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Abstract— This work presents an experimental setup aimed to the study of distributed generation systems,

specially in the context of independent producers connected to distribution lines. The hardware and software

structure employed in the experimental setup are presented together with experimental results illustrating its

functioning.
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Resumo— Este trabalho apresenta uma plataforma experimental para o estudo de sistemas de geração distri-

búıda, mais especificamente de produtores independentes conectados ao sistema de distribuição. As estruturas

de hardware e software para esta plataforma são apresentadas, bem como resultados experimentais ilustrativos

de sua aplicação.
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1 Introdução

As recentes mudanças de estrutura no sis-

tema elétrico (geração, transmissão, distribui-

ção e comercialização) têm motivado o uso de

pequenos produtores independentes conecta-

dos ao sistemas de distribuição e transmissão.

Sendo recente, ainda há muitas lacunas quanto

ao entendimento do impacto deste novo pa-

radigma na estabilidade e outros ı́ndices de

desempenho do sistema (Spier et al., 2002),

(Donnelly, 1996) e (Barker and Mello, 2000).

Esta nova topologia de sistema elétrico

impõe uma série de desafios teóricos e práti-

cos a serem resolvidos pela comunidade cient́ı-

fica. Motivado por esta realidade, este traba-

lho busca contribuir para estes estudos através

do desenvolvimento de uma plataforma expe-

rimental dedicada ao estudo teórico e experi-

mental de sistemas de geração distribúıda.

A plataforma desenvolvida consiste em um

protótipo de um produtor independente conec-

tado ao sistema de distribuição e de estruturas

de hardware e software necessárias para a rea-

lização de experimentos. Pretende-se com isto

emular o comportamento de um Produtor In-

dependente ligado à rede de distribuição per-

mitindo a realização de ensaios experimentais

de interesse.

O presente trabalho é organizado da se-

guinte forma: a seção 2 apresenta uma des-

crição f́ısica e lógica do protótipo, a seção 3

apresenta os resultados de ensaios práticos re-

alizados e a seção 4 apresenta as conclusões e

perspectivas futuras desta plataforma.

2 Descrição/Implementação do

Sistema

A Fig. 1 ilustra o diagrama unifilar do pro-

tótipo de GD que se pretende implementar.

A idéia principal é que este protótipo repro-

duzirá as caracteŕısticas de produtor indepen-

dente real, porém em uma escala de tensão e

potência menores. O protótipo consiste de um

grupo gerador conectado a uma linha de dis-

tribuição com várias barras ligadas a diversas

cargas, como visto na Fig. 1.

Dentre os objetivos principais da monta-

gem deste protótipo, conectado à rede interna

do DELET na UFRGS, pode-se citar a reali-

zação de ensaios experimentais diversos e con-

frontações destes com os resultados teóricos de

simulações.



Figura 1: Diagrama unifilar do sistema.

2.1 Estrutura F́ısica

O Protótipo de Produtor Independente é

constitúıdo fisicamente de um motor à diesel

e de um gerador śıncrono conectado ao barra-

mento e as cargas. A idéia central é a configu-

ração de um produtor independente de energia

ligado ao sistema de distribuição e transmis-

são.

A Fig. 2 fornece uma visão geral e mais

completa do sistema e dos diversos elementos

que o compõem.

Diversas cargas resistivas e indutivas po-

dem ser ligadas na sáıda do gerador através de

trechos de linha, conectando o gerador à rede

de distribuição de baixa tensão (220V). O sec-

cionamento é realizado por meio de contatoras.

Conta-se adicionalmente com Controlado-

res Lógico Programáveis (CLPs), com disjun-

tores, acionados manualmente e com uma série

de resistências e motores simulando as cargas.

Existem também sensores de velocidade, atu-

adores e reguladores de velocidade e de tensão

instalados na máquina primária e no gerador

os quais se comunicam com os CLPs.

A proteção do sistema é realizada pelos

disjuntores conectados à sáıda do gerador e à

entrada da rede de distribuição. Já a super-

visão do sistema é realizada por meio de um

microcomputador conectado aos CLPs.

Os ensaios de salto de tensão são realiza-

dos por meio do ajuste da tensão de campo do

gerador śıncrono. Já os ensaios de freqüência e

de fluxo de carga são executados através da va-

riação da tensão de um atuador de velocidade

presente na máquina primária. Os ensaios de

potência são efetuados via acionamento de car-

gas, por meio de contatoras, ligadas na sáıda

do gerador. Os ensaios de fluxo de carga e de

curto-circuito estão ainda por serem finaliza-

dos.

