,884 16,984 14,246 

𝐾𝐺7 10,005 17,022 15,157 17,422 

𝐾𝐺8 10,005 14,869 13,113 15,394 

𝐾𝐺9 10,005 15,471 0,646 5,623 

𝛼𝐺1 5,050 9,286 9,579 9,642 

𝛼𝐺2 5,050 8,262 9,709 6,618 

𝛼𝐺3 5,050 7,424 8,023 7,561 

𝛼𝐺4 5,050 6,477 9,166 7,176 

𝛼𝐺5 5,050 7,787 6,592 7,789 

𝛼𝐺6 5,050 7,064 9,346 4,697 

𝛼𝐺7 5,050 5,757 7,457 6,915 

𝛼𝐺8 5,050 5,238 1,795 6,777 

𝛼𝐺9 5,050 3,506 2,842 2,560 

𝜔𝐺1 15,625 3,871 28,991 2,122 

𝜔𝐺2 15,625 2,414 28,769 3,143 

𝜔𝐺3 15,625 6,390 5,329 5,493 

𝜔𝐺4 15,625 6,069 24,026 3,341 

𝜔𝐺5 15,625 3,332 2,277 3,128 

𝜔𝐺6 15,625 5,222 20,764 3,376 

𝜔𝐺7 15,625 6,391 12,527 6,694 

𝜔𝐺8 15,625 3,437 21,549 5,960 

𝜔𝐺9 15,625 16,766 2,577 5,372 

𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) 16,204 16,207 
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Tabela 4.18. Análise modal do sistema New England em malha fechada considerando PSS4B 
no elo e ESPs nos geradores. 

 

Para validar esta adição de  amortecimento, uma perturbação de 0,05pu 

foi aplicada no gerador conectado na barra 30 e, conforme apresentado na 

Figura 4.25 e Figura 4.26, o sistema consegue alcançar um novo ponto de 

equilíbrio. 

 
Figura 4.25. Validação do sistema New England com PSS4B no elo e ESP nos geradores, 

considerando o cenário sete. 

 Autovalores F (Hz) 𝜉𝑚𝑖𝑛 (%) 

Cenário 7 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −1,9039 ± 11,56 1,8646 16,251 

Cenário 8 𝜆1
𝐶𝐸𝑁 7 = −0,67958 ± 4,137 0,66725 16,21 
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Figura 4.26. Validação do sistema New England com PSS4B no elo e ESP nos geradores, 

considerando o oitavo cenário. 

4.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS DO CAPÍTULO 

Esse capítulo apresentou os resultados obtidos pela metodologia 

proposta para o projeto de controladores de amortecimento. Foram realizados 

vários testes, considerando controladores no elo HVDC para amortecer as 

oscilações interárea e controladores nos geradores para amortecer oscilações 

locais. Dois tipos diferentes de controladores de amortecimento foram 

empregados no amortecimento das oscilações interárea, os ESPs convencionais 

e o PSS4B. Para amortecer as oscilações locais foram considerados apenas 

estabilizadores convencionais.  

A metodologia foi empregada em dois sistemas testes e, em ambos, o 

controlador adicionado somente no elo HVDC, tanto o convencional quanto o 

PSS4B, não proporcionou amortecimento suficiente para pequenas 

perturbações. Já o projeto coordenado com controladores nos elos e geradores 

se mostrou uma ferramenta eficiente, pois garantiu a estabilidade do sistema 

frente a pequenas perturbações. 
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta dissertação de mestrado foi analisado o impacto que 

estabilizadores convencionais e estabilizadores modernos multibanda provocam 

no amortecimento das oscilações eletromecânicas em sistemas que possuem 

elos de transmissão em corrente continua em alta tensão.  

Os controladores de amortecimento foram empregados nos geradores 

síncronos para amortecer oscilações locais e no elo HVDC para amortecer 

oscilações interárea. Foram realizados projetos considerando apenas 

controladores de amortecimento no elo e projetos de controle coordenado, em 

que foram ajustados simultaneamente controladores no elo e nos geradores. O 

projeto dos controladores foi realizado por uma otimização paramétrica que teve 

como função objetivo maximizar o menor coeficiente de amortecimento do 

sistema considerando vários pontos de operação. A partir da otimização foi 

possível definir todos os parâmetros dos controladores de amortecimento. 

