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ABSTRACT

This paper deals with the application of the disturbance channel concept to 
identify the dominant open-loop behavior of closed-loop systems. The technique 
is presented in a didactic way and illustrated by a low-order realistic example. The 
disturbance channel useful to this purpose is a transfer function between a specifi-
cally chosen input/output pair of a feedback control system, whose dominant zeros 
provide relevant information about its open-loop dynamics. An algebraic example 
representing a power system is used to illustrate this method and to help its con-
ceptual understanding. A numeric example is also included to better visualize the 
results and to show the effectiveness of this new approach. The methodology is 
general and applicable to any feedback control system, and has been recently ap-
plied in a field test of the excitation control systems of two Itaipu hydro power plant 
generating units.

Keywords: disturbance channel, control systems, poles and zeros, frequency 
response, power system stabilizer.

RESUMO

Este artigo aborda o uso do conceito de canal de perturbação para a identi-
ficação da dinâmica dominante de malha aberta em sistemas de malha fechada. 
A técnica é apresentada de maneira didática e ilustrada por meio de um exemplo 
realista de baixa ordem. O canal de perturbação útil a este propósito é uma função 
de transferência entre um par entrada/saída criteriosamente escolhido de um siste-
ma de controle realimentado, que contém informações relevantes sobre a dinâmica 
dominante de malha aberta do sistema em seu conjunto de zeros. Um exemplo 
algébrico, representando um sistema de potência, é utilizado para ilustrar o método 
e facilitar o seu entendimento conceitual. Um exemplo numérico é também apre-
sentado para facilitar a visualização dos resultados e mostrar a eficácia dessa téc-
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2 nica recente. A metodologia é genérica e aplicável a qualquer sistema de controle 

realimentado, tendo sido aplicada recentemente nos sistemas de controle de duas 
unidades geradoras da usina hidrelétrica de Itaipu.

Palavras-chave: “canal de perturbação, sistemas de controle, polos e zeros, 
resposta em frequência, estabilizador de sistemas de potência”

INTRODUÇÃO

O projeto e a verificação experimental do desempenho de um estabilizador 
por realimentação de saída, no domínio da frequência, são classicamente 
definidos em termos de margem de ganho e margem de fase (Ogata, 2001; 
Franklin, 2001). No entanto, existem plantas em que não é possível conhecer 
experimentalmente a função de transferência de malha aberta, pois o seu 
desligamento é economicamente inviável ou, por questão de riscos operativos, não 
podem operar sem a malha estabilizadora. Este é o caso de sistemas instáveis ou 
pouco amortecidos em malha aberta, tal como o problema de estabilidade angular 
de geradores síncronos em um Sistema Elétrico de Potência (SEP) de grande 
porte (Kundur, 1994; Rogers, 2000; Kimbark, 1948).

Considerando então o caso de um sistema elétrico de potência, o problema 
de estabilidade angular a pequenos sinais iniciou-se com o efeito colateral do 
uso de sistemas de excitação rápidos e de alto ganho, devido ao advento das 
excitatrizes estáticas. Esse tipo de controle, apesar de melhorar significativamente 
a estabilidade a grandes perturbações, introduz amortecimento negativo aos 
modos de oscilações naturais entre os geradores de um sistema de potência (De 
Mello, 1969; Heffron, 1952; Baker, 1975).

Para mitigar este efeito, foi desenvolvido um controle por realimentação 
chamado estabilizador de sistema de potência ou PSS (power system stabilizer), 
cuja metodologia de projeto e avaliação é detalhada em (Kundur, 1989; Larsen, 
1981; Rogers, 1990; Bollinger, 1980).

Neste contexto, o trabalho de (Martins, 2007), sugere uma nova abordagem 
para o estudo do desempenho de um sistema de potência e seus PSSs, capaz 
de extrair informações tanto do desempenho em malha aberta quanto em malha 
fechada, utilizando apenas informações em malha fechada. Métodos experimentais 
(Kundur, 2003; Lee, 1980; Berube, 2007; De Mello, 1978) usualmente inferem 
de maneira limitada o desempenho do gerador através de uma composição de 
resposta no tempo e resposta em frequência.

