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Resumo 

No contexto atual do ensino de engenharia, o uso de técnicas de ensino a distância 

apresenta grande relevância entre os métodos de aprendizagem empregados em universidades 

por permitir ampla flexibilização de tempo e evitar o deslocamento do aluno. Com base nestas 

colocações, este trabalho propõe a elaboração de uma interface virtual para simulação e estudo 

do processo de sincronismo entre uma máquina síncrona e o barramento infinito de potência. O 

programa apresenta um ambiente virtual, implementado via Simulink, com capacidade para 

simular o comportamento estático e dinâmico de uma máquina síncrona conectada a um 

barramento infinito de potência. Para realização dos processos de pré e pós-sincronismo, uma 

interface virtual, programada via LabVIEW e acoplada ao ambiente virtual do Simulink, foi 

desenvolvida com o objetivo de emular as funções de um painel de sincronismo, reestruturando-

as e modernizando-as em relação ao Painel de Sincronismo do Laboratório de Máquinas do 

CEFET-MG. Finalmente, o trabalho realiza as adaptações necessárias para preparar a interface 

para uma futura integração prática ao Laboratório de Máquinas Elétricas do CEFET-MG, 

transformando-a em uma plataforma remota. 

 

Palavras-chave: ensino à distância; processo de sincronismo; máquina síncrona; 

interface virtual; painel de sincronismo. 
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Abstract 

In the current context of engineering education, the use of education methods on 

technological universities offers great relevance as it allows, by dispensing the student 

displacement, a better flexibility of his time. Therefore, based on these placements, this work 

proposes a virtual interface designated for simulations and studies of the synchronization process 

between a synchronous machine and the infinite bus bar. The program presentes a virtual 

environment, implemented on Simulink, capable of simulating the static and dynamic behavior of 

both the sincronous machine and the infinite bus. Responsible for performing the synchronization 

process as well as its post-sync analysis, a virtual interface was developed on LabVIEW and 

coupled to the virtual environment on Simulink. Thus, the virtual interface emulates the 

synchronizing panel basic functions while it restructures and modernizes them. Finally, this work 

proposes the necessary adaptations to prepare the virtual interface for a future practical 

integration on the Electrical Machines Laboratory of CEFET-MG, making possible to turn it into a 

remote platform. 

 

Key-words: education at distance; synchronization process; synchronous machine; 

virtual interface; synchronizing panel.  
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S Potência aparente [VA] 

fp Fator de potência 

𝑇𝑀𝐶𝐶   Conjugado eletromagnético da máquina CC [N.m] 

𝑇𝐿  Conjugado eletromagnético de carga da máquina CC [N.m] 

𝑇𝑖𝑛  Conjugado de entrada da máquina síncrona [N.m] 

𝑇𝑀𝑆   Conjugado eletromagnético da máquina síncrona [N.m] 

𝐽  Momento de inércia [kg.m2] 

𝐹  Acesso aos terminais de campo da máquina CC 

A Acesso aos terminais de armadura da máquina CC 

𝑅𝑎   Resistência série presente no circuito de armadura da máquina CC [Ω] 

𝐿𝑎   Indutância séria presente no circuito de armadura da máquina CC [H] 

𝐸𝑎  Tensão de alimentação do campo da máquina CC [V] 

𝑍𝑖   Impedância em série com a rede [Ω] 

𝐺𝑖   Bloco de ganho 

𝑉𝑡  Tensão terminal da máquina CC [V] 
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Lista de Abreviações 

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica 

AVR Automatic voltage regulator (regulador de tensão automático) 

CEFET-MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 

CA Corrente Alternada 

CC Corrente Contínua 

CMG Campo Magnético Girante 

DHT Distorção Harmônica Total 

EaD Educação a Distância 

IEEE Institute of Eletrical and Eletronicis Engineers (Instituto de Engenheiros 

Eletrícistas e Eletrônicos) 

LED Light emitting diode (diodo emissor de luz) 

MIT Model Interface Toolkit 

MS Máquinas Síncrona 

NI National Instruments 

PID Proporcional Integral Derivativo 

PRODIST Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional 

SAARF Sistema Automático para Análise de Resposta em Frequência 

SEL Schweitzer Engineering Laboratories 

S.I.C.E.S Società Italiana Costruzioni Elettriche Sumirago 

SIT Simulation Interface Toolkit 

RT Regulador de tensão 

RV Regulador de velocidade 

rpm rotações por minuto 

VI Tensão-Corrente 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

Com o avanço tecnológico, a educação a distância (EaD) tornou-se um recurso importante 

na formação de estudantes em diferentes regiões do mundo em virtude da diversidade de áreas 

de conhecimento em que este método educacional é empregável. Trata-se de uma prática 

educativa em que o processo ensino-aprendizagem é mediatizado pelas tecnologias de 

comunicação e pelo professor. Desta forma, a EaD recebe destaque principalmente em cursos 

voltados para o estudo de tecnologia, como a Engenharia (Mendes, et al., 2010). 

No curso de Engenharia Elétrica, para a formação de profissionais mais capacitados em 

ambientes práticos, é de suma importância que trabalhos realizados no laboratório sejam dados 

em conjunto com as aulas teóricas. Contudo, devido a fatores como a falta de tempo e/ou 

quantidade limitada de equipamentos, os trabalhos práticos nos laboratórios ocasionalmente não 

atingem os objetivos esperados. A possibilidade de automatizar ou simular um processo são 

alternativas que economizam tempo e, para o caso da simulação, evitam o deslocamento do aluno. 

Diante das vantagens oferecidas por uma EaD e considerando as necessidades de energia 

elétrica no país, supridas quase que exclusivamente por geradores síncronos (Del Toro, 1994), 

este trabalho propõe a criação de uma interface virtual para simulação do painel de sincronismo 

e futura implantação prática no laboratório de máquinas elétricas. A interface implementada 

apresenta um ambiente virtual onde os usuários são capazes de acessar e trabalhar tanto 

localmente quanto remotamente com o intuito de estudar a operação em paralelo de um gerador 

síncrono à rede. 

Finalmente, quando integrada ao painel de sincronismo do laboratório, a interface 

apresentará uma reestruturação e maior modernização de suas funções: medições de maior 

resolução; visualização gráfica do comportamento transitório e permanente da tensão e corrente 

do sistema; e um sistema de proteção que impede a conexão do gerador ao barramento em 

condições indesejadas. Além disto, se tratando de um ambiente virtual, o aluno poderá visualizar 

as consequências do sincronismo  incorreto  da  máquina  síncrona  à  rede elétrica, podendo 

também sanar eventuais dúvidas ao refazer práticas fora do horário de aula, com flexibilidade de 

tempo e local. 
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1.2. Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver uma plataforma remota para o 

painel de sincronismo instalado no laboratório de máquinas elétricas do CEFET-MG. Para tal, 

pretende-se estudar e compreender as operações envolvidas na sincronização de máquinas 

síncronas a um barramento de potência infinito, no intuito de programar uma interface virtual de 

um painel de sincronismo – modernizando suas funções e adaptando-as às práticas de ensino 

voltadas à educação a distância, permitindo uma maior flexibilidade de sua utilização. Além disso, 

tem-se como objetivo preparar a interface virtual para integração prática ao laboratório do 

CEFET-MG. Podem-se organizar os objetivos do trabalho nos seguintes itens: 

• Desenvolver um ambiente virtual, utilizando a ferramenta Simulink do software 

Matlab, capaz de simular o comportamento estático e dinâmico da máquina 

síncrona e do barramento infinito de potência. 

• Programar e desenvolver uma interface virtual, em LabVIEW, capaz de simular as 

medições realizadas em um painel de sincronismo, reestruturando e 

modernizando suas funções. 

• Estudar e analisar da dinâmica do processo de pré e pós-sincronização. 

• Preparar a interface programada em LabVIEW para futura integração prática ao 

laboratório do CEFET-MG. 

1.3. Metodologia 

Para a elaboração deste trabalho, são apresentados inicialmente exemplos práticos de EaD 

presentes em universidades a fim de mostrar a relevância do tema como um processo educacional. 

A fim de fundamentar a elaboração e a programação da interface de sincronismo proposta neste 

trabalho, é realizada uma revisão bibliográfica acerca do funcionamento e do comportamento da 

máquina síncrona e do barramento infinito de potência, tal como uma análise dos processos de 

pré e pós-sincronismo e os respectivos equipamentos existentes no mercado para realização do 

sincronismo do sistema. 

Para o programa proposto neste trabalho, foi desenvolvido um ambiente virtual utilizando 

a ferramenta Simulink, parte integrante do software Matlab, destinada à simulação do 

comportamento estático e dinâmico da máquina síncrona e do barramento infinito de potência. 

Acoplando os softwares Matlab e LabVIEW, uma interface virtual foi programada em LabVIEW 

para emular os processos de medição e atuação de um painel de sincronismo, reestruturando e 
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modernizando suas funções. A partir do programa desenvolvido, foi analisado o comportamento 

em regime permanente e transitório dos processos de pré e pós-sincronismo para condições 

ideais e não-ideais. 

Finalmente, o trabalho prepara a interface virtual, realizando as devidas adaptações, para 

uma futura implantação prática do programa ao laboratório de máquinas elétricas do CEFET-MG, 

tornando o programa, desta forma, uma plataforma remota. 

1.4. Organização do Texto 

Este trabalho está organizado em sete capítulos, incluindo este capítulo introdutório. 

No Capítulo 2, apresenta-se inicialmente a definição de educação a distância e alguns 

exemplos de sua aplicação em laboratórios remotos, a fim de destacar a relevância do tema para 

o processo de aprendizagem do aluno. 

Uma breve revisão bibliográfica a respeito do comportamento e funcionamento de uma 

máquina síncrona e de um barramento infinito de potência é apresentada no Capítulo 3 a fim de 

evidenciar, por meio de seus circuitos equivalentes, as equações necessárias para a análise do 

sistema operando em sincronismo. A partir destes dados, o capítulo aborda teoricamente as 

etapas envolvidas no processo de pré-sincronismo, além do fluxo de potências entre a máquina e 

a rede no processo de pós-sincronismo. Encerra-se o capítulo com exemplos de equipamentos já 

disponíveis no mercado destinados ao processo de sincronismo entre um gerador e a rede. 

O Capítulo 4, por sua vez, apresenta a elaboração do programa de simulação do processo 

de sincronismo. O programa é dividido, portanto, em um ambiente virtual para simulação da 

máquina e do barramento de potência infinita, programado no Simulink, e uma interface virtual 

para simulação do painel de sincronismo, realizado no LabVIEW. Com base nas revisões teóricas 

apresentadas no Capítulo 3, o Capítulo 5 apresenta, por meio da interface virtual desenvolvida, 

uma análise em regime permanente e transitório do processo de pré e pós-sincronismo operando 

em condições ideais e não ideais. 

No Capítulo 6, são propostas, finalmente, as devidas adaptações ao programa para que este 

seja futuramente integrado ao laboratório de máquinas do CEFET-MG, tornando-o uma 

plataforma virtual. O Capítulo 7 encerra o trabalho com suas principais contribuições e propostas 

de continuidade.  
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Capítulo 2 

Laboratórios Remotos 

Este capítulo tem como objetivo ressaltar a importância e as vantagens do ensino a 

distância. A princípio, é introduzido o conceito e como é feita a implementação de laboratórios 

controlados remotamente, apontando pontos importantes que são tratados neste trabalho. São 

mostrados exemplos de aplicações atuais bem sucedidas, nas quais auxiliam na consolidação do 

objetivo final deste trabalho. 

2.1. Motivação: Educação a Distância 

O avanço tecnológico nos últimos anos permitiu que diferentes meios e métodos de ensino 

fossem criados a fim de sanar inúmeras limitações e/ou dificuldades no processo de 

aprendizagem. Dentre os diversos métodos de troca de informações, destaca-se o uso da internet. 

A partir deste avanço, a EaD tornou-se uma modalidade de educação implementada nas 

universidades com o objetivo de contemplar as necessidades de desenvolvimento e autonomia do 

aluno. Pode-se então definir educação a distância como o processo de ensino-aprendizagem, 

mediado por tecnologias, no qual professores e alunos estão separados espacialmente e/ou 

temporalmente (Moran, 2002). 

A educação a distância apresenta virtualmente os mesmos componentes necessários nas 

salas de aula. Entretanto, mesmo com a existência da EaD é indispensável a presença na 

universidade, visto que a EaD nada mais é do que um auxílio que facilita o processo de 

aprendizagem. 

No curso de Engenharia Elétrica é de suma importância que existam práticas relacionadas 

a alguns conteúdos de aulas teóricas, uma vez que é na prática que o aluno adquire experiência, 

preparando-o para a sua vida profissional. Contudo, em virtude de diversos fatores como a falta 

de tempo e/ou quantidade limitada de equipamentos, os trabalhos práticos nos laboratórios às 

vezes não atingem os objetivos esperados. Muitas vezes a prática não é possível de se completar 

e/ou não há equipamentos disponíveis para todos os alunos. Neste contexto, a EaD permite uma 

maior flexibilidade no processo de aprendizagem, uma vez que não limita a sala de aula como o 

único meio de aprender sobre as aulas práticas lecionadas (Freitas & Magalhães, 2001). 
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2.1.1. Laboratório Remoto 

Os laboratórios remotos justificam-se pela grande flexibilidade gerada por um ambiente 

de simulação que promove a otimização das práticas experimentais (Morais, et al., 2014). A Figura 

2.1 ilustra um diagrama de um laboratório remoto genérico. 

 

 

 

Figura 2.1: Diagrama genérico de um laboratório remoto 

A placa de experimentos é onde o sistema é montado. Na proposta deste trabalho, a placa 

de experimentos é o painel de sincronismo localizado no laboratório de máquinas elétricas.  Em 

seguida, está a placa de aquisição de dados. Ela é responsável por coletar os dados do experimento 

através de instrumentos de medição e uma interface de condicionamento de sinais e repassá-lo 

ao servidor de experimentos por meio de uma interface de comunicação. O servidor de 

experimentos é a interface que permite ao aluno ter contato remoto com a placa de experimentos. 

A internet é responsável por fazer a comunicação com o aluno (Rodrigues, 1999). 

O foco deste trabalho está em projetar um servidor de experimentos no software LabVIEW 

capaz de operar manualmente o processo de sincronismo da máquina síncrona ao barramento 

infinito, possibilidade de alterar determinados parâmetros do modelo, aferir os valores de tensões 

e, com a utilização do software Matlab, criar uma interface de simulação para os elementos 

presentes no sistema físico. 
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2.2. Exemplos de Técnicas Empregadas 

Nesta seção são abordados alguns exemplos de técnicas já empregadas em outras 

universidades em relação aos laboratórios remotos. Nas subseções a seguir são apresentadas 

algumas pesquisas sobre laboratórios que apresentam o mesmo perfil dos laboratórios do CEFET, 

ou seja, aqueles montados em universidades com finalidades didáticas. 

2.2.1. Sistema Automático para Análise de Resposta em Frequência 

O primeiro exemplo abordado trata-se de um instrumento virtual desenvolvido pelo 

Instituto Tecnológico de Laguna no México (Sellschopp & Arjona L, 2004). O instrumento virtual 

foi desenvolvido no software LabVIEW, com o objetivo de implementar um Sistema Automático 

para Análise de Resposta em Frequência (SAARF) capaz de executar testes de resposta em 

frequência em diversas máquinas elétricas. Os testes foram executados com as máquinas a vazio 

e, com a utilização do método dos mínimos quadrados, foi possível estimar alguns parâmetros das 

máquinas. Nos experimentos, foram assumidos modelos matemáticos lineares  que  despre zam a 

saturação magnética. 

 

 

 

Figura 2.2: Painel frontal do SAARF. Fonte: (Sellschopp & Arjona L, 2004). 
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O painel desenvolvido no software é mostrado na Figura 2.2. Nele há botões em que o 

aluno pode fazer alguns ajustes no experimento, como tensão, frequência e número de décadas. O 

software retorna gráficos de resposta no tempo e sua respectiva função de transferência. 

Os autores concluem que este foi um valioso trabalho desenvolvido, visto que auxilia no 

entendimento de máquinas elétricas, uma vez que permite aos alunos o estudo da resposta em 

frequência em um sistema real e não em um sistema simulado. 

2.2.2. Minissistema de Potência 

Este instrumento virtual foi desenvolvido na Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo (Lopes, 2007). Nele é utilizada uma máquina assíncrona acionada por um inversor de 

frequência, representando a turbina, acoplada ao eixo de uma máquina síncrona trifásica, que é o 

gerador. Esse sistema simula um conjunto turbina-gerador presente em uma hidrelétrica. A Figura 

2.3 ilustra este sistema. 

 

 

 

Figura 2.3: Fonte de minissistema de potência. Fonte: (Lopes, 2007). 

 

Em um sistema real, o controle de tensão e frequência do gerador são feitos de forma 

automática. O controle de tensão é feito por um circuito retificador controlado de tal forma que a 

tensão fique sempre constante. A frequência é controlada a partir da abertura e fechamento de 

um duto que manda água para a turbina, mantendo sempre a rotação constante. 

Neste trabalho foi desenvolvida uma interface no software LabVIEW em que os alunos 

podem fazer o controle da frequência e da tensão de forma manual. O objetivo é fazer com que o 

aluno entenda a influência da tensão e da frequência na saída do gerador através do acoplamento 

de diferentes cargas ao gerador.  

O instrumento virtual possibilita ao aluno: analisar as formas de onda da tensão; observar 

o diagrama fasorial; verificação dos ajustes de tensão e frequência, utilizando o instrumento 
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sincronoscópio, necessários na operação da máquina em paralelo com a rede. A Figura 2.4 ilustra 

a interface do programa. É possível visualizar que a interface é dividida em basicamente três 

blocos:  

• Medições simultâneas dos valores de tensão e corrente por fase, frequência, 

potências e fator de potência; 

• Estado do minissistema; e 

• Instrumento virtual, apresentado graficamente todos os valores medidos. 

 

 

 

 

Figura 2.4: Painel frontal do minissistema. Fonte: (Lopes, 2007). 

Segundo (Grandini & Grandini, 2004), com a utilização do laboratório virtual, os alunos 

vivenciam e manuseiam os instrumentos virtuais, permitindo fazer diferentes tipos de 

configurações, estimulando a curiosidade e consequentemente o aprendizado. Dessa forma o 

aluno aprende a observar cientificamente, interpretar e analisar o experimento por meio da 

objetividade, precisão, confiança e responsabilidade. 
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2.2.3. Servo-motor CC 

Por último está o laboratório de acesso remoto desenvolvido por K.K. Tan, T.H. Lee e F.M. 

Leu na Universidade de Singapura (Tan, et al., 2000). O projeto trata-se de um servo-motor CC no 

qual o usuário pode realizar certos experimentos para extrair características do sistema e, além 

disso, sintonizar um controlador PID para o controle de velocidade. Para tal, foi utilizado o 

software LabVIEW conforme ilustra a Figura 2.5. No instrumento é permitido ao aluno 

acompanhar instantaneamente o efeito da alteração do valor de entrada sobre alguma variável de 

saída. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Painel frontal servo-motor CC. Fonte: (Tan, et al., 2000). 
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2.3. Considerações Finais 

A EaD é uma modalidade de ensino muito abrangente e possui uma gama de tecnologias 

muito recentes que permitem ao aluno aprofundar sua curiosidade e, deforma indireta, seu 

conhecimento. A mesma pode englobar todo o ensino de um curso à distância ou, no caso do foco 

deste trabalho, apenas para o uso em ferramentas complementares que auxiliam o entendimento 

do aluno. Para este caso, pode-se dizer que a EaD contribui de forma positiva para o crescimento 

do aluno, uma vez que permite ao mesmo uma maior interação com o ambiente prático. Conforme 

os exemplos apresentados neste capítulo, as plataformas remotas permitem ao aluno uma maior 

mobilidade de tempo para a realização do experimento, possibilidade de alteração dos 

parâmetros do sistema para visualização das consequências e visualização de gráficos. 