Análise modal e simulações no domínio do tempo foram conduzidas para 

validações em malha aberta e fechada. 

A metodologia foi empregada em um sistema de duas áreas e no New 

England e, em ambos os casos, um único Power Oscillation Damper 

(convencional ou PSS4B) no elo HVDC não se apresentou como uma solução 

eficiente para prover amortecimento suficiente ao sistema. 

Já o projeto simultâneo dos estabilizadores convencionais nos geradores 

e dos controladores POD no elo garantiu amortecimento suficiente para garantia 

da estabilidade dinâmica.  

De forma geral, do ponto de vista do POD para o elo HVDC, nenhuma 

diferença significativa foi notada quando se empregava estruturas convencionais 

ou multibanda PSS4B. Ressalta-se, entretanto, que outras funções objetivos 

devem ser empregadas com fins de aprofundar a análise.  
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5.2 TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros sugere-se: 

1. Projeto dos controladores de amortecimento (ESP e PSS4B) utilizando 

métodos de otimização bioinspirados modernos; 

2. Desenvolvimento de uma metodologia que empregue funções objetivos 

distintas da apresentada no trabalho, que considerem a robustez dos 

controladores; 

3. Avaliação de elos multiterminais de corrente contínua no problema de 

estabilidade a pequenas perturbações e ajuste dos respectivos 

controladores de amortecimento; 

4. Avaliação da capacidade de transmissão entre áreas em sistemas com 

alta penetração de energia renovável e com elos de transmissão em 

corrente contínua. 
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APÊNDICE A – SOLUÇÃO DO FPO 

A.1   CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Esse apêndice apresenta os resultados para a solução em regime 

permanente do sistema de duas áreas.  

A.2   FLUXO DE POTÊNCIA PARA O SISTEMA DE DUAS ÁREAS 

Os valores encontrados na solução do FPO nas barras para todos os 

cenários estão apresentados na Tabela A.1. Para as variáveis do elo HVDC, os 

resultados estão na Tabela A.2. 

Tabela A.1: Resultados do FPO - Sistema Duas Áreas 

C
e
n
á
ri

o
 1

 

Barra 𝑉(𝑝𝑢) 𝜃 (°) 𝑃𝐺(𝑝𝑢) 𝑄𝐺(𝑝𝑢) 𝑃𝐿(𝑝𝑢) 𝑄𝐿(𝑝𝑢) 

1 1,0997 4,484 7,3264 0,68488 0 0 

2 1,0998 -4,9173 6,4469 1,5412 0 0 

3 1,0998 -9,4708 6,8316 1,7355 0 0 

4 1,0998 0 7,4785 0,77181 0 0 

5 1,0885 0,30513 0 0 0 0 

6 1,0793 -8,5797 0 0 0 0 

7 1,0709 -15,310 0 0 11,59 -0,735 

8 1,0674 -20,377 0 0 15,75 -0,899 

9 1,0771 -13,355 0 0 0 0 

10 1,0875 -4,266 0 0 0 0 

C
e
n
á
ri

o
 2

 

1 1,0998 -3,1015 7,4872 0,82559 0 0 

2 1,0999 -12,741 6,5923 1,9035 0 0 

3 1,0762 -17,991 6,9649 1,9981 0 0 

4 1,0999 0 7,1723 1,5254 0 0 

5 1,087 -7,3719 0 0 0 0 

6 1,0754 -16,484 0 0 0 0 

7 1,0634 -23,417 0 0 11,59 -0,735 

8 1,0421 -29,37 0 0 15,75 -0,899 

9 1,0502 -22,13 0 0 0 0 

10 1,0795 -4,083 0 0 0 0 
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C
e
n
á
ri

o
 3

 

Barra 𝑉(𝑝𝑢) 𝜃 (°) 𝑃𝐺(𝑝𝑢) 𝑄𝐺(𝑝𝑢) 𝑃𝐿(𝑝𝑢) 𝑄𝐿(𝑝𝑢) 

