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Abstract—This work has been done by the need for 

further studies in excitation systems for synchronous 

compensators of electrical substations at Vila do Conde 

and Marabá (North of Brazil). The main objective was to 

develop an accurate simulator   of the dynamic regarding 

the automatic voltage regulation at such network 

subsystem as a support tool allowing for engineers 

perform the study of stability and maintenance of the 

electricity transmission system. Such a study is of 

paramount importance to assure safe operation, 

complying with the current regulatory standards which, 

in order to assure service continuity, do not allow for long 

duration machine stops for scheduled maintenance. Thus, 

this paper presents the development of a simulator of the 

dynamics of a synchronous compensator and their 

respective excitation system and associated loop controls. 

The simulation results shown a good functioning of the 

simulator, so enabling further study of the system 

presented in this paper. 
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I.  INTRODUÇÃO 

No presente artigo são relatados e discutidos os resultados 

de testes de um aplicativo de software para simular o sistema 

de Regulação de Tensão dos Compensadores Síncronos de 

Vila do Conde, operados e mantidos pelas Centrais Elétricas 

do Norte do Brasil (Eletronorte). Tais estudos se tornam ainda 

mais necessários, devido à forma como a referida operadora 

procedeu o retrofitting dos sistemas de controle das referidas 

máquinas, utilizando-se, para isso, de uma modalidade 

contratual denominada “turn key”, na qual o fabricante 

deveria, em tese, entregar o equipamento já em pleno 

funcionamento. Eventuais imperfeições no fornecimento e 

execução do dito serviço podem deixar o sistema de controle 

vulnerável a ocorrência de futuras falhas na funcionalidade 

dos equipamentos. Dessa forma, justifica-se a necessidade de 

um estudo mais detalhado para a solução problemas pelas 

equipes de manutenção e operação. Os referidos 

compensadores devem permanecer em pleno funcionamento 

durante 24 horas por dia, nos 365 dias do ano. Somente em 

raras ocasiões o compensador síncrono é retirado de operação 

para fins de reparos programados. Tal regime de operação 

está em sintonia com o modelo estabelecido pelo Setor 

Elétrico Brasileiro, de que os equipamentos estratégicos 

devem estar sempre disponíveis, sob pena de altas multas para 

as empresas mantenedoras [1]. 

II.  DESCRIÇÃO DO SISTEMA EM ESTUDO 

O sistema em estudo trata-se do conjunto Máquina 

Síncrona (Compensador Síncrono) e Sistema Automático de 

Excitação e Regulação Automática de Tensão (RAT), os 

quais serão descritos a seguir.  

A.  O Compensador Síncrono  

O compensador síncrono em estudo é uma máquina 

síncrona trifásica de fabricação francesa (Alsthom)[2] 

equipada com subsistema de excitação de campo e de um 

sistema de controle para regulação automática do valor RMS 

da tensão nos terminais do estator. Os principais dados do 

Sistema Compensador alvo deste estudo são fornecidos nas 

Tabelas I e II. Ressalte-se que, na Tabela I, estão relacionadas 

somente as grandezas físicas mensuráveis e que constam dos 

dados de placa da referida máquina.  
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TABELA I 
GRANDEZAS MENSURÁVEIS DO COMPENSADOR SÍNCRONO DE VILA DO 

CONDE 

 

Parâmetro 

Físico 
Valor do Parâmetro 

Potência Nominal 150 MVar 

Tensão Nominal 13.8 kV 

Corrente Nominal por Fase 6.276 A 

Frequência 60 Hz 

Velocidade Nominal 900 rpm 

Velocidade Máxima 1080 rpm 

B.  Modos de Operação dos Compensadores 

Os Compensadores Síncronos de Vila do Conde e Marabá, 

são utilizados no controle da potência reativa nas barras de 

230kV do Sistema Interligado Nacional, na área geográfica 

norte do Brasil [1],[3]. Na Fig. 1, apresenta-se um diagrama 

unifilar simplificado do referido sistema elétrico, onde pode-

se observar o compensador síncrono conectado às barras de 

230 kV. No caso particular da subestação de Vila do Conde, 

onde o presente estudo vem sendo desenvolvido, o diagrama 

é similar. 