No próximo capítulo é realizada uma breve revisão a respeito do funcionamento da 

máquina síncrona e sua importância na geração de energia no sistema elétrico brasileiro. É 

tratado sobre o processo de paralelismo e sincronismo da máquina à rede, as etapas necessárias 

para que seja feito seu correto sincronismo e é analisado o fluxo de potência da máquina com a 

finalidade de controlar o fator de potência. Por fim, são apresentados alguns fatores referentes a 

qualidade de energia do sistema. 
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Capítulo 3 

Máquina Síncrona e o Processo de Sincronismo 

Neste capítulo é apresentada uma breve revisão sobre máquinas síncronas, sua 

construção, princípio de funcionamento e circuito equivalente. Também serão apresentados os 

motivos e condições para o sincronismo da máquina síncrona ao barramento de potência infinita. 

Em seguida, é apresentada de forma breve uma análise do fluxo de potência da máquina pós-

sincronismo, de forma a se compreender o controle do fator de potência e a operação da mesma. 

Ainda neste capitulo, é feita uma breve análise sobre alguns fatores referentes à qualidade de 

energia do sistema. Por fim, são apresentados exemplos de equipamentos que realizam o processo 

de sincronismo de forma automática. Estes conceitos abordados são de suma importância para o 

entendimento e desenvolvimento do projeto apresentado no Capítulo 4. 

3.1. Máquina Síncrona 

Máquinas síncronas (MS) são máquinas de corrente alternada capazes de converter 

energia mecânica em elétrica (operação geradora) ou converter energia elétrica em mecânica 

(operação motora). Uma máquina síncrona literalmente opera “em tempo com” ou “em 

sincronismo com” o sistema de alimentação. As mesmas  constituem uma das famílias de 

máquinas elétricas mais importantes. 

A MS é utilizada principalmente em aplicações de potências elevadas visto que possuem 

um alto rendimento, alta confiabilidade, fácil controle de fator de potência e velocidade constante 

sob variação de carga. Devido a esses fatores, as máquinas síncronas são em sua maioria utilizadas 

na operação geradora, trabalhando em sincronismo com o sistema de alimentação. São utilizadas 

principalmente pelas concessionárias para suprir a demanda de energia do país (WEG S.A., 2015). 

Apesar do crescimento da influência das fontes alternativas no Brasil, praticamente toda a sua 

energia elétrica é produzida por geradores síncronos em centrais elétricas, independente do seu 

tipo: hídrica, carvão ou diesel. 

Na operação motora, por sua vez, são utilizadas em geral apenas em alta tensão, uma vez 

que são projetadas para operar com um alto rendimento e fornecer um maior aproveitamento de 

energia para uma grande variedade de cargas. Motores síncronos de grande porte são utilizados 
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para acionamentos de bombas e em aplicações de potência fracionaria como relógios elétricos, 

temporizadores, dentre outras aplicações. Na indústria, os motores síncronos são utilizados em 

aplicações em que a velocidade rigorosamente constante é necessária. O motor síncrono ainda 

possui todas as características do gerador síncrono, tais como controle do fator de potência e 

velocidade (WEG, 2015). 

3.1.1. Aspectos Construtivos 

Os componentes básicos de uma máquina síncrona, o estator e o rotor, são mostrados na 

Figura 3.1 e Figura 3.2 de forma esquemática, sendo discutidos brevemente a seguir. 

Também conhecido com o nome de “armadura”, o estator constitui a parte fixa da 

máquina. É tipicamente construído em chapas laminadas para diminuição das correntes de 

Foucault. Utiliza-se de material ferromagnético de alta permeabilidade magnética para aumentar 

a densidade de fluxo magnético (𝐵), com ranhuras onde o enrolamento do estator é alojado. Este, 

por sua vez, é alimentado em corrente alternada e pode ser tanto monofásico como trifásico. Em 

geral, para máquinas síncronas de grande porte a alimentação trifásica é utilizada. 

 

 

 

Figura 3.1: Aspectos construtivos do estator da máquina síncrona. Fonte: (Chabu, 2015). 

 

O rotor, por sua vez, constitui a parte móvel da máquina, sendo alimentado em corrente 

contínua (ou composto por ímãs permanentes), necessitando, em sua grande maioria, de escovas 

de contato. No rotor também estão presentes os anéis coletores, enrolamento de excitação e 

núcleo que é formado de chapas de material ferromagnético, em geral, semelhante ao do estator. 

Podem ser construídos com polos lisos ou salientes (Figura 3.2). Os rotores de polos lisos possuem 

seus enrolamentos distribuídos simetricamente nas ranhuras (semelhante ao estator) de forma 

que se possa considerar um entreferro constante. São utilizados quando se deseja alta velocidade, 

como turbinas. Os rotores de polos salientes possuem enrolamentos concentrados nas sapatas 
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polares. Por acomodar diversas peças polares necessitam de um rotor com diâmetro elevado e 

por essa razão, normalmente são utilizados em baixa velocidade, como turbinas hidráulicas (Sen, 

1996). 

 

 

 

Figura 3.2: Rotor de polos lisos e polos salientes, utilizado em máquinas síncronas. Fonte: (Chabu, 2015). 

3.1.2. Princípio de Funcionamento 

Como o sincronismo da máquina síncrona é direcionado ao seu uso na operação geradora, 

o foco deste capítulo é no princípio de funcionamento da máquina síncrona como gerador. 

 

 

 

Figura 3.3: Excitação do Gerador Síncrono. Fonte: (WEG, 2006). 

No gerador síncrono, uma corrente CC é aplicada ao enrolamento de campo, localizado no 

rotor, e um conjugado mecânico é aplicado ao eixo da máquina (Figura 3.3) por meio de uma fonte 
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mecânica externa, denominada de órgão primário, dando origem ao movimento de rotação do 

rotor e, consequentemente, a um campo magnético girante no entreferro. Desta forma, o campo 

magnético que atravessa as bobinas do estator varia de forma senoidal, em sincronia com a 

frequência de rotação do rotor e do campo magnético girante. Essa variação senoidal de campo 

magnético nos enrolamentos do estator, por sua vez, induz três tensões alternadas senoidais 

defasadas de 120° nos três enrolamentos (A, B e C) do estator, dadas por: 

 𝐸𝐴 = 4,44. 𝑓. 𝜙𝑓 . 𝑁. 𝐾, (3.1) 

em que:      EA: tensão eficaz por fase, em V 

                    f: frequência, em Hz 

                    𝜙𝑓: fluxo por polo, em Weber 

                    N: número de espiras do enrolamento 

                    K: fator de enrolamento 

 

Velocidade de Rotação de um Gerador Síncrono 

Como o próprio nome sugere, o nome síncrono é usado uma vez que a frequência elétrica 

produzida está sincronizada com a velocidade mecânica de rotação do gerador, dada por: 

 𝑓 =
n𝑚 . 𝑃

120
, (3.2) 

em que:     f: frequência elétrica, em Hz 

     nm: velocidade mecânica do campo magnético, em rpm  

     P: número de polos 

Uma vez que a velocidade do rotor é igual à velocidade mecânica do campo magnético, a 

Equação (3.2) relaciona a velocidade de rotação do motor com a frequência elétrica resultante. No 

Brasil, a potência elétrica é gerada em 60Hz, de modo que o fator que determina a velocidade do 

giro do motor será apenas o número de polos (Chapman, 2013).  

3.1.3. Circuito Equivalente de um Gerador Síncrono 

Em máquinas elétricas, é comum o uso de um circuito equivalente que modele o seu 

comportamento, a fim de facilitar sua análise. Com esse objetivo, os circuitos elétricos 

equivalentes para as três fases dos enrolamentos do estator são apresentados na Figura 3.4. Como 

dito na Seção 3.1.2, o enrolamento do rotor é alimentado em CC e as tensões de saída do estator 

possuem características CA. 
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Para o circuito equivalente do rotor, tem-se a tensão de alimentação CC (V𝑓). A resistência 

da bobina do rotor é modelada pelo resistor 𝑅𝐹  enquanto a indutância própria da bobina do rotor 

é modelada por 𝐿𝐹 .  A resistência variável externa 𝑅𝑎𝑗  é responsável por controlar a corrente e 

consequentemente o fluxo de campo. 

Já o circuito equivalente do estator apresenta a tensão gerada interna 𝑬𝐴 (produzida em 

uma fase do gerador). Entretanto, essa tensão 𝑬𝐴 não é a tensão que aparece nos terminais do 

gerador (𝑽𝜙). Além de o circuito equivalente do estator apresentar a resistência 𝑅𝐴 e a indutância 

própria 𝐿𝐴 da bobina (com sua respectiva reatância denominada 𝑋𝐴) de forma análoga ao circuito 

equivalente do rotor, há ainda outro efeito a se considerar: a distorção do campo magnético do 

entreferro pela corrente que flui no estator, isto é, o campo magnético produzido no estator 

distorce o campo magnético original do rotor. Esse efeito é denominado reação de armadura e é 

modelado por uma reatância 𝑋. A indutância de dispersão e a indutância que modelam os 

fenômenos da reação de armadura são representadas por reatâncias e combinadas em uma única, 

denominada reatância síncrona (Chapman, 2013).  

 𝑋𝑠 = 𝑋 + 𝑋𝐴  (3.3) 

 

 

 

Figura 3.4: Circuito equivalente completo de um gerador síncrono trifásico. Fonte: (Chapman, 2013). 
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As tensões geradas em cada fase do estator formam um conjunto trifásico equilibrado. Por 

esse fato, é possível que seja usado apenas o circuito equivalente por fase para simplificação da 

análise, desde que as cargas conectadas também sejam equilibradas. O circuito por fase é 

mostrado na Figura 3.5.  

 

 

 

Figura 3.5: Circuito equivalente por fase de um gerador síncrono (Chapman, 2013). 

Na Figura 3.5, a resistência da bobina 𝑅𝐹  e a resistência variável 𝑅𝑎𝑗  foram combinadas 

em uma resistência denominada 𝑅𝐹 . 

A equação final que descreve a tensão de saída é: 

 𝑽𝜙 = 𝑬𝐴 − 𝑗𝑋𝑆𝑰𝐴 − 𝑅𝐴𝑰𝐴 (3.4) 

3.1.4. Diagrama Fasorial de um Gerador Síncrono 

Além de fornecer potência ativa elétrica ao sistema, o gerador síncrono é utilizado também 

para auxiliar no ajuste de seu fator de potência, por meio do controle da potência reativa. Desta 

forma, com o objetivo de simplificar a análise do fluxo de potência do sistema, é interessante o uso 

de diagramas fasoriais do sistema.  

Assumindo arbitrariamente que tensão a terminal 𝑽∅  possui fase 0°, e que o fator de 

potência é unitário, considere o diagrama fasorial na Figura 3.6. 

 

 

 

Figura 3.6: Diagrama fasorial de um gerador síncrono para fator de potência unitário (Chapman, 2013). 
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No diagrama fasorial de um gerador síncrono, a tensão terminal 𝑽∅ é menor que a tensão 

de armadura 𝑬𝑨 em virtude das: parcela resistiva 𝑅𝐴 e indutiva 𝑋𝑆 modeladas no circuito 

equivalente e ao fato de que 𝑰𝐴 foi assumida em fase com 𝑽∅. Entretanto, na prática, as cargas 

alimentadas pelos geradores não são puramente resistivas, sendo assim necessário uma análise 

dos diagramas fasoriais para cargas indutivas e capacitivas, conforme apresentado pela Figura 

3.7. 

 

 

 

Figura 3.7: Diagrama fasorial de um gerador síncrono com fp (a) atrasado (b) adiantado (Chapman, 2013). 

Considerando-se novamente a tensão terminal 𝑽∅ como referência, em cargas indutivas, 

cujo fator de potência é atrasado, a tensão interna 𝑬𝐴 da máquina é maior que a tensão terminal 

𝑽∅, enquanto para cargas capacitivas, com fator de potência adiantado, a tensão interna 𝑬𝐴 é 

menor. Sendo assim, para se obter a mesma tensão terminal, será necessária uma maior corrente 

de campo para as cargas indutivas e uma menor corrente para as cargas capacitivas. Conforme 

Equação (3.1) que relaciona a tensão 𝑬𝐴 com o fluxo 𝜙𝑓 . 

3.1.5. Comportamento Dinâmico da Máquina Síncrona 

O comportamento estático e dinâmico de uma máquina síncrona é definido por suas partes 

mecânica e elétrica. O sinal da potência mecânica define o fluxo de potência da máquina, sendo 

positivo para operações geradoras e operações motoras. A dinâmica de seu comportamento 

mecânico é dado pela Equação (3.5): 
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𝑑2𝜔

𝑑𝑡2
+𝐾𝑑

𝑑𝜔

𝑑𝑡
−
1

2𝐻
(𝑇𝑚 − 𝑇𝑒)

= 0  
(3.5) 

Sendo 𝜔 a velocidade rotórica da máquina, 𝐻 sua constante de inércia, 𝐾𝑑  seu fator de 

amortecimento, 𝑇𝑚  o torque mecânico e 𝑇𝑒  o torque eletromagnético. 

O comportamento elétrico da máquina síncrona, por sua vez, é modelado por espaço de 

estados de 6ª ordem, cujo circuito equivalente do rotor é representado na forma de eixos DQ. 

Sendo todos os parâmetros do rotor referidos para o estator, as equações que descrevem a 

dinâmica de uma máquina síncrona são apresentadas na Equação (3.6): 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝑉𝑑 = 𝑅𝑠𝑖𝑑 +

𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑑 −𝜔𝑟𝜑𝑞  

𝑉𝑞 = 𝑅𝑠𝑖𝑞 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑞 − 𝜔𝑟𝜑𝑑

𝑉′𝑓𝑑 = 𝑅′𝑓𝑑𝑖′𝑓𝑑 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑓𝑑

𝑉′𝑘𝑑 = 𝑅′𝑘𝑑𝑖′𝑘𝑑 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑘𝑑

𝑉′𝑘𝑞1 = 𝑅′𝑘𝑞1𝑖′𝑘𝑞1 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑘𝑞1

𝑉′𝑘𝑞2 = 𝑅′𝑘𝑞2𝑖′𝑘𝑞2 +
𝑑

𝑑𝑡
𝜑′𝑘𝑞2

 (3.6) 

Em que os fluxos magnéticos 𝜑 são dados por: 

 

{
  
 

 
 
 

𝜑𝑑 = 𝐿𝑑𝑖𝑑 + 𝐿𝑚𝑑(𝑖𝑓𝑑
′ + 𝑖𝑘𝑑

′ ) 

𝜑𝑞 = 𝐿𝑞𝑖𝑞 + 𝐿𝑚𝑞𝑖𝑘𝑞
′

𝜑′𝑓𝑑 = 𝐿′𝑓𝑑𝑖′𝑓𝑑 + 𝐿𝑚𝑑(𝑖𝑑 + 𝑖𝑘𝑑
′ ) 

𝜑′𝑘𝑑 = 𝐿′𝑘𝑑𝑖′𝑘𝑑 + 𝐿𝑚𝑑(𝑖𝑑 + 𝑖𝑓𝑑
′ ) 

𝜑′𝑘𝑞1 = 𝐿′𝑘𝑞1𝑖′𝑘𝑞1 + 𝐿𝑚𝑞𝑖𝑞
𝜑′𝑘𝑞2 = 𝐿′𝑘𝑞2𝑖′𝑘𝑞2 + 𝐿𝑚𝑞𝑖𝑞

 (3.7) 

Sendo que as tensões 𝑉, os fluxos magnéticos 𝜑 e as indutâncias 𝐿 são especificadas por 

seus índices: 

• 𝑑, 𝑞: relativo ao respectivo eixo do sistema DQ 

• 𝑟, 𝑠: parâmetros do rotor e do estator, respectivamente 

• 𝑙, m: indutância de dispersão e magnetização, respectivamente 

• 𝑓, 𝑘: enrolamento de campo e enrolamento amortecedor, respectivamente 

As equações diferenciais apresentadas nesta seção permitem modelar o comportamento 

dinâmico e estático de uma máquina síncrona, sendo deduzidas e tratadas com maior detalhe na 

referência (Krause, et al., 2002). 
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3.2. Paralelismo e Sincronismo 

Primeiramente, deve-se entender o conceito de “barramento de potência infinito” ou barra 

infinita que é por definição um sistema que mantém tensão e frequência rigorosamente 

constantes (Thompson, 2012). Esta definição é aplicada aos sistemas de fornecimento de energia 

elétrica dos países industrializados, devido à necessidade de energia elétrica tanto por parte das 

indústrias quanto por parte dos consumidores individuais (residências e comerciais).  Esse 

sistema é constituído por um grande número de geradores operando em paralelo. Nele, tensão e 

frequência são fixadas de modo substancial pela operação do sistema. Um gerador individual 

representa uma pequena fração da energia total gerada e sendo assim, caso haja uma variação em 

seus parâmetros, o mesmo não pode afetar de forma significativa a tensão e frequência do sistema. 

Sendo assim, o barramento infinito de potência é comumente modelado por uma fonte de tensão 

e frequência constantes (Fitzgerald, 1975). 

A principal vantagem da utilização de geradores em paralelo é a confiabilidade que os 

mesmos conferem ao sistema alimentador. Por exemplo, se uma unidade consumidora é 

alimentada apenas por um gerador, caso haja uma falta, a carga perde todo o fornecimento de 

energia. No caso de vários geradores conectados em paralelo, na falta de um gerador, os 

consumidores continuam a ser alimentados pela potência dos outros geradores. Outra grande 

vantagem da operação em paralelo é a maximização do rendimento das máquinas. Se há apenas 

um gerador, o valor de sua capacidade nominal é fixo, sendo assim mesmo havendo uma demanda 

menor de carga o gerador continua gerando seus valores nominais, o que implica uma queda do 

rendimento da máquina. Utilizando diversos geradores em paralelo esse problema pode ser 

contornado, visto que, caso a demanda diminua, alguns geradores podem ser desligados nesse 

determinado período de tempo. Outra vantagem de se trabalhar com geradores em paralelo é a 

possibilidade de remoção de um ou mais geradores para desligamento e manutenção preventiva 

(Tseng, et al., 2011). A Figura 3.8 mostra um esquema de um gerador sendo ligado em paralelo 

com um sistema de potência já operante. 
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Figura 3.8: Um gerador (Gerador 2) sendo ligado em paralelo. Fonte: (Chapman, 2013). 

O processo de paralelismo deve atender a alguns critérios de sincronismo, caso contrário 

essa conexão pode danificar o próprio gerador e outros equipamentos ligados à rede e/ou pode 

não ocorrer. Depois de sincronizada, a máquina pode trocar potência ativa e/ou reativa com a 

rede. 