1 1,0999 12,117 7,0517 1,1326 0 0 

2 1,0952 -5,5826 6,535 1,9969 0 0 

3 1,0999 -9,6694 6,9761 1,8586 0 0 

4 1,0998 0 7,6285 0,83308 0 0 

5 1,0838 8,1009 0 0 0 0 

6 1,0696 -9,3234 0 0 0 0 

7 1,0629 -16,031 0 0 11,59 -0,735 

8 1,0654 -20,82 0 0 15,75 -0,899 

9 1,0758 -13,636 0 0 0 0 

10 1,0869 -4,3519 0 0 0 0 

C
e
n
á
ri

o
 4

 

1 1,0998 6,048 7,3001 0,74172 0  

2 1,0998 -3,3345 6,4255 1,7268 0  

3 1,0998 -9,523 6,8602 1,9554 0  

4 1,0998 0 7,5057 0,8491 0  

5 1,0879 1,8846 0 0 0  

6 1,0773 -6,9823 0 0 0  

7 1,0666 -13,717 0 0 11,59 -0,735 

8 1,0625 -20,507 0 0 15,75 -0,899 

9 1,0747 -13,422 0 0 0 0 

10 1,0867 -4,2811 0 0 0 0 

C
e
n
á
ri

o
 5

 

1 1,100 4,088 6,2061 1,9998 0 0 

2 1,0574 -2,53 7,5862 1,9999 0 0 

3 1,0422 -15,714 7,9999 2 0 0 

4 1,100 0 6,6003 1,9999 0 0 

5 1,0746 0,57278 0 0 0 0 

6 1,031 -7,2146 0 0 0 0 

7 0,99607 -22,333 0 0 11,59 -0,735 

8 1,0022 -28,835 0 0 15,75 -0,899 

9 1,0155 -20,81 0 0 0 0 

10 1,0745 -3,7453 0 0 0 0 

C
e
n
á
ri

o
 6

 

1 1,0999 5,9204 7,9956 1,0346 0 0 

2 1,0967 -4,284 7,2287 1,9972 0 0 

3 1,0899 -9,8987 7,7604 1,9975 0 0 

4 1,0999 0 7,9982 1,2458 0 0 

5 1,0848 1,358 0 0 0 0 

6 1,0711 -8,4213 0 0 0 0 

7 1,0598 -15,974 0 0 12,749 -0,8085 
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Barra 𝑉(𝑝𝑢) 𝜃 (°) 𝑃𝐺(𝑝𝑢) 𝑄𝐺(𝑝𝑢) 𝑃𝐿(𝑝𝑢) 𝑄𝐿(𝑝𝑢) 

8 1,052 -22,332 0 0 17,325 -0,9889 

9 1,064 -14,406 0 0 0 0 

10 1,0825 -4,5633 0 0 0 0 

C
e
n
á
ri

o
 7

 

1 1,0996 3,9927 6,5822 0,44711 0 0 

2 1,0997 -4,405 5,8022 1,1053 0 0 

3 1,0997 -8,4491 6,1121 1,252 0 0 

4 1,0997 0 6,7039 0,51146 0 0 

5 1,0911 0,23959 0 0 0 0 

6 1,0841 -7,7 0 0 0 0 

7 1,078 -13,703 0 0 10,431 -0,6615 

8 1,0752 -18,153 0 0 14,175 -0,8091 

9 1,0824 -11,921 0 0 0 0 

10 1,0904 -3,8224 0 0 0 0 

 

Tabela A.2: Dados resultantes do FPO para os valores do HVDC – Sistema de Duas Áreas 

 Cenários 

 

 