Os compensadores síncronos operam em dois modos 

distintos: (i) modo sobreexcitado e (ii) modo subexcitado. 

Quando operando no modo sobreexcitado, o compensador 

síncrono injeta potência reativa na rede (fator de potência 

adiantado), cedendo potência reativa para o sistema elétrico. 

Neste caso, a potência reativa é injetada nas barras de acordo 

com as necessidades do despacho de carga. Quando operando 

subexcitado, consegue absorver potência reativa da rede 

(fator de potência atrasado), absorvendo potência reativa do 

sistema elétrico [2],[4]-[6],[8]-[9]. Neste caso, a potência 

reativa é enviada das barras para a máquina, de acordo com 

as necessidades do despacho de carga. 

  

 
Fig. 1.  Diagrama representativo do sistema de potência de Marabá. 

 

Na Tabela II, a seguir, estão os parâmetros retirados dos 

manuais do fabricante, sendo inerentes ao projeto da 

máquina. 
TABELA II 

PARÂMETROS DO COMPENSADOR SÍNCRONO DE VILA DO CONDE 
 

Grandeza Símbolo 

Valor 

nominal 

 

Reatância síncrona Xd 1.300 pu 

Reatância inversa X2 0.193 pu 

Reatância direta subtransitória X”d 0.174 pu 

Reatância direta transitória X’d 0.295 pu 

Reatância homopolar Xo 0.147 pu 

Resistência por fase do estator a 75 °C - 0.002 Ω 

Resistência do enrolamento do rotor a 75 

°C 
- 0.085 Ω 

Constante de tempo indutiva Ta 0.276 s 

Constante de tempo do rotor (estator 

aberto) 
T’do 5.5 s 

 

Constante de tempo do rotor 

T’d 0.554 s 

T”d 0.019 s 

Corrente de excitação do entreferro - 1000 A 

 
Os valores dos parâmetros listados na Tabela II não são 

visualizados através de Medidores ou IHM, sendo estes 

determinados através de ensaios e medições especiais, quase 

sempre seguidos de alguns cálculos. As incertezas nos valores 

desses parâmetros podem, em alguns casos, ser de até 30% do 

seu respectivo valor nominal fornecido na Tabela II. 

C.  Manutenção dos Compensadores 

A tarefa de manter a máxima disponibilidade dos 

compensadores é um desafio para a Eletronorte, pois exige 

das equipes de manutenção criatividade e inovação, a fim de 

manterem o bom desempenho dos compensadores síncronos, 

com o menor número possível de paradas programadas de 

curtas durações. Desta forma, os sistemas de monitoramento 

têm sido fundamentais na antecipação dos problemas, 

contribuindo para a redução das manutenções corretivas e 

incrementos cada vez maiores das manutenções preditivas. 

Este comentário se faz necessário, pois descarta qualquer 
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possibilidade de as empresas mantenedoras solicitarem o 

desligamento destas máquinas [7].  

Os desligamentos sem penalidades, somente poderão 

acontecer conforme os poucos critérios da ANEEL (Agência 

Nacional de Energia Elétrica) [11]. 

D.  Detalhamento dos Modos de Operação do Regulador 

Automático de Tensão (RAT) 

O Regulador Automático de Tensão (RAT) é um 

controlador com estrutura Proporcional+Integral+Derivativo 

(PID), com implementação na forma digital. O RAT possui 

dois núcleos de controle, onde um deles opera como 

principal, controlando a máquina síncrona, enquanto que o 

outro (o secundário) permanece na reserva, sendo atualizado 

pelo principal e pronto a entrar em operação em caso de o 

principal falhar. A função primária do regulador de tensão é 

manter a tensão de saída do gerador igual ao valor de 

referência previamente programado [4]-[5]. 