3.2.1. Processo de Sincronismo 

 A Figura 3.8 mostra um gerador 𝐺1 já conectado à rede, ou seja, fornecendo potência 

para uma carga. Deseja-se ligar o gerador 𝐺2 em paralelo com 𝐺1 através do fechamento da chave 

𝑆1. Porém, para que seja feito o paralelismo de forma segura é necessário seguir e atender aos 

requisitos de sincronização, os quais estão relacionados ao ajuste dos seguintes parâmetros 

(Gueges, 1980):  

• Sequência de fase 

• Amplitude da tensão 

• Frequência 

• Ângulo de fase 

Os parâmetros acima precisam ser extremamente próximos entre o gerador e a rede na 

qual ele está sendo conectado. Se a chave for fechada de maneira arbitrária em um instante de 

tempo qualquer podem ocorrer danos graves conforme explicado nas seções a seguir.  

 

Sequência de Fase 

Para um gerador trifásico a sequência de fase é o primeiro parâmetro a ser ajustado. A 

sequência do gerador conectado deve ser a mesma dos outros geradores já conectados ao 

barramento para assegurar que as tensões de fase que passem por pico estejam na mesma ordem. 
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Caso a sequência de fase seja diferente, como mostrado na Figura 3.9(a), mesmo que um par de 

tensões, no caso a fase “A” esteja em fase, as fases “B” e “C” estão 120° fora de fase, gerando tensões 

instantâneas diferentes uma da outra, conforme Figura 3.10, o que poderia causar elevadas 

correntes circulando por essas fases, danificando a máquina. Na Figura 3.10 as tensões 𝐸𝐴, 𝐸𝐵 e 𝐸𝐶  

representam as tensões do barramento de potência infinita com uma sequência de fase ABC. As 

tensões do gerador são representadas por 𝐸𝑎,𝐸𝑏 e 𝐸𝑐 e possuem sequência de fase ACB. Por fim,  

os fasores 𝐸𝐴𝑎, 𝐸𝐵𝑏  e 𝐸𝐶𝑐 representam a diferença de tensão entre as duas fases. É possível 

visualizar que os fasores das tensões das fases “b” e “c” são muito maiores que o da fase “a” (Sen, 

1996). 

A Figura 3.9(b) mostra um método de aferição da sequência de fase. O processo consiste 

em conectar uma lâmpada, aos terminais abertos, em série com cada uma das linhas A, B e C, como 

indicado na figura e, enquanto as fases do sistema e do gerador não forem as mesmas, as lâmpadas 

acendem e apagam em intervalos de tempos diferentes (Gueges, 1980). 

 

 

 

Figura 3.9: (a) Sequências de fases possíveis de um sistema trifásico (b) Método das três lâmpadas. 
Adaptada de: (Chapman, 2013). 
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Figura 3.10: Sequência de fase diferente. Fonte: (Sen, 1996). 

 

Frequência 

Em seguida, deve-se ajustar a frequência do gerador a ser conectado. A mesma deve ser 

ajustada de forma que seja ligeiramente superior à frequência do sistema. Este ajuste é 

normalmente feito para que, quando o gerador for conectado ao sistema, o mesmo  forneça 

potência à rede, ao invés de consumí-la como motor. A Figura 3.11 descreve um diagrama em que 

em um dado instante inicial 𝑡 = 𝑡1 as tensões apresentam o mesmo defasamento e em instante 

𝑡 = 𝑡2 o fasor de tensão do sistema apresenta angulação diferente do fasor de tensão do gerador, 

uma vez que não apresentam a mesma frequência.  

 

 

Figura 3.11: Frequência entre gerador e sistema diferentes. Fonte: (Sen, 1996). 

Caso a chave seja fechada sem que este parâmetro seja ajustado ocorrerão grandes 

transitórios de potência até que o gerador se estabilize com a frequência do sistema (Chapman, 

2013). 

Como descrito na Seção 3.1.2, é necessário um conjugado mecânico acoplado ao eixo da 

máquina (rotor). Essa fonte mecânica é comumente chamada de órgão primário. Desta forma, a 

frequência da máquina pode ser modificada por meio da aceleração ou desaceleração de sua 

rotação que, por sua vez, é controlada pelo órgão primário. Este controle por sua vez pode ser 
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através da abertura ou fechamento de comportas em usinas hidrelétricas ou com o aumento ou 

diminuição da queima de combustível, no caso de usinas térmicas. A regulação das pás nas usinas 

eólicas também é um exemplo de controle feito pelo órgão primário. Um esquema da montagem 

é mostrado na Figura 3.12.  

 

 

 

Figura 3.12: Diagrama de um gerador síncrono conectado ao órgão primário. 

 

Amplitude 

A amplitude da tensão é outro critério que deve ser ajustado. A amplitude da tensão do 

gerador a ser conectado deve ser a mesma do sistema, pois, desta forma, não haverá corrente 

circulando entre os geradores, evitando dano aos mesmos ou superaquecimento (Sen, 1996). A 

Figura 3.13 mostra o gerador apresentando uma tensão diferente da tensão da rede.  

 

 

 

Figura 3.13: Fasores das tensões do gerador e do barramento. Fonte: (Sen, 1996). 

O ajuste da magnitude da tensão (𝐸𝐴) pode ser feito controlando-se o fluxo magnético 𝜙 

através da variação da corrente de campo, conforme descrito na Equação(3.8).  Na Figura 3.12 é 

apresentado o diagrama de controle da magnitude. 



 
 

24 
 

 𝐸𝐴 = 𝐾𝜙𝑓𝜔, (3.8) 

em que:     K: constante em função dos parâmetros construtivos da máquina 

                    𝜙𝑓: fluxo magnético, em Wb 

                    𝜔: frequência ou velocidade de rotação da máquina, em rad/s 

 

Ângulo de Fase 

O último parâmetro a ser ajustado é o ângulo de fase. Se os ângulos entre as fases não 

forem os mesmo, surgi  uma diferença de potencial que faz circular uma corrente potencialmente 

danosa, podendo danificar o gerador e os demais equipamentos, conforme mostrado na Figura 

3.14. 

 

 

 

Figura 3.14: Diferença do ângulo de fase entre gerador e a rede. Fonte: (Sen, 1996). 

Um dos métodos de identificar se os dois sistemas estão em fase é observar as três 

lâmpadas. Quando as três lâmpadas estiverem apagadas significa que a diferença de tensão entre 

elas é zero, ou seja, os sistemas estão em fase.  

Segundo (Kosow, 1982), algumas vezes é difícil a utilização de lâmpadas para indicar se o 

gerador que está sendo conectado ao barramento está mais lento ou mais rápido que os outros 

geradores já conectados. Neste caso, uma solução seria utilizar o instrumento denominado 

sincronoscópio. O sincronoscópio consiste de um ponteiro girante e uma posição fixa para indicar 

o momento exato da sincronização. Através do sentido da velocidade do ponteiro, o mesmo indica 

se o gerador a ser conectado está mais lento ou mais rápido que o sistema. Vale ressaltar que o 

sincronoscópio não detecta sequência de fase, uma vez que é projetado para apenas uma fase. A 

Figura 3.15 mostra o instrumento.  
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Figura 3.15: Sincronoscópio. Fonte: (Kron Medidores, 2007). 

3.2.2. Processo de Pós-Sincronismo: Fluxo de Potências 

Estabelecido o sincronismo do gerador síncrono por meio das 4 etapas apresentadas, é 

essencial a análise do fluxo de potências da máquina síncrona com objetivo de controlar o seu 

fator de potência tal como sua operação como motor ou gerador. Tal análise pode ser realizada 

por meio do circuito equivalente e dos diagramas fasoriais apresentados nas Seções 3.1.3 e 3.1.4, 

respectivamente. Desta forma, considere a situação inicial, usualmente conhecida como flutuação 

da máquina, apresentada na Figura 3.16 na qual tensão do gerador 𝑉𝜙 e da rede elétrica 𝑉𝐴 se 

encontram em sincronismo e, portanto, são iguais. 

 

 

 

Figura 3.16: Diagrama fasorial referencial com a máquina síncrona e a rede elétrica em sincronismo. 

Sabendo que o controle do modo de operação da máquina síncrona está diretamente 

relacionado ao seu fluxo de potência ativa, considere a Figura 3.17 que apresenta o diagrama 

vetorial da máquina síncrona na operação geradora e motora. 
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Figura 3.17: Diagrama fasorial para operação: (a) geradora e (b) motora. 

Na operação geradora, a máquina síncrona injeta potência ativa na rede elétrica quando 

sua tensão 𝐸𝐴 está adiantada em relação a tensão 𝑉𝜙. Já na operação motora, a máquina recebe 

potência ativa da rede quando sua tensão 𝐸𝐴 está atrasada. Uma vez que, conforme equação de 

potências, Equação  (3.9), e Figura 3.17 para um ângulo positivo, o seno retorna um número 

positivo de forma que o resultante da equação também seja positivo, indicando a injetando 

potência na rede. De forma análoga, para um ângulo negativo, o seno retorna um número negativo 

e consequentemente a resultado final da equação é negativo, recebendo potência da rede. 

 𝑃 =
𝑉𝜙 . 𝐸𝐴𝑠𝑒𝑛(𝛿)

𝑋𝑠
, (3.9) 

 

O adiantamento ou atraso de 𝐸𝐴 em relação a 𝑉𝜙 ocorre, respectivamente, quando a 

frequência do gerador é superior ou inferior, à frequência da rede, em determinado instante, 

sendo causada pela aceleração ou desaceleração, instantânea, do órgão primário conectado à 

máquina. 

De acordo com as equações do circuito equivalente do gerador explicitadas na Seção 3.1.3 

é possível expressar a equação da corrente (𝐼𝐴), por meio das variáveis 𝐸𝐴 e 𝑉𝜙 conforme Equação 

(3.10) de forma que suas resultantes vetoriais são apresentadas na Figura 3.17. 

 𝐼𝐴 = 
𝐸𝐴 − 𝑉𝜙

𝑗𝑋𝑠
, (3.10) 

A Figura 3.18, por sua vez, apresenta os diagramas fasoriais da máquina síncrona para 

uma carga indutiva e capacitiva. 
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Figura 3.18: Diagrama fasorial para fator de potência: (a) indutivo e (b) capacitivo. 

O controle do fluxo de potência reativa da máquina síncrona está diretamente relacionado 

à magnitude das tensões da máquina 𝐸𝐴 e da rede 𝑉𝜙. Desta forma, considere a Figura 3.18 que 

apresenta um diagrama fasorial da carga conectada à máquina. Quando a tensão 𝐸𝐴 é maior que 

𝑉𝜙 a corrente 𝐼𝐴  que circula entre a máquina e a rede está atrasada em relação a tensão, 

configurando um fluxo de potência reativa da máquina para a rede (indutiva). Já para 𝐸𝐴 menor 

que 𝑉𝜙, a corrente 𝐼𝐴  está adiantada em relação a tensão, resultando em uma injeção da potência 

reativa da rede na máquina (capacitiva). 

A magnitude da tensão da máquina 𝑉𝜙, conforme apresentado pela Equação (3.8) é 

diretamente proporcional à magnetização da mesma dada por seu fluxo magnético 𝜙 que, por sua 

vez, é controlada pela sua corrente de campo. 

Finalmente, a Figura 3.19 é apresentado o fluxo de potência do sistema para cada 

quadrante. 

 

 

 

Figura 3.19: Fluxo de potência do sistema. 
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3.2.3. Análise da Qualidade de Energia do Sistema 

De um modo geral, qualidade de energia pode ser compreendida, basicamente, como 

sendo a capacidade de fornecer energia de qualidade para alimentar equipamentos ou quaisquer 

dispositivos que consomem energia elétrica, sobretudo nos quesitos de sincronismo de frequência 

e nível de tensão. Os mesmos permitem que os sistemas elétricos operem da maneira pretendida, 

sem perda significativa de desempenho ou vida útil. Diversos aspectos permitem a avaliação da 

qualidade do fornecimento de energia elétrica, entre eles, o desbalanceamento das tensões e as 

componentes harmônicas presentes tanto na rede quanto na máquina. 

 

Desbalanceamento das Tensões da Rede 

O desbalanceamento das tensões da rede, tratado pelo módulo 8 do PRODIST (ANEEL, 

2016) é definido matematicamente como a relação da tensão de sequência negativa e da tensão 

de sequência positiva no ponto de acoplamento comum entre a concessionária e o consumidor. O 

principal efeito causado pelo desbalanceamento das tensões da rede é o aumento das perdas 

elétricas, contribuindo para o desperdício de energia. Desta forma, a ANEEL determina limites 

máximos de desbalanceamento visando reduzir este desperdício além de aumentar a 

sustentabilidade do sistema do ponto de vista ambiental. Assimetria das linhas de transmissão e 

cargas monofásicas são exemplos de causas funcionais do desequilíbrio das tensões da rede. 

Desbalanceamento das Tensões da Máquina 

O desbalanceamento das tensões da máquina ocorre em virtude do desbalanceamento de 

suas correntes de linha. Correntes desequilibradas nos enrolamentos do estator implicam na 

existência de correntes de sequência negativa que, por sua vez, produzem um campo magnético 

girante no entreferro da máquina. Este campo gira na velocidade síncrona, mas com direção 

reversa, se comparada ao campo normal de sequência positiva. Este campo induz correntes no 

rotor, cuja frequência é o dobro da frequência síncrona e a produz um torque pulsante com o 

dobro da frequência da rede. Como consequência, essas correntes causam sobreaquecimento no 

rotor e podem eventualmente causar danos à máquina devido a vibração. Correntes 

desequilibradas podem ser causadas por curtos-circuitos, faltas séries e cargas desbalanceadas. 

 

Harmônicos nas Tensões da Rede e na Máquina 

A distorção harmônica total de um sistema, por sua vez, é tratada no submódulo 2.8 do 

PROREDE (ANEEL, 2010). Sabe-se que a presença de harmônicas na onda de tensão ou corrente 

é sinônimo de uma onda deformada, sendo a deformação das mesmas por sua vez é consequência 
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de uma distribuição de energia elétrica perturbada, resultando em uma má qualidade da energia 

(Schneider Electric & Procobe , 2003).  

Nas redes de distribuição do sistema elétrico, as correntes harmônicas são geradas pelas 

cargas não-lineares conectadas a rede. As mesmas, geram tensões harmônicas através das 

impedâncias de alimentação e consequentemente uma deformação na tensão de alimentação. Já 

nas máquinas síncronas, as correntes harmônicas são consequência da distribuição discreta dos 

enrolamentos nas ranhuras das mesmas e da saturação magnética da mesma. 

Para a quantificação do grau de distorção presente na tensão e/ou corrente usa-se a 

ferramenta matemática conhecida como série de Fourier. A série de Fourier traz como vantagem 

a representação de cada componente harmônica de forma independente e pode ser expressada 

pela Equação (3.11). Sendo 𝐴0 , 𝐴𝑛 e 𝐵𝑛 os coeficientes de Fourier e 𝜔 a frequência fundamental. 

 𝑓(ɷ𝑡) = 𝐴0 + ∑[𝐴𝑛. 𝑠𝑒𝑛(𝑛. 𝜔𝑡) + 𝐵𝑛𝑐𝑜𝑠(𝑛. 𝜔𝑡)}

∞

𝑛=1

 (3.11) 

Desta forma, pode-se dizer que os sinais distorcidos podem ser decompostos por meio da 

série de Fourier em sinais distintos que possuem frequência múltipla da frequência fundamental 

que compõe o sinal (Alexander & Sadiku, 2013). 

As componentes harmônicas que circulam nas redes e nos equipamentos deterioram a 

qualidade de energia e são assim a origem de inúmeros prejuízos: 

• Sobrecarga das redes de distribuição por aumento da corrente eficaz; 

• Sobrecarga dos condutores de neutro em razão da soma das harmônicas; 

• Sobrecargas, vibrações e envelhecimento dos alternadores, transformadores, 

geradores; e 

• Deformação da tensão de alimentação pode perturbar receptores sensíveis. 

3.3. Equipamentos Automáticos de Sincronismo 

Este trabalho tem como foco a criação de uma interface capaz de propiciar aos alunos a 

interação no processo de sincronismo do gerador ao barramento de potência. No entanto, é 

importante ressaltar que nas indústrias já existem diversos equipamentos que executam o 

processo de forma automática. Nas próximas seções são apresentados dois tipos diferentes de 

equipamentos capazes de realizar esta função. 
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3.3.1. Painel de Controle de Sincronização/Paralelo  

O Painel de Controle que é descrito a seguir foi desenvolvido pela empresa S.I.C.E.S SRL 

(Società Italiana Costruzioni Elettriche Sumirago) e é um painel de sincronização para vários 

grupos de geradores. O painel de controle de sincronização/paralelo inclui as proteções da 

máquina, bem como todas as funções para a sincronização, divisão de carga para operações em 

paralelo entre vários grupos geradores e proteção de correntes. Na Figura 3.20 é mostrado um 

exemplo do painel. Nela há um controlador microprocessado capaz de realizar todas as funções 

descritas anteriormente.  

No painel, o controle da magnitude das tensões nos terminais do gerador é feito através 

de regulador de tensão (RT), também conhecimento como AVR (Automatic Voltage Regulator). O 

controlador deve atuar no sistema de excitação da máquina para aumentar ou diminuir a 

amplitude da tensão gerada. A frequência gerada é controlada através do regulador de velocidade 

(RV), que aumenta ou diminui a velocidade das turbinas ou da força motriz. A atuação do RV 

também garante alteração na defasagem angular entre as tensões geradas e do sistema. (SICES, 

2011) 

 

 

 

 

Figura 3.20: Painel de Sincronismo. Fonte: (SICES, 2011). 
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3.3.2. Relé SEL-700G 

Da mesma forma que é utilizado um controlador no painel de controle de sincronização, 

conforme citado na Seção 3.3.1, convencionalmente, sempre se faz necessário a utilização de 

controladores dedicados para a regulação da tensão e da frequência. A empresa SEL (Schweitzer 

Engineering Laboratories) comercializa um relé de proteção, controle e monitoramento de 

geradores denominado SEL-700G capaz de atuar diretamente na regulagem de tensão e 

velocidade, além de executar funções de proteção abrangentes. O relé pode ainda ser responsável 

pela sincronização da máquina à rede de forma automática. Como vantagens, com a utilização do 

relé são economizados gastos com controladores, transdutores e adaptações de painéis. A Figura 

3.21 ilustra essa multifuncionalidade presente no relé (Schweitzer Engineering Laboratories, 

2016).  

O relé utiliza as tensões medidas da rede (VS) e as tensões medidas no gerador (VPX) e 

promove autossincronismo que: 

• Controla a frequência do gerador para garantir que a diferença entre as 

frequências esteja dentro dos limites; 

• Controla a frequência do gerador para garantir que a diferença do ângulo de fase 

em relação à tensão do sistema esteja dentro de limites aceitáveis definidos pelo 

usuário;  

• Controla a tensão do gerador, para garantir a tensão VPX dentro de janela aceitável 

conforme definido pelo usuário.  

 

 

 

 

Figura 3.21: Relé SEL-700G com sincronização automática incorporada. Fonte: (Schweitzer Engineering 
Laboratories, 2016). 
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A Tabela 3.1 mostra a descrição seguido de um breve resumo dos principais ajustes do 

relé associado ao processo de sincronismo automático. Alguns desses ajustes são utilizados para 

descrever, de forma sucinta, o funcionamento lógico do processo. 

