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RESUMO

O principal objetivo deste artigo é descrever o modelo utiliza-
do para representar o comportamento dinâmico dos regulado-
res de tensão da Usina Térmica Presidente Médici Fase B,
obtido através de ensaios de campo. São descritos os resulta-
dos dos ensaios de aquisição das grandezas elétricas obtidas
na usina, a modelagem, a determinação dos parâmetros e a
simulação dos reguladores de tensão. Para executar a simula-
ção e a validação dos resultados dos ensaios de campo com os
modelos desenvolvidos em laboratório  foram utilizados dois
simuladores: um desenvolvido em Matlab/Simulink, com re-
cursos amigáveis e gráficos, e o Software ANATEM, onde foi
realizada a modelagem através de CDU (Controladores Defi-
nidos pelo Usuário). Este artigo é parte do projeto de P&D
ciclo 2001-2002 da CGTEE  "Modelagem e Sintonia dos Re-
guladores de Tensão e Velocidade da Usina Térmica Presi-
dente Médici" e foi desenvolvido pelo GSEE-PUCRS em par-
ceria com o GCAR-UFRGS.

PALAVRAS-CHAVE

Modelagem de Controladores, Reguladores de Tensão, Siste-
ma de Excitação, Simulação de Sistemas Elétricos.

  I.  INTRODUÇÃO

As mudanças estruturais dos sistemas elétricos
advindas dos processos de desregulamentação estão con-
duzindo a novos paradigmas de planejamento e operação.
O desenvolvimento industrial e comercial brasileiro, bem
como o bem estar da população necessita cada vez mais de
energia com qualidade e confiabilidade. A ameaça de um
apagão e o conseqüente racionamento de energia sofrido
pelo Brasil no ano de 2001 expôs a necessidade do país de
contar com uma diversificação da sua matriz energética,
como forma de minimizar a possibilidade de um raciona-
mento devido a falta de chuvas regulares, uma vez que a
base energética brasileira é de origem hidráulica. Dessa
forma, a geração termelétrica é candidata natural a com-
por a base de geração do sistema elétrico brasileiro. Em
especial, no Rio Grande do Sul, as grandes reservas de
carvão proporcionam condições adequadas ao desenvolvi-
mento de uma matriz energética com a presença de gera-
ção à carvão. Do ponto de vista de segurança do sistema
interligado, embora a geração à carvão seja mais onerosa
econômicamente, ela proporciona uma via fácil de regulação
em condições hidrológicas desfavoráveis,  contribuindo para
o incremento da geração de reserva e maleabilidade opera-
cional. Cabe também mencionar a questão da conquista de
mercado para a geração e a possibilidade de negociar em
um mercado aberto a energia produzida, o que implica que

as empresas deverão trabalhar com redução de custos e

aumento de produtividade, a fim de tornarem-se mais com-
petitivas e disputar novos mercados.

Do ponto de vista do desempenho elétrico do sistema
a maximização dos recursos de geração pode ser alcançada

através do melhor uso dos sistemas de controle das unida-
des, o que permite determinar uma faixa de operação ade-

quada com aumento das margens de segurança e
confiabilidade. Para que este objetivo seja atingido, uma

modelagem correta dos sistemas de controle e a adoção de
novas técnicas de sintonia de reguladores são fatores es-

senciais. De posse de modelos acurados e metodologias

avançadas de sintonia é possível prever com maior acuidade
o comportamento elétrico e dinâmico do sistema e, por

conseguinte, determinar com maior precisão seus limites
de operação e ajustar seus sistemas de controle de forma a

maximizar a largura destes limites. Desta forma, a modela-
gem e sintonia mais cuidadosas são capazes de aumentar a

margem de segurança do conjunto turbina-gerador, e por
conseqüência do sistema interligado, com um custo de

implementação e execução  baixo.
Com estes objetivos, foi realizado um projeto de mode-

lagem dos controladores de tensão e velocidade da Usina

Térmelétrica Presidente Médici (UPME), a qual é uma usina
de  importância estratégica para o sistema elétrico do RS,

tanto por sua potência instalada quanto por sua localização
privilegiada. Este projeto se inseriu no ciclo 2001-2002 do

programa de Pesquisa e Desenvolvimento da CGTEE. Devi-
do a envergadura do projeto de P&D realizado, este projeto

apresenta os resultados parciais referentes a modelagem do
regulador de tensão da UPME - Fase B.

  II.  A UPME

A Usina Termoelétrica Presidente Médici, conhecida

como UPME, é um complexo de geração de energia de
446MW, localizado na cidade de Candiota, cuja fonte primá-

ria é o carvão mineral extraído de jazidas a céu aberto. O
complexo é dividido em duas Fases: a Fase A é composta de

2 geradores de 63 MW e a Fase B de 2 geradores de 160
MW.