Esta abordagem é recente e ainda pouco citada na literatura (Bossa, 
2011a; Bossa, 2011b), podendo ser generalizada para qualquer tipo de sistema 
realimentado, sendo objeto deste artigo a sua elucidação, visando futura aplicação 
em outros tipos de sistemas dinâmicos.
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METODOLOGIA

 Canal de Perturbação
Dado um sistema dinâmico linear e invariante no tempo, a relação entre uma 

entrada u(s) e uma saída y(s) quaisquer pode ser representada por uma função de 
transferência de malha aberta (FTMA) G(s).

Supondo que o sistema G(s) apresente uma resposta oscilatória, deseja-se 
amortecê-la com a inserção de um controlador por realimentação dinâmica de sa-
ída K(s). É também adicionada a este sistema uma entrada de perturbação w(s) e 
uma saída sintética z(s), conforme Figura 1.

          

Figura 1 – Sistema canônico com canal de perturbação.

Este sistema canônico pode ser representado pela seguinte matriz de trans-
ferência:

               (1)

Destaca-se que Hyu(s) é a função de transferência (FT) do canal de controle 
em malha fechada e Hzw(s) representa a relação entre a entrada de perturbação 
e a soma da resposta da realimentação com o sinal de perturbação (canal de per-
turbação).

Reescrevendo a matriz de transferência H(s) em função das FT G(s) e K(s), 
tem-se a Equação (2):

 e substituindo (3) em (2) e comparando com (1), têm-se:
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fornece informações importantes a respeito do sistema. Os polos dessa função são 
os polos de malha fechada do sistema, que refletem o desempenho do sistema 
compensado pela realimentação. Já o seu conjunto de zeros contém os polos do 
sistema de malha aberta, que refletem o desempenho do sistema como se estives-
se operando sem o controlador. Esta dedução é um caso particular monovariável 
(SISO) da abordagem multivariável (MIMO) desenvolvida por Martins (2007), que 
contempla G(s) e K(s) como matrizes de transferências, generalizando o conceito 
de zeros multivariáveis, cujas definições e cálculos associados encontram-se fun-
damentados na literatura (Shrader, 1989; Kailath, 1980; Rosenbrock, 1970).

A capacidade deste método em fornecer dados sobre o desempenho em ma-
lha aberta de um sistema realimentado pode ser melhor entendida tendo em vista 
a dedução alternativa abaixo, onde se verifica que a FT Hzw(s) é a razão entre a 
resposta de malha fechada e a de malha aberta do sistema.

Uma vez que esta FT contém informações tanto da resposta em malha aberta 
como em malha fechada, sua determinação (seja experimental ou por simulações) 
permite avaliar a efetividade do controlador existente na estabilização ou aumento 
do amortecimento dos modos de oscilação dominantes do sistema, fornecendo 
subsídios para o reajuste ou troca deste controlador.

Estabilidade de gerador síncrono contra barra infinita
O estudo de oscilações eletromecânicas nas máquinas de um SEP tem sua 

origem na equação de balanço de uma máquina síncrona:

A equação diferencial (9), já linearizada, relaciona o torque mecânico aplicado 
ao rotor pela fonte primária de energia (∆TM) com o torque elétrico produzido pelo 
gerador (∆Te) e a variação de velocidade do rotor (∆ω), em que: H é a constante de 
inércia do gerador, ω é a velocidade do rotor e ω0 é a velocidade síncrona em rad/s, 
δ é o ângulo do rotor em rad, KeS e KeD são constantes e ∆TeS, ∆TeD são os torques 
elétricos sincronizante e de amortecimento, respectivamente. Os símbolos KD e TD 
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representam a constante e o torque de amortecimento mecânico, respectivamente.
Sabendo que os fenômenos transitórios envolvidos com a estabilidade de ân-

gulo são da ordem de frações de segundos e que o amortecimento mecânico de 
um rotor é geralmente desprezível e difícil de ser determinado, duas simplificações 
podem ser feitas na Equação (9):

• Despreza-se o efeito do regulador de velocidade (∆TM = 0);
• O amortecimento mecânico do rotor também é desprezado (KD = 0).
Logo:

        (13)

O torque elétrico pode ser dividido em duas componentes, conforme a Equa-
ção (10), e o sistema pode ser representado pelo diagrama de blocos da Figura 2.

 Figura 2 – Representação das componentes do torque elétrico de um gerador síncrono contra barra infinita.