O autossincronizador do relé SEL-700G ajusta a frequência de forma a aproximá-la da 

frequência do sistema. O relé compara a frequência gerada com a do sistema/barramento e ativa 

os Word Bits FRAISE ou FLOWER conforme necessário. O bit FRAISE atua de forma a aumentar a 

frequência da unidade geradora no regulador de velocidade (RV), enquanto o bit FLOWER atua 

para diminuir a frequência gerada. Ambos os bits são pulsantes possuem largura proporcional à 

distância da tensão do gerador em relação ao sistema. Os mesmos devem estar associados a saídas 

digitais do relé que estarão conectadas ao regulador. Uma saída deve ser programada para 

aumentar a frequência e outra saída para diminuir. O ajuste da tensão é feito de forma análoga. O 

relé compara a magnitude da tensão do gerador VPX com a tensão VS e ativa o Word Bit VRAISE 

ou VLOWER conforme necessário. O bit VRAISE atua de forma a aumentar a tensão da unidade 

geradora no regulador de tensão (RT), enquanto o bit VLOWER atua para diminuir a tensão 

gerada. 

Tabela 3.1: Ajustes para o sincronismo (Schweitzer Engineering Laboratories, 2016). 
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Em alguns casos pode ser necessário um ajuste fino da frequência (por exemplo, o ajuste 

25SLO ou o ajuste 25SHI estão entre -0.01 e + 0.01 Hz). Os pulsos para correção da frequência 

tendem a parar sua ativação quando o escorregamento é bem próximo de zero. Isto impede que a 

lógica de checagem de sincronismo ative o bit 25C (para fechamento do disjuntor) em condição 

de ângulos de fase distantes sendo as tensões VPX e VS estáticas entre si. O relé SEL-700G inclui 

lógica para ajuste fino do ângulo de fase que detecta automaticamente esta situação e produz 

pulsos rápidos (ou curtos) para aumentar ou diminuir este escorregamento de frequência. Isto 

permite que as tensões não sejam mais estáticas e seus ângulos se aproximem. (Schweitzer 

Engineering Laboratories, 2016) 

Caso a diferença entre a frequência e tensões do gerador e do sistema esteja dentro de uma 

faixa ajustada, e a diferença do ângulo de fase esteja menor que o limite definido, a função check 

de sincronismo permite o fechamento do disjuntor e pode enviar o comando CLOSEX para 

determinada saída digital fechar o disjuntor. É importante ressaltar que o relé é capaz de 

compensar o tempo de atraso do fechamento do disjuntor, uma vez que o comando de fechar o 

disjuntor é enviado pelo relé com uma antecedência equivalente ao tempo de fechamento do 

disjuntor. 

3.4. Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordados os conceitos a respeito das máquinas síncronas, 

envolvendo aspectos como suas características construtivas, princípio de funcionamento, circuito 

equivalente e seu processo de sincronismo com o barramento de potência infinita. O capítulo 

evidenciou os motivos pelas quais as máquinas síncronas são as máquinas mais utilizadas para 

fornecimento de energia nos dias atuais. Destacam-se, principalmente, as etapas necessárias para 

o correto funcionamento das máquinas conectada à rede, evidenciando a importância de que as 

mesmas sejam executadas na ordem sequencial indicada e citando os problemas que podem 

ocorrer no caso de um paralelismo mal executado. Fica evidente ainda que o controle do fluxo de 

potências é de suma importância para que a máquina opere dentro dos limites nominais da 

máquina.  

Desta forma, este capítulo foi relevante para o entendimento e desenvolvimento do 

projeto, visto que levantou as informações teóricas necessárias para a implementação do 

laboratório remoto. Por fim, é importante ressaltar que este trabalho tem como objetivo fins 

didáticos, isto é, proporcionar ao aluno a interação em todas as etapas do processo.  
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No próximo capítulo é feito o projeto da interface de sincronismo proposto neste trabalho. 

O mesmo conta com uma breve explicação acerca dos softwares que são utilizados e todo o 

desenvolvimento lógico de funcionamento da interface de sincronismo.  
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Capítulo 4 

Projeto da Interface de Sincronismo 

Neste capítulo, são descritas as etapas do desenvolvimento do projeto da interface de 

sincronismo. É apresentada uma breve concepção do projeto e, posteriormente, os softwares 

utilizados, suas funções e limitações. Para facilitar a compreensão do projeto, a lógica de 

funcionamento é subdividida em duas partes: diagramas lógicos de funcionamento e 

programação. Por fim é mostrada a interface visual desenvolvida para o painel de sincronismo. 

4.1. Concepção do Projeto 

Como descrito no Capítulo 2, a utilização de computadores como componente de apoio 

nos ambientes de ensino tem aumentado em virtude das facilidades que os avanços tecnológicos 

permitiram, como a velocidade de processamento, recursos de comunicação e capacidade de 

armazenamento. Uma das formas de utilização do computador nesses ambientes consiste em 

permitir o uso de softwares que se caracterizam como ferramentas de apoio ao ensino. Com esse 

objetivo,  a proposta deste trabalho é o desenvolvimento de uma interface remota capaz de 

simular o sincronismo da máquina síncrona ao barramento de potência. 

Para realizar a interface remota, conforme a Figura 4.1, o trabalho propõe a integração 

entre o software LabVIEW, versão 2012 (32bits), da National Instruments, e a ferramenta Simulink 

presente no software Matlab, versão 2010a (32 bits), da MathWorks. O LabVIEW e o Simulink são 

linguagens de programação gráfica que utilizam diagramas de bloco ao invés de linhas de texto 

para realizar simulações computacionais e criar aplicações. As aplicações do LabVIEW são 

chamadas de instrumentos virtuais (VI), porque a sua aparência e o seu funcionamento muitas 

vezes imitam instrumentos físicos, tais como multímetros e osciloscópios.  

A simulação do comportamento dinâmico da máquina síncrona operando como gerador é 

realizada no Simulink. O Simulink é um pacote presente no software Matlab capaz de modelar, 

simular e analisar sistemas dinâmicos com precisão. O LabVIEW, por sua vez, é utilizado para 

realizar uma série de tratamentos de dados e sua visualização. Na proposta deste trabalho, o 

mesmo é utilizado para simular as funções de um painel de sincronismo, envolvendo o 

condicionamento dos sinais de tensão recebidos da máquina síncrona e da rede e a execução das 
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quatro etapas de verificação do processo de sincronismo juntamente com um suporte para 

realizar e medir as trocas de potência no processo pós-sincronismo. Para realizar a integração e 

trabalhar com os dois softwares (Simulink e LabVIEW) foi utilizado um toolkit da National 

Instruments nomeado Simulation Interface Toolkit (SIT), versão 2012. O SIT é capaz de integrar o 

LabVIEW com o Simulink em tempo real de uma forma que permita o desenvolvimento e o teste 

de sistemas de controle no LabVIEW por meio de modelos desenvolvidos no ambiente de 

simulação do Simulink. O SIT automaticamente gera o código utilizado pelo LabVIEW que 

comunica os dois softwares resultando em uma interface flexível e de simples manuseamento 

(Xuejun, et al., 2007). 

 

 

 

Figura 4.1: Interface de simulação. 

Devido à simplicidade, facilidade de utilização e fácil acessibilidade do SIT, foi necessário 

o uso de versões dos softwares Matlab e LabVIEW menos recentes, em virtude dos problemas de 

compatibilidade do toolkit. Entretanto, para softwares que possuam versões posteriores ao ano de 

2012, há a possibilidade de utilização do Model Interface Toolkit (MIT), presente no software NI 

VeriStand, versão 2013 ou superior, da National Instruments. Caso seja necessário a atualização 

dos programas para versão acima de 2012, a National Instruments oferece um tutorial de 

adaptação do Simulation Interface Toolkit para o Model Interface Toolkit. 

4.2. Diagrama Lógico de Funcionamento 

Nesta seção, são apresentados os diagramas lógicos de funcionamento das interfaces de 

simulação implementadas no Simulink e LabVIEW, tal como seu acoplamento por meio do SIT. O 

Simulink é responsável pela simulação da máquina síncrona, órgão primário, barramento de 

potência e algumas operações do processo de sincronismo. No LabVIEW está todo o processo de 

sincronismo, bem como sua visualização e controle. 
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4.2.1. Interface no Simulink: Gerador Síncrono e Barramento de Potência 

O Simulink é a ferramenta responsável pela modelagem, simulação e análise de todo o 

sistema dinâmico. Em sua interface primária são utilizadas ferramentas de diagramação gráfica 

por blocos para a simulação do sistema como um todo. O Simulink possui uma alta eficiência e 

flexibilidade uma vez que é capaz de agir em sistemas em tempo real. 

Como descrito no Capítulo 3, o gerador síncrono é largamente utilizado em paralelo com 

a rede. Para sua simulação foi considerado um sistema análogo à bancada presente no Laboratório 

de Máquinas Elétricas do CEFET-MG que consta de uma máquina CC (órgão primário) acoplada 

ao eixo da máquina síncrona.  

Uma vez que o gerador síncrono converte energia mecânica em energia elétrica, é 

necessário que haja uma fonte mecânica capaz de produzir um conjugado mecânico responsável 

pela rotação do eixo do mesmo. Neste esquema de montagem é acoplado ao eixo do gerador uma 

máquina CC que, por sua vez opera como fonte mecânica (motor). Com o acoplamento dos eixos 

as máquinas passam a compartilhar a mesma velocidade rotórica que, é ditada unicamente pela 

velocidade de rotação da motor CC. 

O barramento de potência também é simulado no Simulink. O mesmo consta de três fontes 

trifásicas com suas respectivas impedâncias de saída. Por fim, a Interface do Simulink conta com 

algumas chaves responsáveis pela troca de fases e fechamento do sincronismo, primeira e quarta 

etapas do processo de sincronismo respectivamente. A Figura 4.2 mostra o diagrama completo da 

interface presente no Simulink. 

 

 

 

Figura 4.2: Diagrama lógico do simulink. 

É importante ressaltar que todo o controle do processo é realizado no LabVIEW. Sendo 

assim, apesar das fontes de campo da máquina CC e do gerador estarem presente no Simulink, seu 

controle é feito no LabVIEW, conforme Figura 4.2. Vale relembrar que a fonte de campo da 
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máquina CC é responsável por alterar a velocidade de rotação do motor e consequentemente a 

frequência, enquanto a fonte de campo do gerador é responsável por alterar a amplitude das 

tensões do gerador. De forma análoga às fontes, as chaves responsáveis pelo fechamento do 

sincronismo e pela troca de fases são controladas por botões no LabVIEW. 

4.2.2. Simulation Interface Toolkit: Interface de Acoplamento 

Como descrito na Seção 4.1, o Simulation Interface Toolkit tem como objetivo integrar o 

LabVIEW com o Matlab em tempo real. O toolkit fornece uma maneira de criar uma interface do 

LabVIEW que pode ser usada para interagir com um modelo no Simulink. Com a interface do 

LabVIEW, é possível manipular os parâmetros do modelo implementado no Simulink e exibir os 

dados de saída da mesma. 

 

Funcionamento do SIT: 

O SIT recebe os dados do Simulink ou do LabVIEW e realiza a sua conversão para o código-

fonte do software destino. A comunicação de dados entre os softwares é realizada por meio de uma 

biblioteca de vínculo dinâmico ou DLL (dynamic-link library) que permite execução de um modelo 

de simulação para um alvo destino em tempo real, combinando os recursos do Simulink e do Real-

Time Workshop, presentes no Matlab, com o LabVIEW.  

A comunicação entre o Simulink e o LabVIEW por meio do SIT é bidirecional, sendo 

manuseada via uma interface de visualização ou de controle nomeada LabVIEW User Interface. 

Para uma comunicação Simulink-LabVIEW, o LabVIEW User Interface atua como um indicador 

numérico, gráfico ou visual para os dados de saída simulados no Simulink. Já para uma 

comunicação LabVIEW-Simulink, o LabVIEW User Interface atua como um controlador para 

manipulação de parâmetros do modelo do Simulink. 

O SIT Connection Manager, por sua vez, é responsável por especificar a relação entre os 

controladores e indicadores do LabVIEW com os parâmetros de entrada ou saída do Simulink, 

respectivamente, realizando toda a comunicação entre os códigos-fonte de programação 

automaticamente.  

Finalmente, o uso do toolkit exige que ambos os softwares (LabVIEW e Matlab) estejam 

inicializados no computador; entretanto, toda a simulação pode ser realizada na interface gráfica 

do próprio LabVIEW, sem a necessidade de manipular diretamente parâmetros no Simulink. O SIT 

introduz uma ferramenta de inicialização do Simulink no LabVIEW que permite a execução da 

simulação no Simulink e LabVIEW simultaneamente. 
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Figura 4.3: Componentes envolvidos na iteração entre LabVIEW e Simulink. 

Na Figura 4.3 é mostrada os componentes que estão envolvidos no processo. O painel 

frontal, presente no LabVIEW, contém controles e indicadores que correspondem os parâmetros 

presentes no Simulink e que se deseja modificar. Com a utilização do SIT é possível alterar os 

valores de controle e observar imediatamente os resultados dessas alterações nos indicadores 

presentes no LabVIEW. Usando a caixa de diálogo Gerenciador SIT Connection, é possível 

especificar a relação entre os comandos e indicadores do LabVIEW com os parâmetros do 

Simulink. Depois de configurar a conexão SIT na caixa de diálogo, o SIT automaticamente gera o 

código de diagrama de blocos necessário para estabelecer as relações entre LabVIEW e Simulink. 

(National Instruments, 2003) 

 

Particularidades do SIT: 

Para implementação do SIT, certas particularidades foram levadas em consideração. 

Dentre elas se destacam:  

• Exportação em tempo discreto: foi necessário a discretização das grandezas 

elétricas presentes do Simulink que são enviadas para o LabVIEW, uma vez que o 

LabVIEW importa apenas pontos. Para tanto é necessário implementar uma 

interface de condicionamento no LabVIEW para converter as amostras em um 

sinal em função tempo; 

• Teorema de Nyquist: a importação de parâmetros deve seguir o teorema de 

Nyquist para que não haja falseamento do sinal. Segundo o teorema, a quantidade 

mínima de amostras que devem ser obtidas de um sinal a ser amostrado deve ser 

duas vezes maior que a frequência deste sinal, a fim de ser possível sua 

recuperação. 
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Para maior aprofundamento das funções e comportamento da interface é possível 

consultar o Guia de Usuário presente no site na National Instruments.  

4.2.3. Interface no LabVIEW: Processo de Sincronismo 

O LabVIEW é o software capaz de monitorar e realizar todas as etapas do processo de 

sincronismo. O mesmo é composto pelo painel frontal, que contém a interface, e pelo diagrama de 

blocos, que contém o código gráfico do programa, conforme exemplificado na Figura 4.3. 

Como descrito no Capítulo 3, para se conectar um gerador ao barramento de potência 

infinita algumas etapas devem ser seguidas de forma que seja feito o correto ligamento da 

máquina à rede. De forma a facilitar o entendimento do programa desenvolvido no software 

LabVIEW, são apresentadas, em diagramas de blocos, as etapas de sincronização e a lógica 

implementada em cada fase do processo. As etapas são sequenciais, de tal forma que, para a 

execução da próxima etapa, devem ser atendidas as condições exigidas nas etapas anteriores. 

É importante ressaltar que, na lógica do programa, são realizadas as medições das tensões 

de linha uma vez que é possível que, em uma situação prática, o usuário não tenha acesso ao 

neutro da máquina, impedindo o uso de tensões de fase. 

 

1ª Etapa: Sequência de Fases 

O primeiro teste a ser realizado é o teste da sequência de fase, apresentado na Figura 4.4. 

É comparada a diferença de linha AB e BC da máquina e da rede, e, caso a diferença de fases seja 

nula, a próxima etapa é habilitada.  

Para tal, primeiramente é extraída dos sinais da máquina (𝑉𝐴𝐵𝑀𝑆, 𝑉𝐵𝐶𝑀𝑆) e da rede 

(𝑉𝐴𝐵𝑅𝑒𝑑𝑒 , 𝑉𝐵𝐶𝑅𝑒𝑑𝑒) as fases de cada um: 𝜙𝐴𝐵𝑀𝑆 , 𝜙𝐵𝐶𝑀𝑆 , 𝜙𝐴𝐵𝑅𝑒𝑑𝑒 , 𝜙𝐵𝐶𝑅𝑒𝑑𝑒 . Posteriormente é 

calculada a diferença de fases de cada sistema (máquina e rede) resultando em 𝜙𝐴𝐶𝑀𝑆  e 𝜙𝐴𝐶𝑅𝑒𝑑𝑒 . 

Por fim são subtraídas as diferenças de fases (𝜙𝐴𝐶𝑀𝑆  - 𝜙𝐴𝐶𝑅𝑒𝑑𝑒). Caso esse valor esteja dentro de 

uma tolerância pré estabelecido por norma a etapa dois é habilitada e um LED é acesso. Caso 

contrário, o usuário é capaz de acionar uma chave presente no LabVIEW que que enviará um sinal 

aos comutadores presentes no Simulink responsáveis por inverter duas fases da máquina 

síncrona. Na Figura 4.4, é possível visualizar que a inversão de fases ocorre nas fases B e C do 

gerador. Feita a inversão de duas fases, a fim de aumentar a segurança do processo, é realizada 

uma nova comparação e, novamente, se as sequências de fases forem iguais, um LED acenderá no 

painel. Uma vez que a LED estiver aceso, a etapa dois é habilitada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface
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Figura 4.4: Diagrama de blocos - 1ª etapa: Sequência de Fases. 

 

2ª Etapa: Frequência 

Para que seja feito o correto sincronismo da máquina à rede, é necessário que, como 

descrito no capítulo anterior, as frequências da rede e da máquina sejam praticamente as mesmas. 

Seu teste é feito de forma bem simples. São comparada as frequências das fases A do gerador e da 

rede. Na Figura 4.5 é mostrado o processo de aferição das frequências.  

Dado que a etapa 1 foi concluída, é habilitada a aferição da etapa 2. É extraído dos sinais 

de entrada a frequência das tensões do gerador e da rede as quais são subtraídas e comparadas a 

um valor de referência. Caso a diferença entre as frequências resulte em um valor menor que o 

valor de referência a etapa 3 é habilitada, caso não, o usuário deve ajustar um controlador 

responsável por aumentar ou diminuir a tensão de campo da máquina CC. Variando a velocidade 

de rotação da máquina CC o usuário altera a frequência.  Por fim, quando o controlador estiver 

devidamente regulado, a próxima etapa é habilitada. No painel frontal do LabVIEW, são indicados 

gráficos com as formas de onda das tensões dos respectivos sistemas e, novamente, um LED é 

acesso quando a etapa é concluída. 
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Figura 4.5: Diagrama de blocos - 2ª etapa. 

 

3ª Etapa: Amplitude 

A terceira etapa consiste no ajuste da amplitude de tensão. Para que o sincronismo ocorra 

é necessário que as amplitudes da rede e do gerador sejam iguais. A Figura 4.6 descreve o processo 

feito para a aferição das tensões. De forma semelhante à aferição da segunda etapa, a terceira 

etapa consiste da detecção das amplitudes das fases A do gerador e da rede. Posteriormente é feita 

a subtração de ambas as amplitudes a qual é comparada a um valor de tolerância pré-estabelecido 

por norma. Se o resultado da diferença entre as amplitudes resultar em um valor menor que o 

valor de referência, a etapa 4 é habilitada, caso contrário, o usuário deve ajustar um controlador 

responsável por variar a tensão de campo da máquina síncrona. O controle da amplitude de tensão 

do gerador é realizado por meio do ajuste da corrente de campo, conforme explicado na Seção 

3.2.1. O ajuste é feito até que a diferença resulte em um valor menor que a referência. No painel 

frontal são mostrados gráficos das formas de ondas de ambos os sistemas e um LED. 
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Figura 4.6: Diagrama de blocos - 3ª etapa: Amplitude. 