O RAT contempla vários modos de funcionamento, 

dentre os quais podemos citar: o modo automático singelo 

(modo em que a máquina está ligada ao sistema através de um 

transformador); o modo automático com compensação de 

reativos – utilizado quando as máquinas são conectadas (ao 

barramento considerado infinito) diretamente sem 

transformador. Utiliza-se a função droop, a qual atua 

diretamente com os limitadores; o modo automático com 

fator de potência constante, ou potência reativa constante. 

Neste modo, temos uma malha adicional de controle, 

chamada controle secundário, mantendo a potência ou o fator 

de potência dentro dos limites estipulados. O modo manual, 

por sua vez, é extremamente útil para se registrar curvas de 

respostas do regulador e ajustar as proteções da máquina. 

Atuando diretamente nas grandezas relacionadas ao campo da 

máquina, comparando os valores medidos com o valor de 

referência ajustado pelo operador [3]. 

No caso do sistema da Eletronorte, o sistema de controle 

do compensador permite ajustar a tensão terminal das barras 

de 230 kV e, com isso, regula-se a variação desta tensão via 

controle de potência reativa, permitindo fornecer ou absorver 

reativo do sistema. O modo de operação utilizado é o modo 

automático singelo, onde qualquer variação entre a tensão do 

sistema e a tensão de referência do regulador, provocará uma 

variação na potência reativa de forma tão rápida quanto 

possível, e a tensão retorna ao seu valor pré-falta. 

A Fig. 2, ilustra o diagrama unifilar básico dos 

compensadores síncronos com as malhas de controle. 

Fig. 2. Diagrama representativo do sistema Automático de Controle 

[3](Adaptado). 

III.  PROTEÇÕES DO REGULADOR DE TENSÃO 

A seguir, é explanado sobre as principais proteções 

executadas pelo regulador de tensão. Como o regulador de 

tensão é o iniciador do processo elétrico nas máquinas 

rotativas, pois é quem envia a corrente de magnetização 

originadora do campo magnético formador do fluxo o qual 

induz e cria a tensão terminal da máquina, o mesmo é o piloto 

do processo interno à máquina, o qual acontece com altíssima 

velocidade [4]. Dessa forma, o equipamento deve estar 

municiado de todos os recursos (os quais são chamados de 

proteções do regulador), a fim de não permitir que as 

grandezas por ele iniciadas saiam das faixas normais 

suportáveis pela máquina, podendo causar danos às vezes 

irreparáveis, a ponto de o gerador não ter mais condições de 

funcionamento e ser substituído. Dentre as principais 

proteções podemos listar a seguir. 

A.  Proteções de Campo 

Nesta categoria está basicamente a sobrecorrente de 

campo, a qual se traduz na elevação da temperatura dos 

enrolamentos do campo da máquina, podendo trazer danos ao 

isolamento elétrico do rotor. 

B.  Proteções da Armadura 

Como proteção da armadura, encontra-se a sobrecorrente 

de armadura, a qual poderá ocorrer tanto na sobrecorrente do 

campo (sobreexcitação), quanto na subcorrente do campo 

(subexcitação). Nos dois casos, o fenômeno se traduz na 

elevação da temperatura dos enrolamentos do estator 

(armadura) da máquina, podendo trazer danos ao isolamento 

elétrico do estator. 

C.  Limitadores Baseados na Curva de Capabilidade 

Todas estas proteções estão baseadas na área (de operação 

nominal da máquina) delimitada pela curva de capabilidade 

da máquina. Esta curva, ilustrada na Fig. 3, deve ser fornecida 

pelo fabricante da máquina e é margeada por alguns 

limitadores, listados a seguir. A curva de capabilidade na 

forma como está apresentada, é aplicada em geradores de 

potência ativa. A curva genuína para os compensadores 

síncronos deve possuir o eixo P (de pequena magnitude) 

apontando para baixo. 

 
Fig. 3. Curva de Capabilidade Genérica [3](Adaptado). 