Figura 2: Diagrama esquemático do sistema.

2.1.1 Grupo Gerador

O Grupo Gerador pode fornecer uma po-

tência continua efetiva de 100kVA, com uma

tensão de 220/127V, uma freqüência de 60Hz

e um fator de potência 0.8 indutivo. Pos-

sui ainda, um quadro de comando automático,

com sistemas de partida, parada, supervisão e

transferência de carga automática.

O Grupo Gerador apresenta ainda prote-

ções com parada automática na ocorrência de

defeitos, tanque de combust́ıvel, bateria com

cabos e terminais, carregador automático de

baterias, sistema de pré aquecimento e demais

acessórios. Para acionar o gerador utiliza-se

um motor à diesel, o qual pode fornecer uma

potência cont́ınua de 121CV.

2.1.2 Linha

Os vários trechos de linha de transmissão,

conforme vistos na Fig. 1, são emulados por

indutores fabricados para fornecer valores de

resistência elétrica e reatância indutiva ade-

quados. A resistividade elétrica do condutor

utilizado na fabricação produz a resistência da

linha.

2.1.3 Cargas

Conforme a concepção geral do circuito

apresentada na Fig. 1 , a idéia inicial é ter

vários blocos de cargas ligados a vários trechos

de linha conectados entre o gerador śıncrono

e a rede de distribuição, permitindo o secci-

onamento das cargas e emulando diferentes

composições de cargas ativas e reativas.



As cargas instaladas na sáıda do gerador

śıncrono são compostas por um conjunto de

resistências e motores de indução, com rotor

do tipo gaiola, que podem fornecer uma po-

tência individual de 3.7kW. As resistências,

possuindo uma potência de 5.4kW cada, ficam

dentro de um recipiente com água.

2.2 Sistema Supervisório

As telas para o gerenciamento, monitora-

mento, controle, ensaios e simulações, do pro-

tótipo de produtor independente, foram ge-

radas através do software supervisório Elipse

SCADA.

No sistema em questão, associam-se Tags

a valores de registradores do CLP. Assim, atra-

vés do Driver de comunicação serial, os valo-

res dos registradores (variáveis) são passados,

em tempo real, aos respectivos Tags e vice-

versa. As variáveis podem ser entradas e/ou

sáıdas analógicas e/ou digitais. Tais Tags po-

dem ser ainda processados internamente pela

aplicação supervisória através da execução de

Scripts (pequenos trechos de programas) escri-

tos na linguagem Elipse Basic ou por meio de

Tags que efetuam o cálculo de expressões ma-

temáticas.

As telas do supervisório incluem basica-

mente: uma tela principal para monitoramento

e controle, uma para simulações e telas para re-

alização de ensaios de freqüência, de tensão, de

fluxo de carga e de cargas.

2.2.1 Telas de Supervisão e Controle

As telas para supervisão e controle do

grupo gerador foram desenvolvidas com o in-

tuito de passar um sentimento visual do que

está ocorrendo durante os ensaios e simulações.

Na Fig. 3 têm-se a tela principal da apli-

cação supervisória. Nesta tela, o usuário con-

segue visualizar os valores da variáveis do pro-

cesso, tais como os valores de tensão e corrente

do gerador e do barramento, através de gráfi-

cos ou por meio de displays.

Há uma série de botões com as mais varia-

das funções: parada de emergência, iniciar ou

finalizar a aplicação, ligar ou desligar o gera-

Figura 3: Tela principal do supervisório.

dor, fechar ou abrir contatoras, realizar ensaios

e simulações, por exemplo.

Há também setpoints para ajuste do valor

de referência de tensão e de freqüência do ge-

rador. Ainda, em um display, o operador pode

observar o tempo transcorrido de utilização da

aplicação.

2.2.2 Tela de Sincronismo

Uma tela, denominada Tela de Sincro-

nismo, é usada para a visualizar as principais

variáveis do grupo gerador durante a fase de

conexão do gerador à rede. São mostradas

variáveis como a freqüência do gerador, ten-

sões do barramento, bem como uma sinaliza-

ção do equiĺıbrio das tensões de cada fase (vi-

sualmente apresentadas como lâmpadas). Esta

tela é exibida ao clicar-se sobre o botão que re-

presenta a contatora que liga o barramento ao

grupo gerador.