Variáveis 

1 2 3 4 5 6 7 

α(º) 7,8498 9,84 7,6371 7,56 7,0131 7,9105 8,1307 

ϒ(º) 12,44 10,091 11,902 13,279 11,331 10,259 12,652 

𝑉𝑑𝑟(𝑝𝑢) 1,4668 1,4416 1,4716 1,4522 1,3898 1,4591 1,4766 

𝑉𝑑𝑖(𝑝𝑢) 1,4564 1,42936 1,4654 1,4392 1,3865 1,4509 1,4665 

𝐼𝑑(𝑝𝑢) 0,31189 0,36717 0,18474 0,391005 0,10012 0,2455 0,30367 

𝑃𝑑𝑟(𝑝𝑢) 0,45748 0,5293 0,27186 0,56789 0,13915 0,35483 0,445330 

𝑃𝑑𝑖(𝑝𝑢) 0,45423 0,52479 0,27072 0,56278 0,13881 0,35483 0,445330 

𝑄𝑑𝑟(𝑝𝑢) 0,1226 0,16244 0,0600157 0,1652 0,025204 0,088009 0,11993 

𝑄𝑑𝑖(𝑝𝑢) 0,12858 0,1377 0,06785 0,17433 0,031231 0,084787 0,12663 
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APÊNDICE B – DADOS DOS SISTEMAS UTILIZADOS 

B.1   SISTEMA DUAS ÁREAS  

Esse apêndice apresenta, nas Tabelas B.1 a B.6, os dados do sistema de 

duas áreas, com 4 geradores e um elo de corrente contínua, com uma resistência 

de linha CC de 0,0334 p.u. Foi considerada uma base de 100 MVA e frequência 

de 60 Hz. As tensões nas barras foram limitadas entre 0,95 e 1,10 p.u. 

Tabela B.1: Carga Ativa e Reativa nas Barras – Sistema de Duas Áreas 

Barra 𝑃𝐿 (MW) 𝑄𝐿 (MVAr) 

7 1159,0 -73,50 

8 1575,0 -89,90 

 

Tabela B.2: Dados de linha – Sistema de Duas Áreas 

De Para R(pu) X(pu) Bsh (pu)** De Para R(pu) X(pu) Bsh (pu)** 

1 5 0,001 0,012 0 3 9 0,001 0,012 0 

2 6 0,001 0,012 0 9 8 0,002 0,020 0,030 

7 8 0,022 0,220 0,330 9 8 0,002 0,020 0,030 

7 8 0,022 0,220 0,330 5 6 0,005 0,050 0,075 

7 8 0,022 0,220 0,330 5 6 0,005 0,050 0,075 

6 7 0,002 0,020 0,030 10 9 0,005 0,050 0,075 

6 7 0,002 0,020 0,030 10 9 0,005 0,050 0,075 

4 10 0,001 0,012 0      

** Shunt Total da Linha.  

Tabela B.3: Limites das Potências Ativa e Reativa Geradas – Sistema de Duas Áreas 

Gerador 𝑃𝐺𝑚𝑖𝑛 (MW) 𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥 (MW) 𝑄𝐺𝑚𝑖𝑛 (MVAr) 𝑄𝐺𝑚𝑎𝑥 (MVAr) 

1 10 800 -200 200 

2 10 800 -200 200 

3 10 800 -200 200 

4 10 800 -200 200 
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Tabela B.4: Coeficientes de Custo – Sistema de Duas Áreas 

Gerador a b c 

1 140 200 60 

2 120 150 75 

3 80 180 70 

4 140 200 60 

 

 

Tabela B.5: Dados dos Geradores – Sistema de Duas Áreas 

Gerador 1 2 3 4 

𝐻 (seg) 54 54 63 63 

𝑋𝑑 (pu) 0,20 0,20 0,20 0,20 

𝑋𝑑
′  (pu) 0,0330 0,0330 0,0330 0,0330 

𝑅𝑠 (pu) 0 0 0 0 

𝑋𝑞 (pu) 0,190 0,190 0,190 0,190 

𝑇𝑑0
′  (seg) 8 8 8 8 

𝐷 (pu) 0 0 0 0 

𝐾𝑎 (pu) 200 200 200 200 

𝑇𝑎 (seg) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

 

Tabela B.6: Dados do Elo de Transmissão em Corrente Contínua (em pu e graus) 

Variavéis Retificador Inversor Variavéis Retificador Inversor 

Barra 7 8 𝐼𝑑𝑚𝑖𝑛 0,10 0,10 

𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 0,10 0,10 𝐼𝑑𝑚𝑎𝑥 1,00 1,00 

𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 1,50 1,50 angulomin 7 10 

𝑄𝑑𝑚𝑖𝑛 0 0 angulomax 10 15 

𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥 1,00 1,00 𝑉𝑑𝑚𝑖𝑛 1,00 1,00 

𝑡𝑚𝑖𝑛 1,05 1,05 𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 1,50 1,50 

𝑡𝑚𝑎𝑥 1,05 1,05 𝑋𝑐 0,126 0,0728 
 

 

Os valores adotados para 𝑇𝑤 e 𝑛𝑏  foram respectivamente 3 segundos e 

2 blocos, para todos os controladores em ambos os sistemas. 