Formulando a equação característica do sistema da Figura 2, encontram-se 
os seus autovalores (Equação (15)), os quais são as raízes da Equação (14):

Esses autovalores descrevem o modo de oscilação eletromecânico do siste-
ma de potência para pequenas perturbações. Assim sendo, pode-se verificar que 
um torque elétrico com componente KeD negativo produzirá autovalores com amor-
tecimento negativo, dando origem a um modo de oscilação instável. De fato, no mo-
delo de um sistema de potência real, as componentes KeS e KeD dependem da fre-
quência devido à dinâmica da máquina síncrona e dos seus controles associados.

Inicialmente, De Mello (1969) e Heffron (1952) estudaram o efeito do sistema 
de excitação de alto ganho no modo de oscilação eletromecânico de um gerador 
a partir da elaboração de um modelo SMIB (Single Machine Infinite Bus). Nesse 
modelo, os sistemas de controle anexos ao gerador e o próprio modelo dinâmico 
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gerador é representado por um gerador “infinito” (i.e., sua tensão e frequência são 
fixas para qualquer perturbação), de forma que a conexão entre o gerador e a barra 
infinita seja modelada por uma impedância externa constante (Zeq), conforme mos-
tra a Figura 3.

Figura 3. Sistema de potência em estudo e seu respectivo b) modelo SMIB (sistema Single-Machine Infinite Bus).

A formulação desenvolvida por estes autores é ilustrada pela Figura 4. A defi-
nição das funções de transferências e do cálculo das respectivas constantes dida-
ticamente abordadas em (Kundur, 1994).

Figura 4. Representação da máquina síncrona e seus controles no modelo SMIB.

Neste diagrama fica evidenciado o papel do PSS que realimenta o sinal de 
velocidade do rotor, com devida compensação dinâmica de fase e ganho, no sinal 
de erro do sistema de excitação, de modo a introduzir uma componente de torque 
elétrico (ΔTe) proporcional ao desvio de velocidade do rotor (Δω), aumentando as-
sim o amortecimento das oscilações. Para tal, sua função de transferência (GPSS(s)) 
deve fornecer um avanço de fase suficiente para compensar o atraso de fase intro-
duzido no laço ΔTe/ΔVPSS, para a faixa de freqüência de oscilações eletromecâni-
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cas (0,2 a 2 Hz).
Modelo multimáquina de um sistema de potência
A dinâmica de um SEP pode ser avaliada de maneira mais ampla por meio 

de um modelo em espaço de estados que contemple a dinâmica de todos os ele-
mentos pertencentes a este SEP (e.g. máquinas síncronas, reguladores de tensão, 
PSS, reguladores de velocidade, sistemas HVDC-High Voltage Direct Current, dis-
positivos FACTS-Flexible AC transmission system). Tal modelo, denominado mode-
lo multimáquina, é capaz de representar as interações entre os diversos elementos 
do sistema de potência, permitindo identificar problemas que não poderiam ser 
representados por um modelo SMIB.

A modelagem se inicia pela linearização do conjunto de equações não-lineares 
diferenciais e algébricas, (18) e (19), que regem a dinâmica de todos os elementos 
do SEP, em torno de um ponto de operação (x0,z0), onde x é o vetor de estados e z 
o vetor de variávies algébricas.

x = f (x , z)         (18)

0 = g (x , z)         (19)

A matriz de estado do sistema de potência pode ser obtida eliminando o vetor 
de variáveis algébricas z.

Com a escolha apropriada das matrizes de entrada e saída, o modelo de es-
paço de estados pode ser construído.

 

Por intermédio desta representação em espaço de estados, é possível obter 
informações detalhadas sobre cada uma das oscilações características do sistema 
linearizado, destacando-se algumas delas (Ogata, 2001; Rosenbrock, 1970; Kun-
dur, 1994):

• frequência da oscilação e respectivo amortecimento (autovalores);
• quais elementos do sistema (geralmente máquinas síncronas) mais contri-

buem com um determinado modo de oscilação e como eles agem dentro 
deste modo (fatores de participação);

• quais variáveis do sistema possibilitam identificar mais facilmente um modo 
de oscilação (observabilidade);

• quais entradas têm maior influência num modo de oscilação (controlabili-
dade);

• parâmetros de quais controladores têm maior influência num modo de os-
cilação (sensibilidade).
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trico de potência brasileiro, o SIN (Sistema Interligado Nacional), bem como o do 
seu respectivo modelo linearizado (ONS, 2008):

• Capacidade instalada de 100GW;
• 3600 barras;
• 5000 linhas;
• 180 usinas modeladas;
• 8 dispositivos FACTS;
• Elo retificador/inversor HVDC de alta capacidade (6GW);
• Matriz de estados A com 3100 estados.