2.2.3 Telas de Ensaios

Por meio de um clique sobre o botão En-

saios no Gerador, Fig. 3, uma tela de esco-

lha de ensaios é exibida. O usuário pode op-

tar dentre os quatro ensaios dispońıveis qual

deseja realizar. Nas telas de ensaios, um grá-

fico de tendência mostra o valor de tensão em

uma das fases, ou de freqüência do gerador a

cada instante de tempo. A Fig. 4 exibe a tela

de ensaios de tensão. Nos ensaios de tensão e

freqüência existe um setpoint, útil para digitar

o valor do salto de tensão ou de freqüência em

PU que deseja-se aplicar ao gerador.



Há também botões, cujas funções princi-

pais são enviar o valor do salto de tensão ou

de freqüência digitado ao atuador de tensão

ou de velocidade e de gravar os relatórios, ge-

rados a partir de arquivos históricos de tensões

ou de freqüência, contendo também a escala de

tempo, no formato .M para posterior análise no

Matlab.

Figura 4: Tela de ensaios de tensão.

2.2.4 Tela de Simulação

O sistema supervisório é integrado ao Ma-

tlab para fins de realizar simulações simultane-

amente a ensaios, também permitindo análises

comparativas. Através da tela de simulação,

Fig. 5, é posśıvel efetuar o controle destas simu-

lações. Escolhe-se nesta tela, por meio de sli-

ders, dentre seis modelos de gerador, o modelo

que irá ser usado nas simulações, bem como

dentre os três tipos de ensaio, apresentados a

seguir, qual será realizado:

• regime permanente;

• rampa de potência;

• salto de tensão.

Através de setpoints o usuário estipula o

valor de tensão do barramento, o valor da ten-

são do gerador, de potência elétrica, entre ou-

tros. Há também outros setpoints que defi-

nem certos parâmetros necessários às rotinas

no Matlab, cito: o estado da rede, o erro de so-

lução de cada amostra, o tempo de simulação,

etc. Há também sete botões, sendo que seis

permitem escolher quais variáveis (delta, mó-

dulo e ângulo da tensão de sáıda do gerador,

módulo e ângulo da corrente de sáıda do ge-

rador e potência elétrica) serão impressas em

uma tela a medida que a simulação ocorre. O

sétimo botão é responsável por iniciar e fina-

lizar o processo de batelada que irá gravar os

dados em arquivos históricos, gravar os dados

dos relatórios, gerados a partir dos arquivos

históricos, no formato .M e disparar o ensaio

no Matlab.

Figura 5: Tela de simulações.

2.3 Simulador

Fez-se necessário, para os propósitos da

plataforma experimental, uma ferramenta que

fosse aberta e que permitisse incluir mode-

los alternativos aos modelos clássicos de SEP

justamente para contemplar as especificida-

des dos sistemas de geração distribúıda. Não

pretendeu-se construir um simulador genérico

de SEP para competir com os simuladores

comerciais e sim para ter-se uma ferramenta

aberta e espećıfica para o caso em questão.

Tendo em vista esta situação, mister se fez

o desenvolvimento de um Simulador de Dinâ-

mica de Sistemas de Potência, o qual foi de-

senvolvido com base no Matlab. A principal

caracteŕıstica do simulador é possuir flexibili-

dade na estrutura e na modelagem do sistema

a ser simulado (modelo genérico); permitindo

assim, a simulação de qualquer sistema de po-

tência e possibilitando a análise de vários mo-

delos de geradores, de cargas e de linhas, bem

como de diversas situações que possam ocorrer

na linha.



2.3.1 Representação Singular

Do ponto de vista da modelagem de um

sistema de potência, composto por geradores

interligados à carga por meio de linhas de

transmissão, normalmente é considerada a di-

nâmica apenas dos geradores, enquanto as car-

gas e a linha de transmissão são descritas por

relações estáticas (leis de Kirchoff).

A representação geral do sistema de po-

tência pode ser colocada na forma de um sis-

tema algébrico-diferencial, também conhecido

como sistema singular ou descritor, conforme

abaixo(Bazanella, 1993):

ẋ = f(x,z,u) (1a)

g(x,z,u) = 0. (1b)

onde:

• x é um vetor de variáveis de estado;

• z é um vetor de variáveis algébricas;

• u é um vetor de entradas;

• f(., ., ., .) e g(., ., ., .) são funções vetoriais

não lineares.