Este artigo aborda estudos relativos a modelagem do
sistema de regulação de tensão da UPME - Fase B.

A UPME - Fase B possui 2 Caldeiras Stein Industrie

Ensaios de Campo e Modelagem dos
Reguladores de Tensão da Usina Termelétrica

Presidente Médici - Fase B
F. A. B. Lemos, J. S. Freitas, L. C. Werberich -  GSEE- PUCRS; A. S. Bazanella - UFRGS
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e 2 turbinas Alston. A turbina é de eixo horizontal do tipo

três estágios - HP (alta pressão), MP (média pressão) e LP

(baixa pressão) com reaquecimento. A Tabela 1 apresenta
os dados da Turbina Alston da UPME -  Fase B.

TABELA 1
Dados da Turbina da UPME - Fase B [1]
Eixo Horizontal

Fabricante Alsthom

Regulador Eletrônico analógico

Velocidade 3600 rpm

Potência Nominal 160 MW

Potência Máxima 168 MW

Fluxo de Vapor superaquecido 529,6 t/h

Pressão do vaporsuperaquecido 175,2 K/cm2

Temperatura do vapor superaquecido 538 oC

Pressão do vapor reaquecido 41,4 K/cm2

Temperatura do vapor superaquecido 536 oC

Os 2 geradores geradores de 160 MW foram fabrica-

dos pela Brown-Boveri. A Tabela 2 apresenta os dados
dos geradores da UPME - Fase B.

TABELA 2
Dados dos Geradores da UPME - B [1]
DADO DESCRIÇÃO VALOR

S Potência Aparente (MVA) 188,24

fp Fator de Potência 0,85

W Rotação (rpm) 3.600

Pe Potência máxima nas condições ISSO (MW) 160

Vt Tensão terminal (kV) 13,8

xd Reatância síncrona de eixo d 1,78pu

x'd Reatância transitória de eixo d 0,25pu

x"d Reatância subtransitória de eixo d 0,185pu

xl Reatância de dispersão 0,18pu

xq Reatância de eixo q 1,78pu

x'q Reatância transitória de eixo q 0,25pu

x"q Reatância subtransitória de eixo d 0,185pu

T'do Cte. de tempo do campo a vazio segundo o eixo d 5,70s

T''do Cte. de tempo subtransitória  a vazio segundo o eixo d 0,025s

T'qo Cte. de tempo do campo a vazio segundo o eixo q 1,50s

T"qo Cte. de tempo subtransitória  a vazio segundo o eixo q 0,109s

Ag Parâmetro da saturação 0,0188 pu

Bg Parâmetro da saturação 8,432pu

2H Cte. de Inércia -  MWs/MVA 5,22s

D Coeficiente de amortecimento 0pu

Na próxima seção é descrito o sistema de excitação da
UPME - Fase B, o qual é o tópico principal deste artigo.

  III.  O SISTEMA DE EXCITAÇÃO

A função básica do sistema de excitação de uma má-

quina síncrona é fornecer corrente contínua aos
enrolamentos de campo, os quais são responsáveis pela

criação do fluxo magnético entre o rotor e o estator. Além

dessa tarefa principal, os sistemas de excitação possuem

funções de controle e proteção que são essenciais para

controlar o desempenho do sistema. Entre as funções de
controle podem ser citadas o controle de tensão e potência

reativa da máquina, o que influencia diretamente a estabili-
dade do sistema. Além disso, estes sistemas possuem

acopladas funções de proteção que evitam que os sistemas
de excitação e a própria máquina excedam seus limites de

segurança (capabilidade), tais como máxima corrente de
campo, ângulo polar entre outros.

Os requisitos de desempenho do sistema de excitação

são determinados por considerações de projeto e operação
dos geradores síncronos, bem como das condições dinâ-

micas de operação dos sistemas de potência na qual eles
estão conectados [2-3]. Desta forma, pode-se colocar re-

sumidamente estas duas condições:
• Gerador - O requisito básico do sistema de excitação em

relação ao gerador é suprir e ajustar o nível de corrente
de excitação necessário para manter a tensão terminal da

máquina, tal que as condições de operação sejam satis-
feitas e o gerador não viole sua curva de capabilidade

(limites de sobre e sub-excitação). Em adição a sua fun-

ção básica, o sistema de excitação deve responder a dis-
túrbios transitórios.