Os dados para simulação dinâmica do elo HVDC são: 𝐿 = 0,0107 𝑝𝑢,      

𝐾𝐼 = 20, 𝐾𝑃 = 35 e 𝑇 = 0,01 𝑠𝑒𝑔. 
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B.2     SISTEMA NEW ENGLAND 

Esse apêndice apresenta, nas Tabelas B.7 a B.12, os dados do sistema 

de New England, com um elo de corrente contínua, de resistência de linha CC 

de 0,001 p.u. Foi considerada uma base de 100 MVA e frequência de 60 Hz. As 

tensões nas barras foram limitadas entre 0,90 e 1,10 p.u. Os tapes do sistema 

CA foram limitados entre 0,9 e 1,10.  

Tabela B.7: Carga Ativa e Reativa nas Barras – Sistema New England. 

Barra 𝑃𝐿 (MW) 𝑄𝐿 (MVAr) 

3 322,0 2,40 

4 500,0 184,0 

7 233,80 84,0 

8 522,00 176,0 

12 7,50 88,0 

15 320,0 153,0 

16 329,0 32,30 

18 158,0 30,0 

20 628,0 103,0 

21 274,00 115,0 

23 247,50 84,60 

24 308,60 -92,20 

25 224,00 47,20 

26 139,00 17,00 

27 281,00 75,50 

28 206,00 27,60 

29 283,50 26,90 

31 9,200 4,60 

39 1104,0 250,0 
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Tabela B.8: Dados de linha - Sistema New England. 

De Para R(pu) X(pu) 
Bsh 

(pu)** 
Tap De Para R(pu) X(pu) 

Bsh 

(pu)** 
Tap 

1 2 0,0035 0,0411 0,6987 0 17 18 0,0007 0,0082 0,1319 0 

1 39 0,0010 0,0250 0,7500 0 17 27 0,0013 0,0173 0,3216 0 

2 3 0,0013 0,0151 0,2572 0 21 22 0,0008 0,0140 0,2565 0 

2 25 0,0070 0,0086 0,1460 0 22 23 0,0006 0,0096 0,1846 0 

3 4 0,0013 0,0213 0,2214 0 23 24 0,0022 0,0350 0,3610 0 

3 18 0,0011 0,0133 0,2138 0 25 26 0,0032 0,0323 0,5130 0 

4 5 0,0008 0,0128 0,1342 0 26 27 0,0014 0,0147 0,2396 0 

5 6 0,0002 0,0026 0,0434 0 26 28 0,0014 0,0147 0,2396 0 

5 8 0,0008 0,0112 0,1476 0 26 29 0,0057 0,0625 1,0290 0 

6 7 0,0006 0,0092 0,1130 0 28 29 0,0014 0,0151 0,2490 0 

6 11 0,0007 0,0082 0,1389 0 12 11 0,0016 0,0435 0 1,006 

7 8 0,004 0,0046 0,0780 0 12 13 0,0016 0,0435 0 1,006 

8 9 0,0023 0,0363 0,3804 0 6 31 0 0,0250 0 1,070 

9 39 0,0010 0,0250 1,2000 0 10 32 0 0,020 0 1,070 

10 11 0,0004 0,0043 0,0729 0 19 33 0,0007 0,0142 0 1,070 

10 13 0,0004 0,0043 0,0729 0 20 34 0,0009 0,0180 0 1,009 

13 14 0,0009 0,0101 0,1723 0 22 35 0 0,0143 0 1,025 

14 15 0,0018 0,0217 0,3660 0 23 36 0,0005 0,0272 0 1,000 

15 16 0,0009 0,0094 0,1710 0 25 37 0,0006 0,0232 0 1,025 

16 17 0,0007 0,0089 0,1342 0 2 30 0,0000 0,0181 0 1,025 

16 19 0,0016 0,0195 0,3040 0 29 38 0,0008 0,0156 0 1,025 

16 21 0,0008 0,0135 0,2548 0 19 20 0,0007 0,0138 0 1,060 

16 24 0,0003 0,0059 0,0680 0       

** Shunt Total da Linha.  
 

Tabela B.9: Limites de Geração - Sistema New England. 