A representação do sistema como um todo

é obtida a partir das equações oriundas da mo-

delagem isolada dos componentes do sistema.

Isto é realizado conectando as equações cor-

respondentes a cada um dos componentes, ou

seja, identificando as variáveis comuns a mais

de um componente e representando esta inter-

relação em um único sistema de equações.

A representação algébrico-diferencial do

sistema, mais especificamente a descrição es-

trutural das funções f e g em (1), constitui a

informação básica de entrada para o simulador

desenvolvido como parte da plataforma expe-

rimental.

O procedimento usado pelo Simulador

trata de, a cada instante de tempo, calcular

simultaneamente os valores dos vetores x e z;

por isto, também chamado de solução instantâ-

nea. Fazendo uso de algum método de integra-

ção numérica pode-se unir as equações em um

sistema de equações algébricas não lineares e

assim, obter a solução para x(t) e z(t) naquele

instante de tempo. Procedendo assim torna-se

posśıvel também aplicar o Método de Newton-

Raphson para solucionar este sistema de equa-

ções não-lineares a cada instante de tempo.

O método de integração utilizado para re-

solver as equações foi a regra do trapézio ou

regra de Euler Modificada, cuja idéia central

é aproximar a derivada no intervalo de tempo

entre t e t−∆t, onde ∆t é o passo de integra-

ção, por uma constante cujo valor é tomado

como a média entre os valores da derivada nos

extremos do intervalo.

3 Exemplos de Ensaios e Simulações

A Fig. 6 exibe o resultado experimental

de um salto de tensão de 0.1PU aplicado ao

gerador, com a tensão do barramento igual a

1PU e a potência elétrica igual a 0.3PU.
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Figura 6: Ensaio de tensão realizado no gera-

dor

Os valores das constantes empregadas na

modelagem dos geradores e dos trechos de li-

nha são apresentados em (Gonçalves, 2004). O

número de amostras nas simulações é fixo e

igual a 1000, sendo que os valores de certas

variáveis, como a tensão do barramento por

exemplo, são definidos pelo usuário por meio

de setpoints, como descrito anteriormente.

A Fig. 7 exibe o resultado experimental de

um salto de freqüência de 0.01PU realizado ao

gerador, para as mesmas considerações feitas

para o salto de tensão. Ressalta-se que este

ensaio é concebido para ser realizado somente

quando o gerador não está conectado à rede.
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Figura 7: Ensaio de freqüência realizado no

gerador

4 Conclusões

O sistema supervisório mostrou-se efici-

ente e robusto no controle do grupo gerador.

Por meio de uma interface amigável é posśıvel o

acionamento/parada do gerador, ligar/desligar

as cargas, realizar ensaios de freqüência e ten-

são. A leitura das variáveis tais como tensão,

corrente e potência do grupo gerador também

foi satisfatória.

Os bons resultados apresentados pelo

supervisório demonstraram a potencialidade

deste sistema e encoraja o prosseguimento e

finalização deste. Este deve ser direcionado

então na melhora dos tempos de leitura e es-

crita dos dados vindos do CLP, nos arquivos

históricos armazenados pelo supervisório e na

finalização do sincronismo do gerador com o

barramento.

A aplicação do simulador para diferentes

SEP mostrou-se viável, devido ao pequeno es-

forço computacional envolvido na solução do

sistema de equações não lineares. Os resul-

tados de simulação mostraram a adequação e

efetividade do simulador aos aspectos de inte-

resse.

Como trabalhos futuros pode-se destacar:

• melhora da taxa de transmissão dos dados

dos CLP para o supervisório para que se

possa observar melhor os transitórios do

gerador śıncrono.

• realização de mais análises teóricas e prá-

ticas, comparando os resultados obtidos

do modelo com a realidade;

• ensaio de interligação do grupo gerador

em paralelo com a rede elétrica, cum-

prindo alguns requisitos mı́nimos exigidos

pela distribuidora, tais como o equiĺıbrio

das tensões, frequência e fase do gerador

com a rede de distribuição;

• melhoria do protótipo: instalando um me-

didor de combust́ıvel, e mais baterias para

aumentar o número de partidas do gera-

dor.
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