• Sistema - a excitação deve contribuir para um controle
efetivo da tensão e melhoria das margens de estabilidade

do sistema. Deve ser capaz de responder rapidamente
para distúrbios do sistema e auxiliar na melhoria da esta-

bilidade transitória, bem como modular a corrente de
campo do gerador para distúrbios de pequenos sinais que

afetam a estabilidade em regime permanente.
Sendo assim, espera-se que um sistema de excitação cum-

pra satisfatoriamente os seguintes requisitos:

• Responda adequadamente aos critérios de operação e
segurança;

• Efetue as funções de controle, proteção e limitação a
fim de proteger o sistema de excitação de danos bem

como o gerador no qual está conectado;
• Tenha flexibilidade para responder adequadamente as

condições de operação;
• Possua condições de prover alta confiabilidade e dispo-

nibilidade pela incorporação de níveis de redundância e

detecção de faltas internas.

Regulador Excitatriz Gerador

Estabilizador do
sistema de

potência  (PSS)

Transdutor de
tensão e

compensador de
carga

Limitadores e
circuitos de

proteção

Referência
Para o sistema

de potência

 
FIGURA 1. Diagrama de um Sistema de Excitação Típico
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A figura 1 descreve funcionalmente um sistema típico

de excitação de um gerador síncrono [1].

 De forma ilustrativa, a figura 2 mostra o painel do
sistema de excitação e do regulador de tensão da UPME -

Fase B.

Dessa forma, uma vez determinada a estrutura ade-

quada do modelo do sistema de excitação, foram reali-

zados diversos ensaios de campo a fim de identificar
os valores numéricos dos parâmetros neste modelo. Os

parâmetros a serem identificados são aqueles indica-
dos no diagrama de blocos mostrado no apêndice (Fi-

gura 13).
A figura 3 ilustra a instrumentação utilizada nos en-

saios realizados na Usina.

FIGURA 2. Visualização do painel da excitação e do regulador
de tensão da UPME - B

Os sistemas de excitação evoluíram muito desde a sua

introdução nos anos 20. Quanto ao tipo de fonte usada eles

podem ser classificados em sistemas de excitação CC, siste-
mas de excitação AC e sistema de excitação estáticos. O

sistema de excitação da UPME - B é do tipo estático. A
Tabela 3 apresenta os dados da excitatriz da UPME - B.

TABELA 3
Dados do Sistema de Excitação da UPME [1]

EXCITATRIZ

Fabricante Brown Boveri

Tipo Estática

Ponte de tiristores 3 pontes Verithyr

Transformador de excitação a seco

Conexão Yd11

Potência nominal do trafo 1560 kVA

Tensão nominal do primário 13,8 kV

Tensão nominal do secundário 415 V

Máxima corrente de excitação 3724 A

Tensão máxima (ceiling) 557 V

Na próxima seção são apresentados os ensaios de cam-

pos realizado no sistema de excitação e de regulação de
tensão da UPME - Fase B.

  IV.  RESULTADO DOS ENSAIOS DE CAMPO

A fim de permitir a construção, simulação e validação

do modelo que representa o regulador de tensão da UPME
- Fase B, os seguintes procedimentos foram executados:

• Levantamento dos circuitos eletrônicos da excitação e
dos reguladores de tensão;

• Ensaios com o regulador à vazio e sob carga;
• Ensaio de rejeição de carga.

Para a obtenção dos dados e a identificação do
sistema foi utilizado o AQX - Sistema de Aquisição

de Dados equipado com placa de aquisição ADA  com
16 canais A/D e 4 D/A, com 8 entradas digitais, figu-

ra 3, e para a simulação e análise dos dados adquiri-
dos foi utilizado o SMO - Sistema de Monitoração e

SVC - Sistema de Visualização de Curvas, ambos da
Reivax [5].

A seguir são apresentados os ensaios realizados com
as respectivas grandezas monitoradas, bem como a saída

gráfica de cada um dos ensaios. As referências [7-12] ser-

viram como fonte de consulta e apoio aos procedimentos
de teste.

A.  Degrau na referência de tensão do regulador de
tensão

Este ensaio é executado com a máquina em vazio e

sob carga, e registra os seguintes sinais de saída (Figuras
4 a 7):

• Tensão terminal da máquina - Vt
• Tensão de regulação do RT - Vreg

• Corrente de campo - Ic

• Potência ativa da máquina - Pe
• Degrau de tensão - Degrau Vt

FIGURA 3. Instrumentação para realização dos ensaios dos
reguladores da UPME - B
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B.  Atuação e saída de atuação do limitador de
corrente de campo

Este ensaio é realizado com a máquina sob carga e
registra os seguintes sinais (figuras 8 e 9):