 

(i) Limitador tensão-frequência(V/Hz): tem por finalidade 

manter a relação tensão/frequência constante (
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜

𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎
=

Φ = fluxo no ferro), garantindo que não haja a saturação dos 

núcleos de ferro e consequente sobreaquecimento da 

máquina; (ii) Limitador Sobrecorrente de Campo: em casos 

de aumento na corrente de campo, este limitador quando atua, 

além de proteger a ponte retificadora contra sobrecarga, reduz 

a tensão de campo, até que a corrente de campo retorne para 
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valores de limites suportáveis pelo rotor da máquina; (iii) 

Limitador de Subcorrente de Campo: visa proteger a máquina 

contra a perda de excitação. Caso a corrente de campo caia 

abaixo de valores mínimos (provocando máximos valores de 

corrente suportáveis pelo estator devido ao fluxo inverso de 

potência do sistema para o interior da máquina), quando atua, 

provoca um aumento na tensão de campo, até que os valores 

de corrente do estator, estejam dentro de limites suportáveis; 

(iv) Limitador de Sobrecorrente de Armadura: quando atua, 

provoca uma variação na referência da tensão de armadura, 

visando reduzir a potência reativa e consequentemente a 

diminuir a corrente de armadura, evitando o 

sobreaquecimento do estator; (v) Limitador de Subexcitação 

(PxQ): visa proteger a máquina contra a perda de sincronismo 

provocada por subexcitação. Em casos onde a potência 

reativa da máquina subexcitada, cruze a linha dos ajustes 

deste limitador, este provocará um aumento na tensão de 

campo, até que o valor de potência reativa esteja dentro dos 

limites suportáveis pela máquina; (vi) Limitador de Reativo 

Máximo: visa proteger a máquina contra a geração excessiva 

de potência reativa. Em casos onde a potência reativa da 

máquina cruze a linha dos ajustes deste limitador, este 

provocará redução na referência da tensão de armadura, até 

que o valor de potência reativa esteja dentro dos limites 

suportáveis pela máquina; (vii) Limitador do Controle 

Paralelo: este limitador tem por restringir a variação na 

referência de tensão, provocada pelo controle paralelo e, 

consequentemente, as variações na tensão terminal, visando 

corrigir o fator de potência ou a potência reativa. Este 

limitador só tem efeito quando operando em fator de potência 

constante ou reativo constante; (viii) Limitador de Entrada 

Digital: este limitador tem por finalidade restringir as 

variações na referência provocadas pela entrada digital, ou 

seja, variações provocadas pelos comandos de 

aumenta/diminui tensão – chaves na porta do painel, IHM 

(Interface Homem-Máquina) da excitação, ou SPCS (Stored 

Program Control System). Este limitador tem efeito em todos 

os modos onde a entrada digital atua. 

IV.   DESCRIÇÃO DO SIMULADOR 

O simulador proposto neste trabalho permite uma 

representação completa do modelo descrito nas seções III e 

IV. O simulador (ver Fig. 4) foi desenvolvido a partir de 

diagramas de blocos dos equipamentos, conforme fornecido 

em [1]. O ambiente de desenvolvimento foi o 

Matlab/Simulink. No referido simulador, estão incluídos: a 

máquina síncrona, o barramento da linha de transmissão de 

230 kV e o sistema de automação. Na Fig. 4, existem duas 

opções para simular o regulador de tensão do compensador 

síncrono. Quando a chave (C) estiver na posição superior, o 

controlador selecionado será o PID digital completo (B), 

incluindo as suas proteções. A segunda opção, usada apenas 

para testes simples, é selecionada com a chave (C) na posição 

inferior. Neste caso o RAT será um ganho puro (A). 

 
Fig. 4. Diagrama de blocos completo de um sistema de controle com um RAT do tipo PID. 

 

V.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção serão mostrados os testes realizados na 

máquina síncrona com o objetivo de validar o simulador 

proposto. Foi realizado o teste de partida do compensador 

síncrono, aplicação e posterior retirada de degrau na 

referência de tensão e por fim o teste com os limitadores de 

excitação máxima e mínima. 