 

4ª Etapa: Ângulo de Fase 

A última etapa consiste em comparar e apenas sincronizar o gerador à rede quando ambas 

as ondas de tensões estiverem em fase. A Figura 4.7 mostra como é feita essa comparação. Uma 

vez que todas as etapas anteriores foram atendidas, é feita a extração das fases A do gerador e da 

rede e subtraídas. Para que ocorra uma correta sincronização do gerado à rede, o usuário deve 

acionar o botão quando a diferença de fases for igual a zero.  É possível visualizar no painel frontal 

do LabVIEW um instrumento semelhante ao sincronoscópio, conforme explicado na Seção 3.2.1. 

No painel frontal há também um botão no qual o usuário pode acionar uma chave que conecta a 

máquina síncrona à rede no Simulink. 
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Figura 4.7: Diagrama de blocos - 4ª etapa: Ângulo de fase. 

4.3. Pós-Sincronismo 

O processo de pós-sincronismo consiste na realização e análise do fluxo de potências do 

sistema para variações de velocidade no órgão primário e de magnitude da corrente de campo da 

máquina síncrona. Para que a análise do fluxo de potências seja feita pelo usuário, é necessário 

que o programa calcule a potência trifásica aparente, ativa e reativa e seu fator de potência. 

Potência Aparente: É a multiplicação entre os valores RMS das tensões e correntes de 

linha para as três fases do sistema, conforme apresentado na Equação (4.1): 

 |𝑆| =
1

√3
(𝑉𝐿𝐴𝐵𝐼𝐿𝐴 +𝑉𝐿𝐵𝐶𝐼𝐿𝐵 + 𝑉𝐿𝐶𝐴𝐼𝐿𝐶). (4.1) 

Potência Ativa: O cálculo de potência ativa no sistema foi baseado no método dos dois 

wattímetros, que consiste na medição do valor médio do produto das tensões de linha 𝑉𝐴𝐵 e 𝑉𝐶𝐵 e 
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das correntes de linha 𝐼𝐴  e 𝐼𝐶  (Alexander & Sadiku, 2013), conforme ilustrado pela Figura 4.8  e 

apresentado na Equação (4.2). 

 

 

 

Figura 4.8: Método dos dois wattímetros. Fonte: (Alexander & Sadiku, 2013). 

 𝑃 =
1

𝑇
(∫ 𝑣𝐴𝐵(𝑡)𝑖𝐴(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

+∫ 𝑣𝐶𝐵(𝑡)𝑖𝐶(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

) (4.2) 

Potência Reativa: Considerando o triângulo das potências, a potência reativa é dada por: 

 𝑄 = √𝑆2 − 𝑃2 (4.3) 

Entretanto, a potência reativa calculada na Equação (4.3) é dada em módulo, não sendo 

possível identificar sua natureza: indutiva ou capacitiva. Para tal, deve-se identificar o ângulo da 

potência aparente, dado por: 

 𝜃𝑆 = 𝜃𝑣 − 𝜃𝑖, (4.4) 

Em que 𝜃𝑖  é extraído diretamente da corrente de linha e 𝜃𝑣  da tensão de fase. Como as 

medições realizadas referem-se a tensões de linha, é necessário obter a tensão de fase. O ângulo 

𝜃𝑣  da tensão de fase pode ser obtido por meio das tensões de linha conforme a Equação (4.5): 

 𝑣𝐴(𝑡) =
𝑣𝐴𝐵(𝑡)−𝑣𝐶𝐴(𝑡)

3
. (4.5) 

Sabendo-se que a potência reativa é indutiva ou capacitiva quando a corrente está atrasa 

ou adiantada em relação à tensão e considerando 𝜃𝑣  o ângulo do fasor de 𝑣𝐴(𝑡), pode-se definir a 

potência reativa 𝑄 por meio do sinal de 𝜃𝑠 , conforme apresentado na Equação (4.6): 

 𝑄 = √𝑆2 − 𝑃2 ×
𝜃𝑣−𝜃𝑖

|𝜃𝑣−𝜃𝑖|
. (4.6) 

Fator de Potência: É a razão entre os módulos da potência ativa e aparente conforme 

indicado pela Equação (4.7), sendo sua natureza, indutiva ou reativa, dada pelo sinal de 𝜃𝑆. 

 𝑓𝑝 =
𝑃

|𝑆|
 (4.7) 
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4.4. Programação da Interface de Sincronismo Remoto 

Com base na lógica de funcionamento do programa apresentada na Seção 4.2 em 

diagramas de blocos nesta seção é mostrado como foi realizada a programação nas janelas 

programáveis de ambos os softwares. 

4.4.1. Simulink 

Conforme descrito na Seção 4.2.1, nesta seção é explicada e apresentada a construção da 

interface que visa englobar a simulação das máquinas (motor CC acoplado à máquina síncrona) e 

do barramento de potência. A maior parte do processo foi realizado utilizando o 

SimPowerSystems, uma das bibliotecas que o Simulink apresenta para a simulação de diversos 

componentes do sistema elétrico de potência, por exemplo, elementos RLC concentrados, diversos 

modelos de máquinas elétricas e fontes de alimentação. 

Com o objetivo de facilitar a explicação do desenvolvimento da interface construída no 

Simulink, a mesma foi dividida em duas partes (A e B) conforme Figura 4.9. A parte A constitui o 

acoplamento da máquina CC ao gerador Síncrono. A parte B apresenta a simulação do barramento 

de potência e as chaves responsáveis pelo processo de sincronismo. 

 

 

Figura 4.9: Diagrama da interface – Parte A e B. 

 

 

 

Diagrama Interface: Parte A 

Na Figura 4.10 é detalhada a parte A do diagrama acima. Para que o correto funcionamento 

do modelo fosse realizado, alguns blocos e parâmetros necessitam de ajustes, conforme explicado 

a seguir. 
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Figura 4.10: Acoplamento entre as máquinas – Parte A. 

 

PowerGUI: Primeiramente, é necessário a utilização do bloco PowerGUI para simular 

qualquer modelo Simulink contendo blocos presentes no SimPowerSystems. É responsável por 

armazenar o circuito Simulink equivalente que representa as equações de espaço de estado do 

modelo. Dentre os diversos métodos que o PowerGUI disponibiliza, foi escolhido o Continuous para 

a simulação. 

 

SignalProbe: Ao colocar NI Probe Signal no modelo, pode-se facilmente mapear um 

indicador LabVIEW a dados no Gerenciador de SIT Connection. Ou seja, o NI Probe Signal é o 

grande responsável pela integração/interação do Simulink com o LabVIEW. Por exemplo: 

colocando-se uma fonte constante no modelo do Simulink, é possível mapeá-la e atribui-la um 

controle via LabVIEW. 

 

Máquina Síncrona 

O bloco de máquina síncrona opera nos modos de gerador ou motor. O modo de 

funcionamento é ditado pelo sinal do conjugado mecânica (positiva para o modo de gerador, 

negativo para o modo de motor). A parte elétrica da máquina é representada por um modelo 

dinâmico de espaço de estados de sexta ordem, e a parte mecânica por um modelo de segunda 

ordem. O modelo leva em conta a dinâmica dos enrolamentos do estator, de campo e de 

amortecimento. É importante ressaltar que todos os parâmetros de rotor e de grandezas elétricas 

são referidas do estator (MathWorks, 2016). 
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A máquina síncrona exige para sua simulação computacional uma resistência parasita 

ligada em seus terminais, uma vez que ela é modelada com fontes de corrente e, 

consequentemente, não se pode deixar seus terminais em aberto. Inicialmente, devido à 

necessidade de importação de dados em tempo discreto, conforme explicado na Seção 4.2.2, num 

primeiro momento foi feita toda a interface do Simulink em tempo discreto. Porém, para o modo 

de simulação em tempo discreto a máquina síncrona especifica o método de integração que o 

bloco executa:  

• Método trapezoidal não iterativo; 

• Método trapezoidal iterativo; e  

• Método de Euler. 

Quando se é utilizado o método trapezoidal não iterativo ou o método de Euler, é 

necessária, como descrito anteriormente, a utilização de uma pequena carga resistiva parasita, 

ligada nos terminais da máquina, para evitar oscilações numéricas, sendo que grandes tempos de 

amostragem exigem cargas maiores.  Uma vez que a resistência parasita é função do tempo de 

discretização utilizado na simulação, para que a mesma atingisse valores abaixo de 1% da 

potência nominal, o tempo de discretização necessário para a simulação computacional seria 

muito curto, abaixo de 10−5, elevando o custo computacional e, dificultando assim sua 

implementação. Ao se utilizar o método trapezoidal iterativo, pode-se usar uma carga parasitária 

desprezível (inferior a 0,1 % da potência nominal), preservando a estabilidade numérica. 

Apesar de o método iterativo apresentar um resultado positivo, uma vez que com o mesmo 

é possível utilizar uma carga parasita inferior a 0,1% da potência nominal, o mesmo teve de ser 

descartado uma vez que a máquina CC apresentada no Simulink é modelada pelo método de Euler 

e desta forma, não haveria compatibilidade entre a modelagem realizada pela máquina síncrona 

(utilizando o método trapezoidal iterativo) e a modelagem realizada pela máquina CC (método de 

Euler).  

Desta forma foi utilizado o modo de simulação contínuo, uma vez que a resistência parasita 

necessária para a simulação neste modo pode ser inferior a 0,01% da potência nominal exigida 

pela máquina, reduzindo o custo computacional. Com a utilização da simulação em tempo 

contínuo foi necessário apenas o uso de um elemento discretizador na exportação dos dados para 

o LabVIEW, conforme explicado na Seção 4.4.2, posteriormente. 

Na Figura 4.10, é possível observar que as máquinas síncrona e CC estão acopladas 

mecanicamente. Segundo a 2ª Lei de Newton, os conjugados resultantes na máquina CC e síncrona 

são dados pelas Equações (4.8) e (4.9): 

 𝑇𝑀𝐶𝐶 − 𝑇𝐿 = 𝐽
𝑑𝜔𝑅

𝑑𝑡
, (4.8) 
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 𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑀𝑆 = 𝐽
𝑑𝜔𝑅

𝑑𝑡
, (4.9) 

em que 𝑇𝑀𝐶𝐶  é o conjugado  eletromagnético da máquina CC, 𝑇𝐿 o conjugado de carga da 

máquina CC, 𝑇𝑖𝑛 o conjugado de entrada da máquina síncrona proveniente do órgão primário, 𝑇𝑀𝑆  

o conjugado eletromagnético da máquina síncrona. Como o sistema está acoplado mecanicamente, 

a velocidade rotórica 𝜔𝑅  das duas máquinas é igual e o momento de inércia 𝐽, para as duas 

equações é o mesmo, uma vez que é o equivalente total das duas máquinas. Sabendo também que 

a potência de entrada da máquina síncrona é a potência de saída da máquina CC, tem-se que 

𝑇𝑀𝐶𝐶 = 𝑇𝑖𝑛. Logo, igualando as Equações (4.8) e (4.9), tem-se que: 

 𝑇𝐿 = 𝑇𝑀𝑆 . (4.10) 

Desta forma, o acoplamento mecânico do sistema no Simulink é dado pela realimentação 

expressa na Equação (4.10) em que o conjugado de carga da máquina CC é o próprio conjugado 

eletromagnético da máquina síncrona e pela conexão da velocidade rotórica de saída da máquina 

CC com a entrada da máquina síncrona. 

 

Máquina CC: Para o circuito de campo da máquina CC, o acesso é através dos terminais de 

campo (F +, F-), de modo que o modelo da máquina pode ser utilizado como uma conexão shunt 

ou série. O circuito de armadura (A +, A-) é composto por um indutor 𝐿𝑎  em série com um resistor 

𝑅𝑎  e uma fonte de campo 𝐸𝑎. É importante ressaltar que ambas as máquinas elétricas devem ser 

dimensionadas tal que suas potências nominais estejam casadas, a fim de se atingir a tensão 

nominal, potência e velocidade do gerador síncrono. 

 

Diagrama da Interface: Parte B 

Na Figura 4.11 é apresentada a parte B do digrama mostrado na Figura 4.9. Nela é possível 

visualizar que as três fases da rede são representadas por três fontes de corrente alternada (Fase 

A, Fase B e Fase C) possuem suas respectivas impedâncias equivalentes (Z1, Z2 e Z3). 
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Figura 4.11: Simulação da rede e chaves do processo de sincronismo - Parte B. 

 

As chaves S1, S2, S3 e S4 são responsáveis por executar a primeira etapa do processo de 

sincronismo, conforme citado na Seção 4.2.3 referente à sequência de fases. Seu funcionamento é 

o seguinte: todas as chaves são controladas pela constante “Troca Fases”, localizada no canto 

superior direito da  Figura 4.11, que por sua vez é controlado por meio de um comando provido 

pelo usuário através do LabVIEW. Desta forma, quando as chaves S1 e S2 são ativadas a sequência 

de fases é positiva e quando as chaves S3 e S4 são ativas a sequência é negativa. As chaves A, B e 

C são responsáveis por executarem a quarta etapa do processo de sincronismo, ou seja, depois da 

aferição e regulação de todas as etapas do processo é possível que o usuário envie um comando 

para a constante “Fecha Sincronismo” que fecha as chaves A, B e C, e, consequentemente, o gerador 

entra em sincronismo com a rede. 
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4.4.2. Interface de Acoplamento 

Como descrito na Seção 4.4.1, uma vez que toda a interface construída no Simulink é 

realizada em tempo contínuo, é necessário que as saídas que se deseja enviar para o LabVIEW 

sejam discretizadas. Para tanto, foram usados blocos de ganho (G1 a G8) em todos os sinais que 

se deseja exportar par ao LabVIEW. O bloco tem como função multiplicar o sinal contínuo por um 

ganho X. Multiplicando o sinal continuo por um ganho unitário, o mesmo é amostrado com o 

tempo de amostragem escolhido, sendo que o tempo de amostragem definido em toda a simulação 

é igual a 0,001 segundo. 

Uma vez que os dados são discretizados e enviados para o LabVIEW através do SIT é 

necessário que os mesmos sejam novamente transformados em sinais contínuos. Essa tarefa foi 

realizada pelo bloco “Build Waverform” que constrói uma forma de onda analógica ou modifica 

uma onda existente. Ao se ligar a entrada de forma de onda, a função modifica a forma de onda 

com base nos componentes que o usuário especifica. Após se ligar na entrada do bloco a forma de 

onda desejada, bastou especificar o intervalo de tempos entre os pontos. Este processo foi 

realizado para as tensões de linha do barramento de potências e para as tensões e correntes de 

linha do gerador síncrono.  

4.4.3. LabVIEW 

Pode-se dividir a programação realizada no LabVIEW em duas partes: programação em 

diagrama de blocos e interface de visualização do painel frontal.  

4.4.3.1. Programação em Diagrama de Blocos 

Antes de se iniciar a explicação sobre como foi programada cada parte do processo de 

sincronismo é de suma importância que o bloco Extract Sigle Tone seja apresentado e explicado. 

Pode-se dizer que a lógica do programa foi pensada em função deste bloco. O mesmo decompõe 

as componentes harmônicas de um sinal por frequência, através do espectro de frequência, e 

retorna a componente harmônica que possui a maior magnitude, tomando este harmônico como 

fundamental. Uma vez identificado o harmônico fundamental, o bloco é capaz de extrair a 

magnitude, frequência e fase desse componente. Esta pode ser definida como: 
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 𝑥(𝑛) = 𝐴. cos(
2𝜋𝑓𝑛

𝑓𝑠
+  ∅), (4.11) 

em que:     A: amplitude do sinal; 

                   𝑓: frequência; 

                   ∅: fase; 

                  𝑓𝑠: taxa de amostragem em amostras por segundo do sinal de entrada; e 

                  n: n-ésima amostra. 

 

Aquisição de Dados 

Para que os dados possam ser processados e apurados na programação do LabVIEW, é 

necessária a realização de uma interface destinada à aquisição de dados. Uma vez que a 

exportação de dados do Simulink para o LabVIEW é feita pelo Simulation Interface Toolkit em 

função da amplitude do sinal e seu número de amostras, é necessário reconverter o sinal para que 

este seja função do tempo. Entretanto, como o sistema é simulado em modo contínuo, a fim de 

reduzir a influência da resistência parasita conectada à máquina, é necessário utilizar um 

elemento discretizador, no caso um bloco de ganho no próprio Simulink, a fim de fixar o intervalo 

de amostragem como um parâmetro constante (no caso, 0.001s). Desta forma, utilizando o bloco 

Build Waveform, explicado na Seção 4.2.3, é possível reconstruir a forma de onda em função do 

tempo . Na Figura 4.11, é possível visualizar o elemento discretizador utilizado nos medidores do 

Simulink, ressaltando que os dados coletados são tensões de linha. Finalmente, a Figura 4.12 

apresenta a interface no LabVIEW de aquisição de dados criada para as tensões de linha da 

máquina síncrona. 

 

 

 

Figura 4.12: Aquisição de dados. 
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Conforme descrito na Seção 3.2.3, a etapa 0 consiste na verificação do desbalanceamento 

das tensões da rede e do gerador bem como a verificação da distorção harmônica total (DHT) de 

ambos os sinais. A mesma tem como finalidade poder mostrar ao usuário a qualidade de energia 

do sistema, isto é, se os sistemas se encontram ou não dentro dos limites estabelecidos em normas. 

A seguir é apresentada a lógica implementada para a aferição desta etapa. 

 

Etapa 0: Análise da Qualidade da Energia 

 

• Desbalanceamento das Tensões da Rede 

No Módulo 8 do Prodist (ANEEL, 2016) são estabelecidos limites máximos 

adequados para os níveis de tensão em regime permanente. A tensão da rede no 

ponto de operação de situar-se entre 95% e 105% do valor nominal de operação 

da mesma. Em seguida, é checado se cada uma das três tensões de linha providas 

do Simulink está dentro dos limites estabelecidos. Na Figura 4.13 é mostrada a 

lógica implementada. 

•  

 

 

Figura 4.13: Checagem do desbalanceamento das tensões da rede. 

 

• Desbalanceamento das Tensões da Máquina 

Para a aferição do desbalanceamento das tensões da máquina a lógica usada foi 

um pouco diferente uma vez que as mesmas apresentam um valor variável, 

dependente da fonte de campo da mesma. Desta forma são extraídos os valores 

máximo e mínimo encontrados dentre as três tensões de linha da máquina (AB, BC 

e CA). Em seguida são subtraidos ambos (separadamente) pela média das tensões 

de linha, e, caso o valor apresentado encontre-se dentro dos limitantes de 5% 
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estabelecidos, um LED verde é acesso, indicando que as tensões encontram-se 

balanceadas. A Figura 4.14 exemplifica a lógica utilizada. 

 

 

 

Figura 4.14: Checagem do desbalanceamento das tensões da máquina. 

• Harmônicos Presentes na Rede e na Máquina 

Por fim foram estabelecidos limitantes definidos pelo Módulo 8 do Prodist que define 

que para sistemas com tensão de até 1kV, a distorção harmônica total deve ser de até 

10% do valor nominal da tensão. Na lógica apresentada na Figura 4.15 foi utilizado o 

bloco Distortion Measurements Express VI que realiza cálculos da distorção harmônica 

total do sinal de entrada até o 25° harmônico. A  Figura 4.15 apresenta a lógica 

realizada para o cálculo da DHT da rede. Para o cálculo da DHT da máquina foi 

utilizado a mesma interface de programação. 