• Tensão terminal da máquina - Vt
• Potência ativa da máquina - Pe

• Tensão de regulação do RT - Vreg
• Corrente de campo - Ic

• Degrau de tensão -Degrau

FIGURA 4 - Degrau positivo na referência de tensão do RT em
vazio

FIGURA 9 - Atuação e saída de atuação do Limitador de
Ângulo Polar do RT

FIGURA 8 - Atuação e saída de atuação do Limitador de
Corrente de Campo do RT em carga

FIGURA 5 - Degrau negativo na referência de tensão do RT
em vazio

FIGURA 6 - Degrau negativo na referência de tensão do RT em
carga

FIGURA 7 - Degrau positivo na referência de tensão do RT em
carga

C.  Atuação do Limitador de Ângulo Polar Utilizando
Degrau na Referência de Tensão do Regulador de
Tensão

  V.  SIMULAÇÃO DOS RESULTADOS DOS
ENSAIOS DE CAMPO

Apresenta-se a seguir os resultados das simulações

do modelo levantado em campo com os respectivos valo-
res de parâmetros obtidos por ensaios.
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As figuras 10 a 12 mostram o resultados destas simu-

lações. A análise destes resultados permite concluir que o
modelo simulado apresenta uma grande similaridade com

os resultados obtidos através dos ensaios de campo. As

discrepâncias observadas são bastante pequenas,  corro-
borando a qualidade e acuidade do modelo obtido.

  VI.  CONCLUSÕES

Modelos matemáticos acurados permitem o teste de
eventos (contingências tipo curto-circuito, sobrecargas,

manobras, etc) e alterações de ajustes por meio de simula-
ção, reduzindo drasticamente o risco e o custo operacional

FIGURA 12 – Comparação do valor simulado e medido da
corrente de excitação (I

exc
)

FIGURA 11 – Comparação do valor simulado e medido da
tensão de excitação (V

exc
)

FIGURA 10 – Comparação do valor simulado e medido de
tensão terminal (Vt)

de tais procedimentos. A simulação destes modelos em pro-

gramas de análise dinâmica e de estabilidade transitória [13-

16], nas diversas condições de operação da usina, permite aos
engenheiros da empresa buscar procedimentos e ajustes que

maximize a eficiência e a qualidade da energia. Neste artigo
foi obtido um modelo acurado para o regulador de tensão da

UPME-B através de ensaios de campo. Este modelo foi vali-
dado através da comparação dos valores obtidos em ensaios

de campo com os obtidos através de simulação numérica,
mostrando que reproduz fielmente o comportamento do re-

gulador e portanto consiste em uma ferramenta confiável, ora

disponível para a operação e planejamento da UPME. Além
disso, a inserção deste modelo ao banco de dados de

controladores do sistema interligado [16] traz maior
confiabilidade nos resultados das simulações.
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FIGURA 8 – Modelo do Regulador de Tensão da UPME – B obtido dos ensaios de campo e validado com a simulação
computacional.

Ie
1

Limite de corrente do rotor Kc Ganho medida de Ie Vc- Limite excursão inf.

Ie Corrente do rotor T4 Constante de tempo na medida corrente Vc+ Limite excursão sup.
do rotor

L
sat

Limite saturação inferior Ix Convenção, Ix > 0  com fp em avanço V
reg

Tensão de regulação

Ks Ganho na elaboração de Ie
ref

Vt Tensão terminal Efd Tensão de campo

-Vz Limite excursão inferior Kx Participação na compensação corrente Vz Tensão de zener
reativa

Kie Ganho na elaboração de Ie
ref

T1 Cte de tempo T1 do filtro do AVR Vd Tensão de diodo

Lm Limite excursão superior T2 Cte de tempo T2 do filtro do AVR Pe Potência Elétrica

Ie
max

Corrente máxima do rotor V
ref

Tensão de referência Xqa Reatância Xq ajustada no regulador

Ie
ref

Corrente de referência do rotor Ka Ganho regulador AVR Q Potência reativa

Kfe Ganho integrador limitador Ie Ta Cte. tempo em avanço do AVR Xea Reatância Xe ajustada no circuito

Te Constante de tempo de integração do Tb Cte. tempo em atraso do AVR Delta
máx

Limite máximo do ângulo de carga
limitador Ie

Ke Ganho do regulador limitador Ie Kb Ganho de ajuste do modelo Kd Ganho na medida de ângulo ¶

Te
1

Constante de tempo de estabilização Tb
1

Constante tempo de estabilização T3 Constante de tempo na
do modelo do modelo medida de ângulo ¶

Tc Constante tempo em avanço medida ¶ Td Constante tempo em atraso medida  ¶ Ku Ganho de ajuste do modelo
 ângulo ângulo

Kfu Ganho integrador limitador ângulo ¶ Tu Constante de tempo de integração Tf Constante de tempo de
do limitador ¶ integração do AVR

Ksi Fator de amortecimento do filtro