A.  Partida do Compensador Síncrono  

A Fig. 5 ilustra a partida da máquina síncrona. Foi 

selecionado o valor de 1 p.u. para a referência de tensão, que 

equivale a 13.8 kV para a tensão de armadura conectada do  

lado de baixa no transformador da subestação.  

Nota-se uma rápida resposta do sistema sob a ação do 

controlador, atingindo um sobressinal de 3,5% e tempo de 

acomodação em torno de 3 segundos. 

 

A 

B 

C 
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Fig. 5. Partida do compensador síncrono. 

B.  Degrau na Referência de Tensão  

Na Fig. 6 estão ilustradas as curvas para o teste de inserção 

e posterior retirada de um degrau de 2% na referência de 

tensão.  

No tempo igual a 20 segundos, aplicou-se um degrau 

negativo com amplitude de 2%, tendo a duração de 10 

segundos com 0.98 p.u. na referência. Percebe-se que o 

sistema de controle automático possibilita que a máquina 

síncrona siga a referência de maneira satisfatória. Destaca-se 

também na Fig. 6 o consumo de reativos do sistema por parte 

do compensador, o qual, neste teste, está operando 

subexcitado, conforme representado na curva de resposta da 

corrente de campo. 

 
Fig. 6. Teste de aplicação e posterior retirada de um degrau de 2% na 

referência de tensão. 

C.  Teste do Limitador de Mínima Excitação 

Estando o limitador de mínima excitação com o valor 

limite (de tensão) fixado próximo de 0.96 p.u., foi dado um 

degrau negativo de 8% na referência de tensão, como 

ilustrado na curva de Tensão na Armadura da Fig. 7. Observa-

se que por influência do limitador, a tensão de armadura, a 

corrente de campo e a potência reativa, foram limitadas em 

valores acima dos seus respectivos limites, inclusive a 

potência reativa limitou-se antes de -0,5 p.u., o que denota o 

bom funcionamento do modelo neste ensaio [10]. 

 
Fig. 7. Teste do limitador de mínima excitação. 

 

Observando-se as curvas da Fig. 7 (tensão na armadura, 

juntamente com o degrau na referência de tensão) obtidas 

com o modelo da Fig. 4, há considerável similaridade da 

simulação de tensão na armadura com a curva de resposta ao 

degrau aplicado no equipamento real em funcionamento, 

tensão na armadura, mostrado na Fig. 8. 

 
Fig. 8. Teste do limitador de mínima excitação. 

D.  Teste do Limitador de Máxima Excitação 

Estando o limitador de máxima excitação com o valor 

limite (de tensão) fixado próximo de 1.14 p.u., foi dado um 

degrau de 20% na referência de tensão, como está ilustrado 

na curva de Tensão na Armadura da Fig. 9. Observa-se que 

por influência do limitador, a tensão de armadura, a corrente 

de campo e a potência reativa, foram limitadas em valores 

abaixo dos seus respectivos limites, o que denota o bom 

funcionamento do modelo neste ensaio. 
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Fig. 9. Teste do limitador de máxima excitação. 

 

Observando-se as curvas da Fig. 9 (Tensão na Armadura, 

juntamente com o degrau na referência de Tensão), acima, 

obtidas com o segundo modelo (simulação), nota-se a grande 

similaridade com a curva de resposta ao degrau aplicado no 

equipamento real em funcionamento, ilustrado na Fig. 10. 

 

 
Fig. 10. Teste do limitador de máxima excitação. 

VI.  REPRESENTAÇÃO MATEMÁTICA DO SISTEMA 

Para continuação dos estudos um modelo matemático que 

representasse a dinâmica dominante do sistema Compensador 

Síncrono foi proposto e, testes e projetos de controladores 

PID serão realizados, para validação do modelo e das técnicas 

propostas. 