 

 

 

Figura 4.15: Checagem do DHT da tensão da rede. 
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Vale ressaltar que, como este programa trata-se apenas de uma simulação da realidade a 

etapa 0 é apenas informativa, não impedindo que o restante do processo de sincronismo seja 

realizado. 

 

Etapa 1: Sequência de Fase 

Para a construção das etapas seguintes foi utilizada à estrutura denominada Case 

Structure. Essa estrutura consiste em criar duas abas, sendo que só uma é mostrada e executada 

por vez. As condições (verdadeira ou falsa) são selecionadas a partir de um valor de entrada.   

A primeira etapa foi implementada conforme descrito na Seção 4.2.3, e na Figura 4.16 é 

possível compreender a lógica do programa. A partir dos sinais do gerador e da rede foram 

extraídas suas fases e comparadas. Caso essa diferença apresente um valor abaixo da margem de 

segurança, igual a 10° neste projeto a etapa 2 é habilitada; caso contrário, é necessário que a 

sequência de fase seja alterada. O bloco Wrap Angle é utilizado para ajustar o ângulo de entrada 

para um valor dentro de um intervalo especificado com faixa de ângulo. 

 

 

 

Figura 4.16: Lógica de funcionamento – 1ª Etapa: Sequência de Fases. 

Etapa 2: Frequência 

A Figura 4.17 mostra a lógica utilizada para implementar a comparação de frequências 

entre os sinais do gerador síncrono e da rede elétrica. É importante ressaltar que, em comparação 

ao diagrama apresentado na Seção 4.2.3, a lógica que se segue foi implementada com o objetivo 

de evitar possíveis falhas no processo de sincronismo. Diferentemente do painel de sincronismo 

típico, presente no laboratório do CEFET-MG, cuja comparação de frequências ocorre em apenas 

uma linha, neste projeto a lógica de programação consiste na comparação de frequência das três 

tensões de linha do gerador e da rede. Desta forma, o programa é capaz de identificar falhas de 

sincronismo nas três fases, não permitindo um eventual sincronismo que possa causar danos ao 

equipamento. 
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Tal como citado na Seção 3.2.1, o ajuste de frequência das três fases do gerador é realizado 

por meio do controle da tensão de campo da máquina CC. O programa apresenta ao usuário, em 

sua interface, a comparação da frequência média das três tensões de linha do gerador e da rede. 

Entretanto, como o programa compara as três fases, mesmo que o usuário sintonize as frequências 

médias, é possível que o programa não habilite a etapa 3 caso uma fase ou mais apresente sua 

frequência em dissonância. 

O objetivo da comparação das três fases é aumentar a robustez do programa, impedindo-

o de realizar o processo de sincronismo caso a rede elétrica ou o gerador síncrono apresentem 

falhas em uma de suas fases. 

 

 

 

Figura 4.17: Lógica de Funcionamento – 2ª Etapa: Frequência. 

 

Etapa 3: Amplitude 

Na Figura 4.18 é apresentado o diagrama de funcionamento da terceira etapa do processo. 

Nele, é possível observar uma lógica de funcionamento similar ao apresentado para a segunda 

etapa. Resumidamente, seu funcionamento é: utiliza-se o bloco Extract Single Tone e dele é 

extraída a amplitude do sinal. O programa compara a tensão das três linhas evitando assim os 

mesmos problemas apresentados anteriormente descritos. Por fim, é apresentada ao usuário a 

média da amplitudes das três fases. 

Habilita Etapa 3 
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As normas IEEE C50.12 (IEEE, 2006) e C50.13 (IEEE, 2006) definem as  especificações 

necessárias para que os geradores possam operar sem a necessidade de reparo ou inspeção 

(Thompson, 2012). É estabelecido que as tensões do gerador devem estar contidas dentro dos 

limites de 5% da tensão da rede.  

Conforme explicada no Capítulo 3, a Equação (3.8) mostra que a amplitude da tensão do 

estator do gerador é diretamente proporcional à velocidade rotórica, de forma que, uma variação 

na mesma acarreta em uma variação na tensão de saída. A fim de possibilitar a visualização da 

dependência de 𝐸𝑎 com 𝜔𝑅 , as medições da etapa 3 são ativadas no instante em que a etapa 1 é 

concluída. Porém, o ajuste da etapa 3 só é possível de ser realizado quando a etapa 3 for concluída.  

 

 

 

Figura 4.18: Lógica de Funcionamento –3ª Etapa: Amplitude. 

 

 



 
 

58 
 

Etapa 4: Ângulo de Fase 

Por fim, são comparados o ângulo entre as fases do gerador e da rede conforme 

apresentado na Figura 4.19. Os ângulos são extraídos, comparados e, caso a diferença obtida 

possuir valor menor que a margem de segurança (10°) é possível o fechamento da chave “Fecha 

Sincronismo”. Ao apertar o botão no painel frontal do LabVIEW, as três chaves presentes do 

Simulink (Figura 4.11) se fecham automaticamente. 

 

 

 

Figura 4.19: Lógica de Funcionamento – 4ª Etapa: Ângulo de Fase. 

 

Etapa 5: Pós-Sincronismo 

Na Figura 4.20 são apresentados a programação para os cálculos das potências 

disponibilizadas na aba pós-sincronismo, conforme explicado na seção 4.3. Para tanto, nessa 

etapa, foram exportadas as correntes de linha do gerador no Simulink para o LabVIEW. Para 

extrair o valor RMS ou o valor médio do sinal foi utilizado o bloco Amplitude and Level 

Measurements Express VI. 
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Figura 4.20: Lógica de Funcionamento – Pós Sincronismo. 
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4.4.3.2. Interface Visual do Processo de Sincronismo 

A Figura 4.21 apresenta a interface visual do programa disponibilizada para o usuário 

durante o processo de sincronismo. O painel é dividido em suas etapas de sincronização e 

respectivas medições, sinalizando quando cada etapa é concluída por meio de um LED verde. No 

mesmo há também uma seção destinada a análise da qualidade de energia. Nela é analisada e 

sinalizada com um LED verde quando o desbalanceamento e/ou o DHT da máquina ou da rede se 

encontram dentro dos limites estabelecidos. As fontes de campo do motor CC e da máquina 

síncrona presentes no Simulink são variadas por meio dos controladores presentes no painel 

frontal do LabVIEW. De forma análoga, as chaves que trocam a sequência de fase e fecham o 

sincronismo no Simulink estão presentes no painel frontal do LabVIEW, situada na seção 

destinada a primeira etapa e quarta etapa, respectivamente.   A interface também conta com um 

gráfico que disponibiliza os sinais de tensão do gerador e da rede para a fase A, permitindo 

analisar visualmente suas diferenças de amplitude, frequência e fase.  

Por fim a interface apresenta ao usuário os valores nominais da rede elétrica e os limites 

para que seja realizado um correto sincronismo. 

 

 

 

Figura 4.21: Interface visual do processo de sincronismo. 

 

Interface Visual do Processo de Pós-Sincronismo 

A Figura 4.22 apresenta a interface visual para análise do pós-sincronismo do sistema.  O 

painel conta com um gráfico de corrente de circulação entre o gerador e a rede, tal como 

indicadores de potência aparente, ativa e reativa, e fator de potência. O sistema também aponta 
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se a máquina síncrona está operando como motor ou gerador e se sua carga é de natureza indutiva 

ou capacitiva. 

 

 

 

Figura 4.22: Interface visual do processo pós-sincronismo. 

4.5. Considerações Finais 

Este capítulo é destinado à implementação computacional de um painel de sincronismo. 

Desta forma, o programa conta com uma interface de integração entre os softwares Matlab e 

LabVIEW, beneficiando-se de suas principais vantagens. Um ambiente virtual é oferecido ao 

usuário para que este possa, por meio da interface visual disponibilizada no LabVIEW e sua 

respectiva lógica de programação, operar um painel de sincronismo durante o processo de pré e 

pós-sincronismo. Para tal, o comportamento dinâmico do gerador síncrono, conectado a um órgão 

primário, e do barramento infinito de potência, são simulados no Simulink. Desta forma, o 

programa oferece uma interface virtual completa da operação de um painel de sincronismo para 

análise de seu processo de sincronismo e pós-sincronismo. 

Baseado nos limites de operação estabelecidos por norma, o programa delimita as 

máximas diferenças permitidas entre a frequência e a amplitude da tensão da máquina síncrona 

e da rede elétrica, além de calcular o desbalanceamento entre as tensões de cada fase e a distorção 

harmônica presente. Sendo uma das vantagens de um ambiente virtual a possibilidade de se 

analisar o sistema operando em condições não ideais, o programa permite ao usuário fechar a 

chave de sincronismo mesmo quando as tensões instantâneas da máquina e da rede não estão 

dentro de limites seguros. Desta forma, é possível o usuário visualizar as respectivas 
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consequências de um sistema sincronizado em condições adversas, seja por meio das tensões e 

correntes da máquina em regime permanente ou em seu regime transitório, conforme 

apresentado no Capítulo 5. 

Finalmente, a interface virtual criada no LabVIEW permite uma futura integração a um 

sistema elétrico real. Com esse objetivo, o Capítulo 6 apresenta os ajustes necessários para 

implementação prática do painel de sincronismo de forma remota, como o condicionamento de 

seus sinais e a inclusão de limites de operação para o sistema, aumentando sua confiabilidade.  
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Capítulo 5 

Análise de Resultados 

Este capítulo possui como objetivo caracterizar e analisar o desempenho do projeto de 

painel de sincronismo virtual apresentado no Capítulo 4 durante o processo de sincronismo, no 

instante de sincronização e no pós-sincronismo. O capítulo também apresenta o sistema operando 

em condições não-ideais de funcionamento, como diante da presença de harmônicos e/ou 

desbalanceamento na rede elétrica. 

5.1. Análise do Processo de Sincronismo 

Para as simulações do processo de sincronismo apresentadas nesta seção, foram utilizados 

uma máquina CC e uma máquina síncrona com os parâmetros apresentados na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1: Parâmetros da máquina síncrona e da máquina CC. 

Parâmetros Máquina Síncrona Parâmetros Máquina CC 
Frequência (Hz) 60 Velocidade angular 

(rpm) 
1750 

Velocidade nominal (rpm) 1800 

Tensão de armadura 
nominal (V) 

460 
Tensão de campo 

nominal (V) 
3001 

Tensão de campo nominal 
refenciada no estator (V) 

10,71 
Tensão de amadura 

nominal (V) 
240 

Potência nominal (kVA) 10,2 Potência nominal (HP) 20 

Entrada mecânica  
Velocidade rotórica 

da máquina CC2 
Entrada mecânica  

Conjugado 
eletromagnético2 

Saída mecânica  
Conjugado 

eletromagnético 3 
Saída mecânica  

Velocidade 
rotórica3 

1 Fonte CC ajustável, conforme descrito na Seção 4.2.1  
2 Conforme demostrando na Equação (4.10) 
3 Conforme demostrando nas Equações (4.8) e (4.9)   

 

A escolha de ambas as máquinas levou em consideração o casamento das potências 

nominais e velocidades das mesmas, com o objetivo de atingir a tensão nominal do gerador 

síncrono. 
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A rede elétrica, por sua vez, foi simulada com três fontes alternadas perfeitamente 

balanceadas com os seguintes parâmetros: 

Tabela 5.2: Parâmetros da rede elétrica. 

Parâmetros da Rede 
Tensão de linha nominal (V) 460 

Frequência (Hz) 60 

Sequência de fase ABC (positiva) 

 

Nas seções a seguir é analisado a performance e a dinâmica das quatro etapas do processo 

de sincronismo desenvolvida no Capítulo 4. 

5.1.1. Etapa 1: Sequência de Fase 

A Figura 5.1 apresenta a comparação da sequência de fases apresentada pelo programa. 

 

 

 

Figura 5.1: Sequência de fases certe (a) e errada (b). 



 
 

65 
 

Como esperado, a etapa 1 é confirmada pelo LED verde apenas quando suas sequências de 

fase são iguais, isto é, positivas. A mudança da chave “Troca Fase” realiza a comutação entre duas 

fases no Simulink, trocando a sequência de fases e, consequentemente, acionando o LED verde. Os 

gráficos na Figura 5.1 ilustram as sequências entre as fases A, B e C da máquina e da rede. 

5.1.2. Etapa 2: Frequência 

A Figura 5.2 apresenta a variação da frequência da máquina síncrona em função da 

variação da tensão de campo da máquina CC. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 5.2: Comparação entre as frequências para um aumento (a) e diminuição (b) da tensão de campo 
do motor CC. 
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Conforme a Equação (5.1), a velocidade rotórica da máquina CC é inversamente 

proporcional ao seu fluxo magnético e, consequentemente, à sua corrente de campo. 

 𝜔𝑅 ≅
𝑉𝑡

𝐾𝜙
, (5.1) 

em que 𝐾 é a constante do motor, 𝜙 é o fluxo magnético e 𝑉𝑡 a tensão terminal. Desta forma, 

conforme presenciado na Figura 5.2, uma variação da fonte de campo da máquina CC promove 

uma variação inversamente proporcional da velocidade rotórica de ambas as máquinas acopladas 

mecanicamente e, consequentemente, da frequência elétrica do gerador síncrono. Na Figura 

5.2(a), é possível perceber que o aumento da fonte de campo para 361,52V diminui a frequência 

para 55,22Hz, enquanto a diminuição da fonte, na Figura 5.2(b), para 297,44V aumenta a 

frequência para 67,05Hz. 

Entretanto, conforme a Equação (3.8), a magnitude da tensão estatórica do gerador 

síncrono é diretamente proporcional à sua velocidade rotórica. Desta forma, o controle da 

frequência da tensão afeta também a amplitude. Na Figura 5.2(a), é possível perceber que com a 

fonte de campo em 361,52V, a amplitude da tensão estatórica do gerador síncrono é de 521,26V, 

enquanto, na Figura 5.2(b), a redução da fonte para 297,44V, aumenta a velocidade rotórica e, 

consequentemente, aumenta a amplitude para 632,92V. 

O ajuste de frequência da etapa 2 é obrigatoriamente realizado primeiro pelo programa 

uma vez que a sensibilidade da amplitude da tensão do gerador é maior para variações da 

frequência que a sensibilidade da frequência do gerador para variações na amplitude da fonte de 

campo da máquina síncrona conforme explicado na Seção 4.4.3.1. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.3: Etapa 2 com frequências sincronizadas. 
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Finalmente, a etapa 2 é concluída quando as frequências do gerador e da rede se 

encontram sincronizadas dentro de uma faixa de segurança de 0,5Hz. A Figura 5.3 apresenta, para 

a simulação realizada, as frequências da rede e da máquina sincronizadas em 60Hz e 60,0787Hz, 

respectivamente, para uma fonte de campo em 332,16V. 

5.1.3. Etapa 3: Amplitude 

A Figura 5.4 apresenta a variação da amplitude de tensão da máquina síncrona em função 

da variação de sua tensão de campo. 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 5.4: Comparação entre as amplitudes para uma diminuição (a) e aumento (b) da tensão de campo 
do gerador síncrono. 
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A Figura 5.4 confirma o comportamento apresentado pela Equação (3.8): a tensão 

estatórica da máquina síncrona é diretamente proporcional ao seu fluxo magnético (dentro da 

região linear da curva de saturação), comportamento comprovado pela variação da corrente de 

campo. Na Figura 5.4(a), a diminuição da fonte de campo para 7,62V reduz a amplitude para 

465,2V, enquanto, na Figura 5.4(b), o aumento da fonte de campo da máquina síncrona para 

12,41V aumenta sua amplitude para 757,7V.  

É interessante notar que a variação da amplitude também afeta a frequência, entretanto a 

variação ocorre na ordem de 10−2𝐻𝑧, comprovando que a sensibilidade da tensão em relação a 

amplitude é bem menor que para a frequência. Idealmente, a frequência não deveria variar ao se 

variar a tensão de campo da máquina síncrona, porém, a mesma varia em virtude das resistências 

parasitas na saída da máquina que drenam corrente e consequentemente produzem torque. 

Também é importante ressaltar que os valores da fonte de campo da máquina síncrona 

estão referenciados ao estator e, por isso, são de ordem menor que os valores de campo da 

máquina CC. 

 

 

 

Figura 5.5: Etapa 3 com amplitudes sincronizadas. 

Finalmente, a etapa 3 é concluída na Figura 5.5, quando as amplitudes da rede e do gerador 

se encontram casadas dentro de uma faixa de segurança de 5V, sendo sincronizadas, 

respectivamente, em 650,54V e 649,89V para uma tensão de campo de 10,66V. 

5.1.4. Etapa 4: Ângulo de Fase 

A Figura 5.6 apresenta a diferença de fase entre as tensões do gerador e da rede para 

diferentes instantes de tempo. 
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Figura 5.6: Comparação entre as fases das tensões do gerador e da rede. 

Como as frequências do gerador e da rede não estão em perfeito sincronismo, a diferença 

de fase dos sinais varia com o tempo, sendo que, quanto menor a diferença de frequência, mais 

lenta é a variação. Na Figura 5.6, são mostrados quatro diferentes instantes de tempo com 

diferenças de fases distintas entre os sinais. Apenas na quarta figura, em que a diferença de fase 

está dentro da faixa de segunça de 10°, o LED verde acende, confirmando que é permitido ao 

usuário pressionar o botão que fecha o sincronismo entre a máquina síncrona e a rede elétrica. 

Os instantes de tempo apresentados na Figura 5.6 evidenciam que a diferença de fase entre 

os dois sinais implicam uma diferença de tensão instantânea entre o gerador e a rede. Desta forma, 

um fechamento no instante inadequado cria um curto-circuito entre as duas fontes elétricas (o 

gerador e a rede) que pode danificar o as máquinas, a rede local e colocar o usuário em situação 

de risco. Com esse objetivo, a Seção 5.2 analisa o regime transitório do sistema e avalia suas 

consequências para diferentes instantes de sincronização. 

 

 

 

Figura 5.7: Processo de sincronismo completo. 
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Finalmente, a Figura 5.7 apresenta o sistema em estado de sincronismo completo, com 

suas frequências, amplitudes e fases em perfeita sintonia. 

5.2. Análise do Regime Transitório no Instante de Sincronização 

A simulação computacional diferencialmente da situação real, permite ao usuário analisar 

situações não ideais para o processo de sincronismo, dentre elas, a conexão da máquina síncrona 

à rede em condições fora dos critérios definidos para o correto sincronismo. Sabendo que a 

corrente de circulação entre a MS e a rede é resultante da diferença entre suas respectivas tensões 

instantâneas, não se deve realizar o fechamento da chave fora dos limites determinados uma vez 

que isso resulta no aumento considerável da corrente de armadura e, consequentemente, nos 

danos a equipamentos e no risco ao usuário. Sendo assim, neste trabalho é apresentado as 

situações mais frequentes em que o usuário possa fechar erroneamente o sincronismo. Dentre 

elas, nesta seção é ilustrado o regime transitório da corrente de armadura no instante de 

sincronização para os seguintes casos: 

• Fechamento da chave para uma defasagem dentro dos limites 

• Fechamento da chave para uma defasagem fora dos limites 

 

Fechamento da chave para uma defasagem dentro dos limites: 

Quando fechada a chave dentro dos limites estipulados, a máquina apresenta um 

transitório de cerca de 0,15s. O transitório ocorre uma vez que, no momento de fechamento da 

chave, as tensões instantâneas são levemente diferentes e com isso a corrente transitória, que é 

dada pela diferença de potencial entre a máquina e a rede, passa por um transitório. Através da 

Figura 5.8 é possível observar que o transitório apresenta um pico máximo de -62A, estabilizando-

se em 0,12A. É importante ressaltar que, mesmo que o pico de corrente apresentado possua um 

valor elevado, o mesmo não ultrapassa nem o valor projetado para a corrente de partida da 

máquina (cerca de 6 vezes a corrente nominal) (WEG S.A., 2008). Sendo a corrente nominal da 

máquina igual a 12A, o máximo sobressinal da corrente transitória não oferece risco de danos aos 

equipamentos ou usuários. 
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Figura 5.8: Gráfico da corrente de armadura para o fechamento da chave para uma defasagem dentro dos 
limites. 