Gerador Barra 𝑃𝐺𝑚𝑖𝑛 (MW) 𝑃𝐺𝑚𝑎𝑥 (MW) 𝑄𝐺𝑚𝑖𝑛 (MVAr) 𝑄𝐺𝑚𝑎𝑥 (MVAr) 

1 30 100 350 -1500 1500 

2 31 200 650 -1500 1500 

3 32 300 800 -1500 1500 

4 33 300 750 -1500 1500 

5 34 250 650 -1500 1500 

6 35 300 750 -1500 1500 

7 36 250 750 -1500 1500 

8 37 250 700 -1500 1500 

9 38 400 900 -1500 1500 

10 39 600 1200 -1500 1500 
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Tabela B.10: Coeficientes de Custo - Sistema New England. 

Gerador a b c 

1 0 6,90 0,0193 

2 0 3,70 0,0111 

3 0 2,80 0,0104 

4 0 4,70 0,0088 

5 0 2,80 0,0128 

6 0 3,70 0,0094 

7 0 4,80 0,0099 

8 0 3,60 0,0113 

9 0 3,70 0,0071 

10 0 3,90 0,0064 

 

Tabela B.11: Dados dos Geradores  - Sistema New England. 

Gerador 𝐻 𝑋𝑑 𝑋𝑑
′  𝑅𝑠 𝑋𝑞 𝑋𝑞

′  𝑇𝑑0
′  𝑇𝑞0

′  𝐷 𝐾𝑎 𝑇𝑎 

1 42,00 0,1000 0,0310 0 0,0690 0,0080 10,20 0,10 0 5,00 0,06 

2 30,30 0,2950 0,0697 0 0,2820 0,1700 6,56 1,50 0 6,20 0,05 

3 35,80 0,2495 0,0531 0 0,2370 0,0876 5,70 1,50 0 5,00 0,06 

4 28,60 0,2620 0,0436 0 0,2580 0,1660 5,69 1,50 0 5,00 0,06 

5 26,00 0,6700 0,1320 0 0,6200 0,1660 5,40 0,44 0 40,00 0,02 

6 34,80 0,2540 0,0500 0 0,2410 0,0814 7,30 0,40 0 5,00 0,02 

7 26,40 0,2950 0,0490 0 0,2920 0,1860 5,66 1,50 0 40,00 0,02 

8 24,30 0,2900 0,0570 0 0,2800 0,0911 6,70 0,41 0 5,00 0,02 

9 34,50 0,2106 0,0570 0 0,2050 0,0587 4,79 1,96 0 40,00 0,02 

10 500 0,0200 0,0060 0 0,0190 0,0080 7,00 0,70 0 5,00 0,01 

 

Tabela B.12: Dados do Elo de Transmissão - Sistema New England. 

Variáveis Retificador Inversor Variáveis Retificador Inversor 

Barra 14 4 𝐼𝑑𝑚𝑖𝑛 0,10 0,10 

𝑃𝑑𝑚𝑖𝑛 0,10 0,10 𝐼𝑑𝑚𝑎𝑥 1,00 1,00 

𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥 1,50 1,50 angulomin 7 10 

𝑄𝑑𝑚𝑖𝑛 0 0 angulomax 25 30 

𝑄𝑑𝑚𝑎𝑥 1,00 1,00 𝑉𝑑𝑚𝑖𝑛 1,00 1,00 

𝑡𝑚𝑖𝑛 0,85 0,85 𝑉𝑑𝑚𝑎𝑥 1,50 1,50 

𝑡𝑚𝑎𝑥 1,15 1,15 𝑋𝑐 0,0459 0,0518 
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Os dados para simulação dinâmica do elo HVDC são: 𝐿 = 0,0107 𝑝𝑢,      