A.  Função de Transferência do Compensador Síncrono 

A função de transferência do compensador G(s) é como em 

(1) 

𝐺(𝑠) = 
𝐺0

(1 + 𝑠𝑇′𝑑0)(1 + 𝑠𝑇"𝑑0)
=

𝛥𝑉𝑡(𝑝𝑢)

𝛥𝑉𝑓𝑑(𝑝𝑢)

=
𝑁𝐺(𝑠)

𝐷𝐺(𝑠)
, 

(1) 

onde o ganho 𝐺0 é 1.0 p.u. na máquina em vazio, 𝑇′𝑑0 é a 

constante de tempo transitória de circuito aberto do eixo 

direto, e 𝑇"𝑑0 é a constante de tempo subtransitória de circuito 

aberto de eixo direto, são definidos segundo o manual do 

fabricante [2]. 

De posse dos parâmetros do compensador 𝑋𝑑=1.28 p.u., 

𝑋"𝑑=0.185 p.u., 𝑇′𝑑0=4.12 s, 𝑇′𝑑=0.84 s e 𝑇"𝑑=0.01 s, 

descritos no manual do fabricante, obtém-se 𝑇"𝑑0 a partir de 

(2). 

𝑋"𝑑 = 𝑋𝑑 (
𝑇′𝑑𝑇"𝑑

𝑇′𝑑0𝑇"𝑑0

). (2) 

Substituindo, é fácil observar o valor de 𝑇"𝑑0 como 

0.01834 s. Com isso, a função de transferência em malha 

aberta em (1) será 

𝐺(𝑠) =
1

(1 + 4.12𝑠)(1 + 0.01834𝑠)
, (3) 

ou na forma 

𝐺(𝑠) =
13.2345

𝑠2 + 54.76𝑠 + 13.2345
. (4) 

A correspondente resposta ao degrau para o sistema em 

malha aberta é mostrada na Fig. 11. Pode-se observar que, 

devido a constante de tempo transitória, a resposta em malha 

aberta é bastante lenta, com um tempo de acomodação de 

aproximadamente 20 segundos. Dessa forma, o regulador 

PID deve ser projetado para obter uma resposta bem mais 

rápida em malha fechada. 

 
Fig. 11. Resposta ao degrau do compensador síncrono. 

B.  Projeto do Controlador PID  

Para estudos iniciais, foi projetado um controlador PID na 

estrutura RST por alocação de polos, para análise de 

desempenho do modelo matemático em malha fechada, como 

na Fig. 12.  

 
Fig. 12. Diagrama em blocos do sistema em malha fechada. 

 

O modelo do controlador RAT PID equivale à forma 

padrão 𝐶(𝑠) = 𝐾𝑃 +
𝐾𝐼

𝑠
+

𝐾𝐷𝑠

1+𝑇𝑑𝑠
, por meio da álgebra simples, 

obtém-se a seguinte equação. 

𝐶(𝑠) =
𝑟2𝑠

2 + 𝑟1𝑠 + 𝑟0
𝑠(𝑠 + 𝑠0)

=
𝑁𝐶(𝑠)

𝐷𝐶(𝑠)
. (5) 

E a função de transferência em malha fechada para o 

comportamento desejado do sistema é 
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𝐻𝑀𝐹(𝑠) =
𝐶(𝑠)𝐺(𝑠)

1 + 𝐶(𝑠)𝐺(𝑠)

=
𝑁𝐺(𝑠)𝑁𝐶(𝑠)

𝐷𝐺(𝑠)𝐷𝐶(𝑠) + 𝑁𝐺(𝑠)𝑁𝐶(𝑠)
. 

(6) 

Sendo que em malha fechada o polinômio desejado é 

especificado como em (7). 