Fechamento da chave para uma defasagem fora dos limites: 

Em seguida, é analisado o regime transitório quando o fechamento da chave ocorre de 

forma incorreta, fora dos limites estabelecidos pela norma. A Figura 5.9 apresenta o transitório 

da corrente quando a chave é fechada em 180°, ou seja, no pior caso, visto que a diferença de fases 

entre a máquina e a rede é a maior possível, apresentando a maior diferença das tensões 

instantâneas. Essa maior diferença de potencial entre as tensões gera uma maior corrente 

transitória no sistema e consequentemente um transitório mais longo, uma vez que foi necessário 

um tempo maior para a corrente se estabilizar (cerca de 1,4s) sendo que na maior parte do tempo 

(cerca de 1s) a corrente se manteve em 20A. Apesar disso, o maior risco ocorre no exato momento 

de fechamento da chave em que a corrente apresentou elevados picos de aproximadamente 

4000A, o que causaria certamente danos ao equipamento. 

 

 

 

Figura 5.9: Gráfico da corrente de armadura para o fechamento da chave para uma defasagem fora dos 
limites. 
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5.3. Análise do Processo de Pós-Sincronismo 

Uma vez que todas as etapas foram verificadas e ajustadas, e o usuário fechou a chave 

“Fecha Sincronismo”, o mesmo está apto a utilizar a aba “Pós Sincronismo” que consta da medição 

do fator de potência, potência aparente, potência ativa, potência reativa e um gráfico da corrente 

da fase A da máquina síncrona no qual é possível visualizar o que acontece com a corrente quando 

o usuário varia uma ou ambas as fontes de campo (máquina síncrona e máquina CC). Na Figura 

5.10 é mostrada a aba de pós-sincronismo no instante posterior ao fechamento da chave. Uma vez 

que a potência ativa apresenta valor maior do que zero e a potência reativa é negativa, conforme 

explicado na Figura 3.19, a máquina está operando no 4° quadrante e, desta forma, apresenta 

operação geradora e uma carga capacitiva. 

 

 

 

 

Figura 5.10: Pós-sincronismo – Operação no 4° quadrante: P>0 e Q<0. 

Conforme explicado na Seção 3.2.2, quando aumentada a tensão da fonte de campo da 

máquina síncrona, a corrente 𝐼𝐴  atrase-se configurando um fluxo de potência reativa da máquina 

síncrona para a rede. Na Figura 5.11 é possível visualizar que, ao aumentar a fonte de campo da 

máquina síncrona de 10,66V para 11,74V a carga passa de capacitiva para indutiva, uma vez que 

o sinal da potência reativa é alterado. Assim, a máquina opera no 1° quadrante, com P>0 e Q>0. 
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Figura 5.11: Pós sincronismo – Operação no 1° quadrante: P>0 e Q>0. 

Para que a máquina passe a operar como um motor é necessário que a tensão 𝐸𝐴 seja 

atrasada em relação à tensão da rede. Para tanto é necessário aumentar a fonte de campo da 

máquina CC de 332,16V para 337,04V, uma vez que, aumentando a fonte de campo, a máquina 

sofre uma desaceleração instantânea e passa a operar no 2° quadrante, com P<0 e Q>0, conforme 

Figura 5.12.  

 

 

 

Figura 5.12: Pós sincronismo – Operação no 2° quadrante: P<0 e Q>0. 

Por fim, partindo da situação apresentada na Figura 5.12, para que a máquina opere no 3° 

quadrante é necessário que ambas as potências ativa e reativa apresentem valores negativos. Uma 

vez que a máquina já está operando como motor, para que a potência reativa assuma valores 
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negativos é necessário que haja uma injeção de potência reativa da rede para a máquina. Para 

tanto é necessário diminuir a fonte de campo da máquina síncrona, conforme Figura 5.13. 

 

 

 

Figura 5.13: Pós sincronismo – Operação no 3° quadrante: P<0 e Q<0. 

5.4. Análise das Não Idealidades do Sistema 

Conforme descrito na Seção 3.2.3, é de suma importância que seja analisada a qualidade 

de energia do sistema. Para tal, essa deve ser medida por meio de características de continuidade 

e de conformidade com certos parâmetros considerados desejados para uma operação segura, 

tanto do sistema supridor como das cargas elétricas. Entre os diversos parâmetros a serem 

considerados, este trabalho tem como foco analisar o desbalanceamento das tensões e os 

harmônicos presentes nas mesmas. 

Uma vez que esta seção do trabalho tem o objetivo de criar um ambiente virtual destinado 

à simulação do sistema, os parâmetros descritos acima são avaliados para os processos de pré e 

pós sincronismo a fim de apresentar suas respectivas consequências e impactos no sistema. Desta 

forma, o programa permite o sincronismo mesmo quando os parâmetros fogem de suas condições 

ideais de operação. 

5.4.1. Desbalanceamento das Tensões da Rede  

Conforme estabelecido ao se explicar a Etapa 3 na Seção 4.4.3.1, o gerador deve ser capaz 

de estabelecer o sincronismo desde que sua tensão esteja dentro dos limites de 5% das tensões 
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da rede e, segundo o Módulo 8 do PRODIST, referente à qualidade da energia  elétrica de um 

sistema de distribuição (ANEEL, 2016), é permitido um desbalanceamento máximo de ±5% da 

tensão da rede em relação à sua tensão nominal. Para tal, é avaliado o sistema para as seguintes 

condições de desbalanceamento: 

• Pequeno desbalanceamento de tensão 

• Desbalanceamento perto do limitante 

• Desbalanceamento fora do limite 

Na aba de Análise de Qualidade do Sistema presente no Painel Frontal é indicado ao 

usuário, através de um LED, quando a rede está ou não desbalanceada. 

 

Pequeno desbalanceamento de tensão: 

Uma vez que a tensão de linha da rede é 650V, conforme Tabela 5.2, foram simulados 

desbalanceamentos na rede conforme Tabela 5.3, sendo que em nenhum dos casos o limite de 

±5% da tensão nominal da rede é ultrapassado. 

Tabela 5.3: Parâmetros para pequeno desbalanceamento da rede. 

Desbalanceamentos em relação a tensão nominal 

Fase Desbalanceamento percentual (%) Tensão absoluta (V) 
AB 1,92 637,538 
BC 1,59 660,363 
CA 0,460 653,923 

 

Para pequenos desbalanceamentos é possível observar através da Figura 5.14 que, 

conforme o esperado, ajustando-se a fonte de campo da máquina, é possível diminuir a diferença 

das tensões de linha de forma que se encontre uma condição que não ultrapassa o limitante de 5% 

de diferença entre a tensão da máquina e da rede. E, deste modo, é possível realizar o processo de 

sincronismo. No Painel Frontal um LED verde é acesso quando o desbalanceamento está dentro 

dos limites. 
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Figura 5.14: Pré sincronismo – Pequeno desbalanceamento da rede. 

 

Desbalanceamento próximo do limite: 

Em seguida foi realizado um desbalanceamento próximo aos limites superior e inferior 

estabelecidos para a tensão da rede (682,78 V e 618,29V respectivamente). Foi realizado um 

desbalanceamento de 4,73% entre as fases AB e de 4,04% entre as fases BC. Apesar de ser mais 

restrita a faixa de ajuste, uma vez que a diferença entre as tensões é maior, ainda assim é possível 

ajustar a tensão da máquina síncrona de forma que as três fases da mesma estejam dentro do 

limite estabelecido. 

Para um ajuste mais refinado, é necessário que o usuário não só observe a amplitude 

média da rede e da máquina, como também as amplitudes individuais de cada uma, de forma que 

ao se ajustar a fonte de campo da máquina síncrona, suas tensões de armadura devem estar dentro 

do limitante (5%) para cada uma das tensões da rede. Para as condições da Tabela 5.4, o ponto de 

equilíbrio entre as tensões da máquina e da rede se em 643,084V. 

Tabela 5.4: Parâmetros para desbalanceamento perto do limitante. 

Desbalanceamentos em relação a tensão nominal 

Fase Desbalanceamento percentual (%) Tensão Absoluta (V) 
AB 4,73 619,797 
BC 4,04 676,82 
CA 0,38 652,991 
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Figura 5.15: Pré sincronismo – Desbalanceamento próximo ao limitante. 

A Figura 5.15 apresenta o painel frontal de sincronismo para as condições da Tabela 5.4. 

Tal como esperado, o sistema operando em sincronismo com um desbalanceamento da rede 

dentro dos limitantes propostos não produz variações significativos no comportamento das 

tensões, como visto na Figura 5.15. No regime transitório, entretanto, o máximo sobressinal da 

corrente, apresentado na Figura 5.16, para as três correntes de linha é maior do que aquele 

atingindo na Figura 5.8 para condições ideais. O sistema ainda demorou cerca de 1s para se 

estabilizar sendo que em cerca de 0.8s o sistema se manteve com uma amplitude de 3A para a 

corrente da fase A e cerca de 10A para as correntes das fases B e C. Isso se deve em virtude de, em 

um sistema desequilibrado, o ponto de equilíbrio no qual o sistema é sincronizado oferecer uma 

maior diferença entre as tensões instantâneas da rede e da máquina. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 5.16: Transitório da corrente para um desbalanceamento próximo ao limitante: (a) fase A, (b) fase 
B e (c) fase C. 
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Desbalanceamento fora do limite: 

Ao se variar as tensões da rede de forma que apenas a tensão entre duas fases (AB) 

ultrapassassem o limite, é possível visualizar que, conforme Tabela 5.5 e  Figura 5.17 é acesso um 

LED vermelho indicando o desequilíbrio de tensões da rede e que, portanto, o sistema não deve 

ser sincronizado nestas condições. 

Tabela 5.5: Parâmetros para desbalanceamento perto do limitante. 

Desbalanceamentos em relação a tensão nominal 

Fase Desbalanceamento percentual (%) Tensão absoluta (V) 
AB 5,23 616,505 
BC 3,55 673,623 
CA 0,38 652,991 

 

 

 

 

Figura 5.17: Pré sincronismo – Desbalanceamento fora do limitante. 

Como o programa, entretanto, é um ambiente virtual destinado ao estudo de casos de um 

processo de sincronismo, é permitido ao usuário sincronizar o sistema. Caso seja feito para as 

condições apresentadas na Tabela 5.5, a Figura 5.18 apresenta os resultados do transitório da 

corrente. Como é possível observar, o sobressinal transitório aumentou consideravelmente em 

virtude do desequilíbrio e a tensão, atingindo valores de até 2800 A de pico. O transitório por sua 

vez demorou em torno de 0,8s. Como era de se esperar, quando realizado o sincronismo para 

níveis de desbalanceamento superiores aos valores estipulados em norma, as correntes assumem 

valores absurdos e como consequência pode-se esperar que severos danos sejam causados às 

máquinas. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

 

Figura 5.18: Transitório da corrente para um desbalanceamento fora dos limites: (a) fase A, (b) fase B e (c) 
fase C. 
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5.4.2. Harmônicos nas Tensões da Rede  

Dentre as componentes harmônicas que oferecem maior desestabilidade ao sistema, 

destacamos harmônicos de ordem ímpares e sequência negativa, uma vez que implicam circulação 

de corrente de sequência oposta à do sistema. Desta forma, os distribuidores supervisionam as 

harmônicas de ordem 3, 5, 7, 11 e 13. A seguir é analisado o sistema para as seguintes condições: 

• Sistema com 3° harmônico dentro no limite de DHT 

• Sistema com 7° harmônico dentro no limite de DHT 

• Sistema com 7° harmônico fora no limite de DHT 

Para a simulação das componentes harmônicas no sistema, foi introduzida uma fonte em 

série com a fonte da rede no Simulink. 

 

Sistema com 3º e 7º harmônicos dentro do limite de DHT 

Para sistemas de 1kV, é permitido um desequilíbrio harmônico de até 10%. Para tal, foi 

simulado um sistema cuja componente harmônica de 3ª ordem apresenta uma amplitude de 5% 

da componente fundamental do sistema. Na Figura 5.19, é possível visualizar o gráfico da tensão 

da rede e as respectivas consequências da presença de um 3º harmônico. Na Tabela 5.6 é possível 

visualizar os valores utilizados nas fontes para a simulação. 

Tabela 5.6: Parâmetros para desbalanceamento de 3º dentro do limitante. 

Harmônicos presentes no sistema 

Fase 
Fonte Harmônico Fundamental Fonte 3º Harmônico 

Tensão 
(V) 

Frequência (Hz) 
Fase 
(°C) 

Tensão (V) Frequência (Hz) 
Fase 
(°C) 

A 460 60 0 23 180 0 
B 460 60 240 23 180 0 
C 460 60 120 23 180 0 

 

É visível na Figura 5.19 que o LED verde está acesso, confirmando que o sistema encontra-

se dentro dos limites permitidos de DHT (𝐷𝐻𝑇 = 5%). Por meio da Figura 5.19 do sistema 

operando em pré sincronismo, é possível observar que o 3º harmônico de 5% não causa grandes 

distúrbios à forma de onda da tensão. Sendo assim, quando o sistema se encontra em sincronismo 

(Figura 5.19(b)), a forma de onda é levemente abaulada e, portanto, não oferece riscos de 

desestabilidade ao sistema. 
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Figura 5.19: Pré-sincronismo – Desbalanceamento de 3º dentro do limitante. 

Os mesmos resultados são notados para uma simulação utilizando um desequilíbrio 

harmônico de 7ª ordem de 8%, conforme a Figura 5.20 e Tabela 5.7. Como a componente 

harmônica de 7ª ordem possui uma frequência superior à de 3ª ordem conforme a Equação (3.11), 

é evidente que as formas de onda pré e pós-sincronismo são menos estáveis, apesar de se 

enquadrarem dentro dos limites aceitáveis. Para esse caso, o cálculo de DHT apontou 8% também. 

Tabela 5.7: Parâmetros para desbalanceamento de 7º dentro do limitante. 

Harmônicos presentes no sistema 

Fase 
Fonte Harmônico Fundamental Fonte 7º Harmônico 

Tensão (V) Frequência (Hz) 
Fase 
(°C) 

Tensão (V) Frequência (Hz) 
Fase 
(°C) 

A 460 60 0 36,8 420 0 
B 460 60 240 36,8 420 120 
C 460 60 120 36,8 420 240 
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Figura 5.20: Pré-sincronismo: Desbalanceamento de 7º dentro do limitante. 

 

Sistema com 7º harmônico fora do limite de DHT 

Por fim, foram designados parâmetros que ultrapassem o limite de DHT (𝐷𝐻𝑇 = 11%), 

apresentados na Tabela 5.8 de modo que o LED vermelho é acesso no painel frontal. Fica evidente 

que, conforme Figura 5.21(b) a forma de onda da tensão da rede encontra-se distorcida nos 

instantes de pré e pós-sincronismo.  

Tabela 5.8: Parâmetros para desbalanceamento de 7º fora do limitante. 

Harmônicos presentes no sistema 

Fase 
Fonte Harmônico Fundamental Fonte 7º Harmônico 

Tensão (V) 
Frequência 

(Hz) 
Fase 
(°C) 

Tensão 
(V) 

Frequência (Hz) 
Fase 
(°C) 

A 460 60 0 50,6 420 0 
B 460 60 240 50,6 420 120 
C 460 60 120 50,6 420 240 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.21: Desbalanceamento de 7º fora do limitante: (a)  Pré-sincronismo. (b) Pós-sincronismo.  

Na Figura 5.22(a) é apresentada o transitório da corrente para um sistema de 7º 

harmônico e DHT = 11%. A mesma, foi ampliada de forma que fosse possível visualizar os 

resultados causados pela distorção harmônica na forma de onda da corrente, conforme Figura 

5.22(b).  Nela fica evidente as consequências causadas por harmônicos presentes no sistema uma 

vez que, há uma significativa distorção em sua forma de onda original (senoidal). 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 5.22: Transitório da corrente com harmônicos na rede. 

5.5. Considerações Finais 

O capítulo avalia a eficácia da interface virtual projetada por meio de análises de regime 

permanente e transitório nos pré e pós-sincronismos para condições ideais e não-ideais. Para cada 

situação apresentada, é realizado uma análise de seu comportamento em função das expectativas 

levantadas, ressaltando a presença ou não de riscos à estabilidade do sistema elétrico. 
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Inicialmente, é apresentado o processo de sincronismo entre a máquina síncrona e a rede 

elétrica, avaliando individualmente a operação de cada etapa e, principalmente, destacando a 

fluidez presente na interface visual do sistema e sua eficácia nos processos de medição, 

disponibilizando indicadores numéricos e gráficos. Na etapa de pré-sincronismo, é analisado 

também o regime permanente das tensões da máquina e da rede. Em sequência, o capítulo 

disponibiliza uma análise gráfica do regime transitório da corrente elétrica do sistema no instante 

de fechamento da chave para condições dentro e fora dos limites estipuladores. Na análise, o 

capítulo evidencia os danos que a corrente pode ou não causar a máquina e o risco de segurança 

oferecido ao usuário. 

Para o pós-sincronismo, o capítulo apresenta a análise do fluxo de potências da máquina 

síncrona, operando nos quatro quadrantes por meio do controle das tensões de campo CC das 

máquinas síncrona e CC. Nesta seção, é evidenciado a operação da máquina como geradora e 

motora e como fornecedora ou consumidora de potência reativa da rede. 

Finalmente, o capítulo encerra com um estudo do sincronismo operando em condições 

não-ideais. Para tal, a análise compara sistemas com sinais desbalanceados ou com presença de 

harmônicos e avalia seus reflexos para a estabilidade do sistema quando estes operam dentro e 

fora dos limites pré-estabelecidos. 

Na próxima seção é apresentado as modificações necessárias para a implementação 

prática da interface desenvolvida neste capítulo. 

 

 

 

 

  



 
 

87 
 

Capítulo 6 

Implementação Prática da Interface de Sincronismo 

Neste capítulo, são apresentadas as adaptações necessárias à interface de programação do 

LabVIEW para a implantação da interface no laboratório de Máquinas Elétricas presente no 

CEFET-MG. Para tal, o capítulo destaca as principais vantagens que a interface desenvolvida 

apresenta em relação ao painel de sincronismo presente no laboratório, preparando a interface 

virtual para aplicação prática. 

6.1. Relevância 

A relevância da implementação prática do projeto desenvolvido é comprovada pelas 

vantagens que o mesmo traz para o laboratório do CEFET-MG. Primeiramente, a interface de 

sincronismo desenvolvida realiza todo o processo de sincronismo já realizado pelo painel 

presente no laboratório, porém com maior robustez, conforme explicado na Seção 4.4, que diz 

respeito à lógica de programação desenvolvida. Para tal, a lógica de programação foi desenvolvida 

com o intuito de evitar possíveis falhas no processo de sincronismo ao comparar as três tensões 

de linha do sistema simultaneamente. 