𝐾𝐼 = 20, 𝐾𝑃 = 35 e 𝑇 = 0,01 𝑠𝑒𝑔. Os valores de 𝑇𝑤 e 𝑛𝑏, utilizados tanto para os 

ESP quanto para POD foram respectivamente 3 seg e 2.  
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APÊNCIDE C – PROCESSO DE LINEARIZAÇÃO 

NUMÉRICA 

O processo de linearização para a obtenção do modelo em espaço de 

estados em sistemas elétricos de potência com elos HVDC realizado nesta 

dissertação foi a linearização numérica, no qual pequenas perturbações (휀 =

10−8) foram aplicadas nas variáveis de estado e algébricas que formam o 

sistema não linear de equações algébricas e diferenciais. Todas as equações, 

tanto as diferenciais (𝑓), como as algébricas (𝑔), são linearizadas conforme a 

equação (C.1).  

𝜕ℎ

𝜕𝑥
| 𝑥=𝑥0 = 

ℎ (𝑥0 + 𝜉) − ℎ(𝑥0)

𝜉
 (C.1) 

As equações diferenciais que representam a metodologia empregada 

neste trabalho são as apresentadas em (C.2) à (C.8), e as equações algébricas 

são apresentadas de (C.9) à (C.20) :  

𝑓1 = �̇� = 𝜔𝑠. ∆𝜔𝑝𝑢 (C.2) 

𝑓2 = ∆𝜔𝑝𝑢̇ =
𝑃𝑚
2. 𝐻

−
𝑃𝑔

2.𝐻
−
𝐷

2.𝐻
. ∆𝜔𝑝𝑢 (C.3) 

𝑓3 = 𝐸𝑞′  ̇ =  
−𝐸𝑞

′

𝑇𝑑0
′ −

(𝑥𝑑 − 𝑥𝑑
′ )

𝑇𝑑0
′ . 𝐼𝑑𝑔 +

𝐸𝑓𝑑

𝑇𝑑0
′  (C.4) 

𝑓4 = 𝐸𝑓𝑑̇ =
−𝐸𝑓𝑑

𝑇𝑎
+
𝐾𝑎
𝑇𝑎
. (𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑉 + 𝑉𝑒𝑠𝑝) 

(C.5) 

 

𝑓5 = 𝐼�̇� =
𝑉𝑑𝑟
𝐿
−
𝑉𝑑𝑖
𝐿
− 
𝑅𝑑
𝐿
. 𝐼𝑑 (C.6) 

𝑓6 = 𝑉𝑐′ ̇ = 𝐾𝑖. (𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑) (C.7) 

𝑓7 = �̇� =  
𝑉𝑐
′

𝑇
+ 𝐾𝑝.

(𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑)

𝑇
−
𝛼

𝑇
 (C.8) 
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𝑔1 = 0 =  𝑃𝑔 − 𝑃𝐿 − 𝑃𝑑 − 𝑃𝑖𝑛𝑗 (C.9) 

𝑔2 = 0 = 𝑄𝑔 − 𝑄𝐿 − 𝑄𝑑 − 𝑄𝑖𝑛𝑗 (C.10) 

𝑔3 = 0 = 𝐾. 𝑉𝑟 . 𝑡𝑟 . cos(𝛼) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑟 . 𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝑟 (C.11) 

𝑔4 = 0 = 𝐾. 𝑉𝑖. 𝑡𝑖. cos(𝛾) −
3

𝜋
. 𝑋𝑐𝑖 . 𝐼𝑑 − 𝑉𝑑𝑖 (C.12) 

𝑔5 = 0 = 𝐾. 𝑉𝑟 . 𝑡𝑟 . cos(∅𝑟) − 𝑉𝑑𝑟 (C.13) 

𝑔6 = 0 = 𝐾. 𝑉𝑖. 𝑡𝑖. cos(∅𝑖) − 𝑉𝑑𝑖 (C.14) 

𝑔7 = 0 = 𝑉𝑑𝑟 . 𝐼𝑑 − 𝑃𝑑𝑟 (C.15) 