𝑃𝑑(𝑠) = (𝑠2 + 2𝜉𝑑(𝜔𝑛
𝑑)2)(𝑠 + 𝑎)2 = 𝑠4 + 𝑝3

𝑑𝑠3 +
                𝑝2

𝑑𝑠2 + 𝑝1
𝑑𝑠 + 𝑝0

𝑑. 
(7) 

onde 

𝑝3
𝑑 = 2𝑎 + 2𝜉𝑑𝜔𝑛

𝑑 , (7.a) 

𝑝2
𝑑 = 𝑎2 + 4𝑎𝜉𝑑𝜔𝑛

𝑑 + (𝜔𝑛
𝑑)2, (7.b) 

𝑝1
𝑑 = 2𝑎2𝜉𝑑𝜔𝑛

𝑑 + 2𝑎(𝜔𝑛
𝑑)2, (7.c) 

𝑝0
𝑑 = 𝑎2𝜔𝑛

𝑑 . (7.d) 

onde os índices d denotam coeficientes de amortecimento e 

frequência desejados. 

Considerando que a dinâmica dominante desejada para o 

sistema em malha fechada seja especificada via um par de 

polos complexos conjugados com amortecimento 𝜉𝑑 e 

frequência natural 𝜔𝑛
𝑑, os polos reais (𝑠 + 𝑎)2 são 

especificados em uma posição bem à esquerda dos polos 

dominantes no semi-plano esquerdo do plano s. Uma escolha 

padrão é 𝑎 = 5𝜔𝑛. Para fins de projeto, considera-se um 

sobressinal máximo de 5% e então um 𝜉𝑑 = 0.7. O parâmetro 

𝜔𝑛
𝑑 é obtido através da equação do tempo de acomodação 

especificado pelo projetista, de acordo com (8). 

𝑡𝑠𝑒𝑡 =
4

𝜉𝑑𝜔𝑛
𝑑
. (8) 

O projeto consistiu em fazer o denominador de (6) igual a 

(7). Assim, tem-se que 

𝑃(𝑠) = 𝑃𝑑(𝑠). (9) 

O que resulta 

(1 + 𝑠𝑇′𝑑𝑜)(1 + 𝑠𝑇"𝑑𝑜)𝑠(𝑠 + 𝑠0) + 𝐺0(𝑟2𝑠
2 + 𝑟1 +

𝑟0) = 𝑠4 + 𝑝3
𝑑𝑠3 + 𝑝2

𝑑𝑠2 + 𝑝1
𝑑𝑠 + 𝑝0

𝑑. 
(10) 

Portanto, os parâmetros do controlador são obtidos da 

solução do seguinte sistema linear na forma 

𝑀𝑋 = 𝑉 (11) 

onde 

𝑀 = 

[
 
 
 
 
 
 
 

0 0
𝐺0

𝑇′
𝑑0𝑇"𝑑0

0           

0     1

0 (
1

𝑇′
𝑑0

+
1

𝑇"𝑑0

)

              0
𝐺0

𝑇′
𝑑0𝑇"𝑑0

              0  0

0
1

𝑇′
𝑑0𝑇"𝑑0

𝐺0

𝑇′
𝑑0𝑇"𝑑0

0
]
 
 
 
 
 
 
 

, 
   (11.a) 

  

𝑋 = [

𝑟2
𝑟1
𝑟0
𝑠0

], (11.b) 

e 

𝑉 =

[
 
 
 
 
 𝑝3

𝑑 − (
1

𝑇′𝑑0

+
1

𝑇"𝑑0

)

𝑝2
𝑑

𝑝1
𝑑

𝑝0
𝑑 ]

 
 
 
 
 

. (11.c) 

VII.  A CONSTRUÇÃO DO ALGORITMO 

É necessário que se escreva um algoritmo, neste caso foi 

utilizado o software Matlab, que funcione do seguinte modo: 

(i) Entrar com os dados do modelo da planta: 𝐺0, 𝑇′𝑑0 e 𝑇"𝑑0; 

(ii) Especificar o desempenho desejado: 

a) Sobressinal máximo de 5%, 𝜉𝑑=0.7; 

b) Tempo de acomodação desejado: 𝑡𝑠𝑒𝑡 ≈ 0.3 s; 

c) Calcular 𝜔𝑛
𝑑 =

4

𝜉𝑑𝑡𝑠𝑒𝑡
; 

d) Calcular 𝑎 = 5𝜔𝑛
𝑑; 

e) Calcular 𝑝0
𝑑 , 𝑝1

𝑑 , 𝑝2
𝑑 , 𝑝3

𝑑. 