Uma das novidades que o painel apresenta, tanto para o aprendizado do aluno quanto para 

garantir uma maior segurança no processo, é a verificação do desbalanceamento entre as tensões 

de linha e a distorção harmônica total da rede e da máquina. A interface visual também apresenta 

graficamente aos alunos as formas de onda da tensão e da corrente nos instantes de pré e pós 

sincronismo. A interface se diferencia também por realizar o cálculo de todas as potências do 

sistema (ativa, reativa e aparente) e do fator de potência, ao mesmo tempo em que indica o modo 

de operação da máquina, geradora ou motora, e se a carga é capacitiva ou indutiva.  

A Figura 6.1, apresenta a interface do painel de sincronismo do CEFET-MG que, por se 

tratar de um instrumento analógico, é perceptivelmente mais simples que a interface 

desenvolvida neste trabalho. 
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Figura 6.1: Painel de Sincronismo presente no laboratório do CEFET-MG. 

6.2. Programação da Interface de Sincronismo para Aplicação Prática 

Além de todas as condições já estabelecidas na Seção 4.4, são necessários alguns reajustes, 

de forma a tornar o programa mais robusto, evitando assim falhas no processo. Primeiramente, 

faz-se necessário que a etapa 0, destinada à análise da qualidade da energia que até então não era 

uma etapa obrigatória, conforme explicado na Seção 4.4.3.1, se torne obrigatoriamente condição 

para que as etapas posteriores sejam iniciadas. Também é necessário que seja criada uma 

condição para que o fechamento da chave de sincronismo só ocorra quando a diferença de fases 

entre as tensões da máquina e da rede, indicadas na etapa 4, estiverem imprescindivelmente 

dentro dos limites estipulados. Para tal, esta seção apresenta um estudo acerca do tempo de 

fechamento do contator utilizado no painel.  Finalmente, é programada uma interface para o 

condicionamento dos sinais para faixa de operação do sistema de medição. 

6.2.1. Estabelecimento de Condições Necessárias para o Sincronismo 

Conforme descrito na seção anterior, determinados ajustes devem ser realizados nas 

etapas 0 e 4 da interface virtual para que sejam estabelecidas condições obrigatórias ao processo 

de sincronismo. 
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Figura 6.2: Etapa 0 – Modificada. 
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Basicamente, a etapa 0 foi modificada de forma que a mesma se tornasse a primeira 

condição do processo de pré-sincronismo. Desta forma, a etapa 1 só é ativada quando todas as 

condições estipuladas para a qualidade de energia do sistema forem aceitáveis. A Figura 6.2 

apresenta as alterações realizadas.  

Já na etapa 4, foi implementada uma condição de forma que a máquina e rede só entrem 

em sincronismo quando o usuário apertar o botão dentro dos limites estabelecidos. A Figura 6.3 

exemplifica as  modificações realizadas. 

 

 

 

 

Figura 6.3: Etapa 4 – Modificada. 

Nota-se que o comando para fechamento do contator advém de duas condições que devem 

ser atendidas simultaneamente: diferença de ângulo de fase dentro do limite estabelecido e 

pressionamento do botão pelo usuário. Essas duas condições configuram-se como entrada para uma 

porta AND, cuja saída é o sinal de trip para o contator. 

6.2.2. Estudo do Tempo de Fechamento do Contator 

Para a implementação prática do programa, é de suma importância que seja realizado um 

estudo acerca do tempo de fechamento do contator, uma vez que esse é o tempo necessário para 

que o sistema entre em sincronismo após o comando de fechamento da chave na interface. 

Sabendo que a diferença de fases instantânea entre os sinais está diretamente relacionada à sua 

diferença de frequências, e considerando o pior caso em que estas frequências estão 

dessincronizadas no limite máximo de operação estabelecida, de 0,5Hz, a Figura 6.4 apresenta a 

relação entre o tempo necessário para um ciclo senoidal das tensões e sua variação angular.  
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Figura 6.4: Relação entre o ciclo senoidal e sua variação angular. 

Sabendo também que o tempo de fechamento do contator presente no Laboratório de 

Máquinas Elétricas do CEFET-MG é de 30ms, a defasagem angular causada por este tempo é de 

5,4°, conforme apresentado na Figura 6.4 e calculado na Equação (6.1).  

𝑥° =
30𝑚𝑠.360°

2𝑠
= 5,4°. (6.1) 

Desta forma, como a defasagem angular entre o instante de fechamento da chave na 

interface virtual e o instante de fechamento real do contator é de no máximo 5°, reduziu-se o 

intervalo previsto no Módulo 8 do PRODIST em 5° a fim de garantir que a real defasagem no 

instante de fechamento do contator não escape dos limites propostos pela norma. 

6.2.3. Condicionamento do Sinal 

Por fim, é necessário que os sinais provenientes dos controladores das fontes de campo da 

máquina CC e da máquina síncrona passem por um condicionador de sinal a fim de ajustar os seus 

limites de operação para a faixa de 0 a 10V típica em um sistema de instrumentação eletrônica. O 

cálculo realizado para o ajuste é mostrado na Equação (6.2). 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑦−𝑦𝑖

𝑠𝑝𝑎𝑛
. 𝐴. (6.2) 

em que:      Vcond: tensão condicionada, em V 

                    y: valor de tensão que se deseja condicionar, em V 

                    yi: mínimo valor de tensão, em V 

                    A: máximo valor da faixa de condicionamento, em V 

                    span: intervalo de medição, em V 

 

Na Figura 4.21 é apresentada a interface visual do painel de sincronismo. Nela é possível 

visualizar que o controlador da fonte de campo do motor CC apresenta uma faixa de medição de 



 
 

92 
 

280 a 380V, ou seja um span de 100V. Já o controlador da fonte de campo do gerador síncrono 

apresenta faixa de medição 5 a 14V e span de 9V. Desta forma, é implementada na saída dos 

controladores nas fontes uma lógica destinada a esse condicionamento conforme Equações (6.3) 

e (6.4). Na Figura 6.5 a lógica é exemplificada. 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑀𝐶𝐶 =
𝑦−280

100
. 10. (6.3) 

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑑𝑀𝑆 =
𝑦−5

9
. 10. (6.4) 

 

 

 

Figura 6.5: Condicionamento do sinal para o controlador da fonte de campo do motor CC (a) e da máquina 
síncrona (b). 

6.3. Considerações Finais e Propostas de Continuação 

O capítulo apresenta as adaptações necessárias no projeto da interface de simulação do 

painel de sincronismo desenvolvida no LabVIEW no Capítulo 4 para a implementação prática da 

mesma no Laboratório de Máquinas Elétricas do CEFET-de forma a prepara-lo a uma futura 

integração à filosofia de laboratório remoto. 

A interface proposta apresenta funções mais modernas e reestruturadas. A mesma é mais 

robusta se comparada à interface presente no painel de sincronismo presente no CEFET-MG, uma 

vez que faz a aferição de todas as três tensões de linha. A interface ainda consta da aferição do 

desbalanceamento e DHT das tensões da máquina e da rede. São apresentados gráficos da tensão 

e corrente para os instantes de pré e pós sincronismo. Por fim o painel apresenta ao usuário todas 

as três potências, fator de potência e seu modo de operação. 

Finalmente, para que seja possível implementar a interface desenvolvida no Laboratório 

do CEFET é necessário que, primeiramente, seja disponibilizada uma placa de aquisição de dados 

junto com os sensores e condicionamento de sinais destinada à medição dos sinais de tensão e 

corrente. Também é essencial que se defina e projete o modo de comunicação para o trabalho 

remoto. 
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Capítulo 7 

Conclusão 

A proposta deste trabalho foi desenvolver uma interface virtual destinada a simular a 

processo de sincronismo entre uma máquina síncrona e o barramento infinito de potência. Desta 

forma, o programa é uma possibilidade para educação a distância uma vez que oferece ao aluno 

um ambiente virtual para análise do sincronismo. Dentre as características de um estudo a 

distância que contribuem à relevância e motivação do tema, introduzidas no Capítulo 1, destaca-

se a flexibilização do tempo que o programa oferece sem a necessidade de deslocamento por parte 

do aluno até um laboratório de máquinas, uma vez que toda a prática pode ser realizada em casa 

durante os horários que lhe forem convenientes. A fim de comprovar a eficiência do estudo a 

distância como método de aprendizagem e também expor exemplos práticos aplicados em 

universidades, o Capítulo 2 apresenta um breve estudo a respeito do tema. 

Como revisão bibliográfica do assunto tratado, o Capítulo 3 aborda o comportamento 

estático e dinâmico da máquina síncrona, descrevendo seu princípio de funcionamento, circuitos 

equivalentes e, consequentemente, as equações que regem seu funcionamento. Estas revisões, em 

conjunto com o estudo dos conceitos que envolvem um barramento infinito de potência, são de 

fundamental importância para a análise do processo de sincronismo entre a máquina síncrona e 

o barramento infinito. Desta forma, o capítulo estabelece as etapas envolvidas no processo de 

sincronismo tal como um estudo do fluxo de potências no pós-sincronismo em função da variação 

da fonte CC da máquina síncrona e da velocidade de rotação do órgão primário. Por fim, são 

apresentados exemplos de equipamentos já disponíveis no mercado destinados a realizar o 

processo de sincronismo. 

Com base nas revisões bibliográficas estudas no Capítulo 3, o Capítulo 4 apresenta o 

projeto da interface virtual de sincronismo. Com o objetivo de simular a dinâmica da máquina 

síncrona, conectada a um motor CC que opera como órgão primário do sistema, e do barramento 

de potência infinito, foi desenvolvido um ambiente virtual na ferramenta Simulink, do Matlab. O 

processo de sincronismo do sistema presente no Simulink, entretanto, é ditado por uma interface 

virtual programada no LabVIEW. Desta forma, foi necessária a programação de uma interface de 

acoplamento entre os softwares Matlab e LabVIEW, possibilitada pelo toolkit Simulation Interface 

Toolkit. O LabVIEW, desta forma, conta com uma interface virtual que implementa as funções de 

um painel de sincronismo, reestruturando-as e modernizando-as. Com o objetivo de aumentar a 
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robustez do programa e evitar o processo de sincronismo em condições não ideais, a interface 

mede o desbalanceamento entre as tensões de linha e avalia a distorção harmônica total da 

máquina e da rede. 

O Capítulo 5, por sua vez, é destinado a avaliar os processos de pré e pós-sincronismo do 

sistema em regime permanente e transitório, considerando condições ideais e não ideais. É 

apresentado, primeiramente, o processo de sincronismo etapa a etapa, ressaltando o design 

intuitivo da interface programada e avaliando as variações gráficas apresentadas nas tensões da 

máquina e da rede. O regime transitório da corrente é analisado no instante de sincronismo do 

sistema em condições ideais e não ideais, expondo suas respectivas consequências à segurança do 

usuário e à presença de possíveis danos ao sistema elétrico. Em sequência, o capítulo demonstra 

o fluxo de potências da máquina síncrona operando nos quatro quadrantes por meio do controle 

das fontes CC da máquina síncrona e da máquina CC, que opera como órgão primário do sistema. 

Finalmente, o capítulo apresenta uma análise do sistema operando em condições não ideais, como 

diante da presença de harmônicos e de desbalanceamento entre suas tensões de linha. 

Com o objetivo de integrar futuramente a interface virtual desenvolvida ao Laboratório de 

Máquinas Elétricas do CEFET-MG, o Capítulo 6 encerra o desenvolvimento do trabalho 

apresentando as adaptações necessárias ao programa para que este opere na prática. Dentre as 

alterações, destacam-se o estabelecimento de condições obrigatórias ao processo de sincronismo, 

impedindo que o sistema seja sincronizado em condições não ideais e, portanto, prejudiciais ao 

sistema, além da inserção de uma interface de condicionamento dos sinais para tratamento de 

dados por uma interface eletrônica. O trabalho também realiza um estudo a respeito do tempo de 

fechamento do contator presente no laboratório a fim de avaliar a defasagem angular entre o 

instante em que o usuário pressiona o botão na interface virtual e seu real fechamento pelo 

contator. Finalmente, o uso da interface virtual como substituto do painel de sincronismo 

presente no laboratório apresenta diversas vantagens do ponto de vista de segurança e de 

aprendizado, uma vez que o programa é mais robusto que o painel presente além de permitir 

visualização gráfica dos regimes permanente e transitório das tensões e correntes. 

7.1. Propostas de Continuidade 

Com base nos resultados apresentados no Capítulo 6, o trabalho preparou a interface 

virtual programa para uma futura integração prática ao Laboratório de Máquinas Elétricas do 

CEFET-MG. Para tal, é necessário que seja desenvolvida uma interface eletrônica para controle das 

fontes CC das máquinas síncrona e CC e comando dos contatores destinados à troca de fases e 

fechamento do sincronismo. Para esta interface, o programa já foi devidamente condicionado a 
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uma faixa de operação típica de 0 a 10V. Para implementação prática, entretanto, devem-se 

observar os limites permitidos para variação das fontes de campo CC a fim de impedir que o 

sistema opere em sincronismo para condições inapropriadas. 

Apesar de ser uma opção de pouca influência ao processo de aprendizagem de um aluno, 

caso seja de interesse, o programa pode ser adaptado para operar de forma automatizada, 

verificando e atuando nos controles automaticamente, sem a necessidade de ação por parte do 

usuário. Finalmente, com o objetivo de transformar a interface visual em uma plataforma remota, 

é necessário que seja desenvolvida uma rede de comunicação a interface do LabVIEW e a interface 

visual comandada pelo usuário, via internet. 

 

 

 

 



 
 

96 
 

Referências Bibliográficas 

Alexander, C. K. & Sadiku, M. N. O., 2013. Fundamentals of Electric Circuits. s.l.:Bookman. 

ANEEL, 2010. Submódulo 2.8: Gerenciamento dos indicadores de desempenho de rede básica 

e dos barramentos dos transformadores de fronteira, e de seus componentes, s.l.: s.n. 

ANEEL, A. N. d. E. E., 2016. Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema 

Elétrico Nacional – PRODIST Módulo 8. 01 Jan., p. 76. 

Chabu, I. E., 2015. Máquina Síncrona, São Paulo: s.n. 

Chapman, S. J., 2013. Geradores Síncronos. Em: Fundamentos de Máquinas Elétricas. 5ª Edição 

ed. Porto Alegre: ABDR, pp. 191-205. 

Del Toro, V., 1994. Geradores Síncronos Trifásicos. Em: Fundamentos de Máquinas Elétricas. 

Nova York: Prentice_Hall do Brasil, pp. 197-229. 

Fitzgerald, A. E., 1975. Máquinas Síncrona, Regime Permanente. Em: McGraw-Hill, ed. 

Máquinas Elétricas - Conversão Eletromecânica da Energia Processos, Dispositivos e Sistemas. s.l.:s.n., 

pp. 284-331. 

Freitas, K. S. d. & Magalhães, L. K. C. d., 2001. Educação a Distância, Educação aqui, ali e acolá 

- ontem, hoje e amanhã. GERIR, Jul./Ago., pp. 11-54. 

Grandini, N. & Grandini, C., 2004. Os objetivos do Laboratório Didático na Visão dos Alunos do 

curso de Licenciatura em Física Da UNESP. Revista Brasileira de Ensino de Física, Jun..Volume 26. 

Gueges, R. J., 1980. Máquinas Síncrona Não Saturada de Pólos Não Salientes. Em: Máquinas 

Síncronas. 1 ed. s.l.:UDUSP, pp. 101-103. 

IEEE, 2006. IEEE Standard for Cylindrical-Rotor 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators Rated 

10 MVA and Above - C50.13, New York: IEEE. 

IEEE, 2006. IEEE Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and 

Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications Rated 5 MVA and Above - C50.12, New York: IEEE. 

Kosow, I. L., 1982. Operação em Paralelo. Em: Máquinas Elétricas e Transformadores. 12 ed. 

Rio de Janeiro: Globo, pp. 192-202. 

Krause, P. C., Wasynczuk, O. & Sudhoff, S. D., 2002. Analysis of Electric Machinery and Drive 

Systems. 2nd edition ed. s.l.:Wiley-IEEE. 

Kron Medidores, 2007. Sincronoscópio Eletrônico. Ficha TécnicA, Fev..  



 
 

97 
 

Lopes, V. J. S., 2007. Instrumentação Virtual Aplicada ao Ensino Experimental de Engenharia 

Elétrica, São Paulo: s.n. 

MathWorks, 2016. Simscape Power Systems Blocks Help. [Online]  

[Acesso em Junho 2016]. 

Mendes, A. d. A. et al., 2010. A Relação Histórica da Educação a Distância com a Inclusão Social 

e o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação. Porto Velho, s.n. 

Morais, É. V. d. et al., 2014. Evolução dos Laboratórios Experimentais de Engenharia Elétrica: 

Premissas para o Ensino à Distância e Pesquisa Coorporativa. Visão Universitária, pp. 45-58. 

Moran, J., 2002. O que é educação a distância, Rio de Janeiro: s.n. 

National Instruments, 2003. LabVIEW Simulation Interface Toolkit User Guide. Guia do 

Usuário, Outubro, p. 37. 

Panda, S. & Chitti Babu, B., 2013. Improved phase detection technique for grid synchronization 

of DG systems during grid abnormalities. IEEE - Students Conference on Engineering and Systems, 12-

14 Abr., pp. 1-6. 

Rodrigues, E. T. S. M., 1999. Educação a Distância - Conceitos, Tecnologia, Constatações, 

Presunções e Recomendações. São Paulo: s.n. 

Schweitzer Engineering Laboratories, C. L., 2016. Sincronização Automática de Geradores. Guia 

do Relé de Proteção SEL-700G, p. 18. 

Schweitzer Engineering Laboratories, I., 2016. SEL-700G Family of Generator and Intertie 

Protection Relays. SEL-700G Data Sheet, p. 36. 

Sellschopp, F. & Arjona L, M., 2004. An automates system for frequency responde analysis with 

application to an undergraduated laboratory of eletrical machines. IEEE - Transaction on Education, 

Fev., v.47(1), pp. 57-64. 

Sen, P., 1996. Synchronous Machines. Em: Principles of Eletric Machines and Power 

Electronicis. 2 ed. s.l.:John Wiley & Sons, pp. 296-299. 

S. E. & P., 2003. Instalações Elétricas de Baixa Tensão. Qualidade de Energia Harmônicas, Mar. 

SICES, S. I. C. E. S., 2011. Easy-Synchro. Synchro/Parallel control panel, p. 4. 

Tan, K., Lee, T. & Leu, F., 2000. Development of a Distant Laboratory using LabVIEW. 

Department of Eletrical Enginnering, 16(3), pp. 273-282. 

Thompson, M., 2012. Fundamentals and Advancements in Generator Synchronizing Systems. 

IEEE - Annual Conference for Protective Relay Engineers, 25 Abr., pp. 203-214. 

Tseng, T.-H., Huang, P.-H. & Chang, Y.-H., 2011. Analysis of Effects of Synchronism Conditions 

on Power System Operation. IEEE - Proceedings of SICE Annual Conference, 13-18 Set., pp. 1416-14-19. 

WEG S.A., 2008. Synchronous Motors.  



 
 

98 
 

WEG S.A., 2015. Catálogo de Motores Síncronos.  

WEG, 2006. DT - 5 Características e Especificações de Geradores. 05 Junho. 

WEG, 2015. Motores Síncronos. Catálogo, 25 Mar..  

Xuejun, et al., 2007. Real-time Digital Simulation of Control System with LabVIEW Simulation 

Interface Toolkit. Chinese Control Conference, pp. 318-322. 

 