𝑔8 = 0 = 𝑉𝑑𝑖. 𝐼𝑑 − 𝑃𝑑𝑖 (C.16) 

𝑔9 = 0 = 𝑃𝑑𝑟 . 𝑡𝑎𝑛𝑔(∅𝑟) − 𝑄𝑑𝑟 (C.17) 

𝑔10 = 0 = 𝑃𝑑𝑖 . 𝑡𝑎𝑛𝑔(∅𝑖) − 𝑄𝑑𝑖 (C.18) 

𝑔11 = 0 = 𝑉𝐶 − 𝐾𝑝. (𝐼𝑚𝑜𝑑 + 𝐼𝑑 − 𝐼𝑜𝑟𝑑) − 𝑉𝑐
′ (C.19) 

𝑔12 = 0 = ∆𝛾 (C.20) 

A expressões para cálculo das potências ativa e reativa geradas são 

apresentadas em (C.21) e (C.22). 

𝑃𝑔 =
𝐸𝑞
′ . 𝑉. 𝑠𝑒𝑛(𝛿 − 𝜃)

𝑋𝑑
′ +

𝑉2

2
. (
1

𝑋𝑞
−
1

𝑋𝑑
′ ) . 𝑠𝑒𝑛2(𝛿 − 𝜃) (C.21) 

𝑄𝑔 =
𝐸𝑞
′ . 𝑉. 𝑐𝑜𝑠(𝛿 − 𝜃)

𝑋𝑑𝑘
′ −

𝑉2

𝑋𝑑
′ −

𝑉2

2
. (
1

𝑋𝑞
−
1

𝑋𝑑
′ ) . [1 − 𝑐𝑜𝑠2(𝛿 − 𝜃)] (C.22) 

A matriz resultante do processo de linearização [𝑀], como apresentado 

na equação (C.23), contém as submatrizes J1, J2, J3, J4, B1 e B2. Através de  uma 

manipulação matemática para eliminação das variáveis algébricas (∆𝑧),  como 

apresentado nas equações (C.24) e (C.25), o modelo em espaço de estado com 

as matrizes de estado [𝐴] e de entrada [𝐵] podem ser obtidas.  
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑓4
𝑓4̇
𝑓4
𝑓4̇
𝑓5
𝑓6
𝑓7
𝑔1
𝑔2
𝑔3
𝑔4
𝑔5
𝑔6
𝑔7
𝑔8
𝑔9
𝑔10
𝑔11
𝑔12]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 𝛥�̇�
∆𝜔𝑝𝑢̇

𝛥 𝐸𝑞′  ̇

𝛥𝐸𝑓𝑑̇

𝛥 𝐼�̇�
𝛥𝑉𝑐′ ̇

𝛥�̇�
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= [
𝐽1 𝐽2 𝐵1
𝐽3 𝐽4 𝐵2⏟      

𝑀

] .  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

∆𝛿
∆𝜔𝑝𝑢
𝛥 𝐸𝑞

′

𝛥𝐸𝑓𝑑
𝛥 𝐼𝑑
𝛥𝑉𝑐

′

𝛥𝛼 }
 
 
 

 
 
 

 ∆𝑥

 
∆𝑉
∆Ѳ
𝛥𝑉𝑑𝑟
𝛥𝑉𝑑𝑖
𝛥𝛾
𝛥∅𝑟
𝛥∅𝑖
𝛥𝑃𝑑𝑟
𝛥𝑃𝑑𝑖
𝛥𝑄𝑑𝑟
𝛥𝑄𝑑𝑖
𝛥𝑉𝐶 }

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ∆𝑧

𝛥𝑃𝑚
∆𝑉𝑟𝑒𝑓
∆𝑉𝑒𝑠𝑝
∆𝐼𝑜𝑟𝑑
∆𝐼𝑚𝑜𝑑}

 
 

 
 

∆𝑢

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(C.23) 

𝐴 =  (𝐽1 − 𝐽2. 𝐽3. 𝐽4
−1) (C.24) 

𝐵 =  (𝐵1 − 𝐽2. 𝐽4
−1. 𝐵2) (C.25) 

 