(iii) Montar a matriz M e o vetor V, em (11.a) e (11.c); 

(iv) Resolver o sistema linear em (11) para obter os 

parâmetros do controlador PID: 𝑋 = [𝑟2, 𝑟1, 𝑟0, 𝑠0]
𝑇. 

VIII.  OBTENÇÃO DA FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO RAT 

DIGITAL 

Para um dado intervalo de amostragem Ts e utilizando-se 

o método de discretização backward:

  𝑠 =
1 − 𝑧−1

𝑇𝑠

. (12) 

Partindo de (5), é possível obter a seguinte função de 

transferência pulsada para o RAT digital 

𝐶(𝑧−1) =
𝑐2𝑧

−2 + 𝑐1𝑧
−1 + 𝑐0

(1 − 𝑧−1)(1 + 𝑑0𝑧
−1)

, (13) 

onde 

𝑐2 = 𝑟2, (13.a) 

𝑐1 = −(𝑟1𝑇𝑠 + 2𝑟2), (13.b) 

𝑐0 = 𝑟2 + 𝑟1𝑇𝑠 + 𝑟0𝑇𝑠
2, (13.c) 

e 

𝑑0 = 1 + 𝑠0𝑇𝑠. (13.d) 

Utilizando as equações (13.a), (13.b) e (13.c) e escolhendo 

um valor de Ts=0.020 segundos para o intervalo de 

amostragem (observe que o valor de Ts é selecionado tal que 

este seja muito menor do que o tempo de acomodação 

desejado para o sistema em malha fechada), os seguintes 

valores foram obtidos para os parâmetros do controlador 

digital descrito em (13): 𝑐2=424.61, 𝑐1=-1315.94, 𝑐0=990.79 

e 𝑑0=4.25. 

IX.  SIMULAÇÃO EXPERIMENTAL ATRAVÉS DO ALGORITMO 

Após os cálculos dos valores dos parâmetros 𝑐2, 𝑐1, 𝑐0 e 

𝑑0, como indicado na seção VIII, a função de transferência 

pulsada do controlador digital, na forma de (13), foi 

implementada em ambiente Matlab/Simulink e o desempenho 

do RAT digital projetado foi avaliado por meio de teste de 

resposta ao degrau para o sistema em malha fechada. A 

resposta da planta é apresentada na Fig. 13, onde se pode 

observar que o sistema em malha fechada apresenta resposta 

rápida e um sobressinal inferior a 5%, conforme o projetado. 
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Fig. 13. Comparação da resposta do sistema em malha aberta e malha 

fechada para uma entrada degrau. 

X. CONCLUSÃO 

As curvas obtidas com o modelo de simulação ilustram o 

comportamento estável do sistema, como apresentado na Fig. 

6, apresentando boa estabilidade e oscilações suportáveis 

para o conjunto completo de pontos de operação admissíveis. 

Nos testes dos limitadores, observam-se através das curvas 

das Fig. 7 e 9, que os limitadores de mínima e máxima 

excitação também funcionaram de maneira bastante 

satisfatória e, embora em estudos posteriores se possa 

aprimorar a precisão dos ajustes para casos reais, nestes 

ensaios foram obtidos resultados otimistas, uma vez que os 

referidos limitadores funcionaram adequadamente. 

Tratando-se de um primeiro estudo, estes resultados são 

motivadores para uma pesquisa mais aprofundada na área de 

controle automático, a fim de serem obtidos melhores 

resultados, os quais permitirão aos engenheiros da 

Eletronorte investigar melhores ajustes para a operação com 

máxima eficiência do controle de potência reativa. 

Além disso, para trabalho futuros, utilizando-se técnicas de 

controle robusto, está previsto um novo controlador, o qual 

pode municiar a Eletronorte com a devida segurança técnica, 

frente às possíveis mudanças futuras no seu sistema elétrico. 
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