Aplicação do método em gerador conectado a SEP de grande porte
Uma vez apresentados o modelo de estabilidade dinâmica de um SEP e o 

novo método de análise de desempenho de sistemas dinâmicos em malha fecha-
da, aplica-se este método ao modelo de um gerador sincronizado ao SEP e equi-
pado com um PSS.

Para representar adequadamente a máquina e o seu estabilizador no sistema 
elétrico, a entrada u(s) é definida como tensão de referência do regulador de tensão 
(ΔVREF) em por unidade (pu) e a saída y(s) como a variação da velocidade do rotor 
(Δω) em pu.

O controlador inserido na realimentação é o próprio PSS, cuja FT é denomi-
nada de GPSS(s), ao passo que a FTMA G(s) representa a dinâmica do conjunto 
gerador-sistema elétrico na ausência do PSS. A função de transferência G(s) é ob-
tida a partir de uma escolha apropriada de entradas e saídas do modelo em espaço 
de estados do sistema de potência (Equação).  O diagrama genérico da Figura 1, 
aplicado ao sistema realimentado em pauta, resulta no diagrama específico apre-
sentado na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama de blocos do canal de perturbação referente a um gerador síncrono e seu PSS.

Os resultados obtidos são de interesse para a identificação e controle do 
amortecimento de oscilações em sistemas elétricos de potência. Os zeros domi-
nantes de Hzw(s) representam os modos de oscilação dominantes inerentes ao 
sistema em malha aberta, ou seja, com o PSS virtualmente desligado. Por sua vez, 
os seus polos dominantes representam as oscilações existentes no sistema com o 
PSS em funcionamento.

Esta abordagem, quando aplicada a um sistema de potência, apresenta as 
seguintes vantagens:
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• o desempenho de um gerador conectado à rede pode ser verificado por 
meio de ensaio de campo específico, o qual também permite inferir qual 
seria este desempenho na ausência dos PSS, sem a necessidade de abrir 
fisicamente a malha (i.e., sem desligar o PSS);

• os zeros e polos da FT do canal de perturbação permitem identificar os 
modos de oscilação característicos dessa usina em relação ao sistema 
(que são modos dominantes), tanto em malha aberta (ausência dos PSS) 
como em malha fechada (com PSS);

• estas informações também permitem verificar a efetividade do ajuste do 
PSS, fornecendo subsídio para seu reajuste, se necessário. O mesmo mé-
todo pode também ser utilizado na verificação da efetividade de sinais 
estabilizadores aplicados a equipamentos FACTS, tais como SVC (Static 
VAR Compensator) e TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor).

Estas vantagens justificam a utilização deste método, no que diz respeito a 
ajustes e validação de estabilizadores de sistemas de potência, sobretudo em usi-
nas multigeradores, onde métodos convencionais são pouco efetivos.

Aplicação do método a um modelo clássico de gerador
O método descrito na seção anterior é aqui aplicado em um sistema máquina 

– barra infinita (SMIB) clássico (Figura 6b). Este sistema de teste, apesar de bas-
tante simplificado (2ª ordem), reproduz adequadamente o fenômeno de estabilida-
de de um gerador em um sistema de potência e permite demonstrar a capacidade 
do novo método em avaliar essa estabilidade.

Figura 6. a)-b) Sistema Máquina Barra infinita (SMIB) e sua c) representação em diagrama de blocos.

A expressão para o coeficiente de torque sincronizante KS é facilmente deri-
vado do circuito elétrico na Figura 6b:

em que: E’ é a tensão transitória do gerador em pu; Xg=X’d+Xtr é a soma das 
reatâncias transitória X’d e de seu transformador elevador associado Xtr;  Xe é a re-
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A Figura 6c é uma representação em diagrama de blocos do sistema SMIB 
da Figura 6a-6b, no formato utilizado na Figura 5. De modo a aplicar a metodologia 
descrita na seção anterior, o coeficiente de amortecimento mecânico KD será con-
siderado como um controlador por realimentação de saída, análogo ao GPSS(s) da 
Figura 5.

Definindo:

a Função de Transferência de Malha Fechada (FTMF) (chave F fechada) 
Hyu(s) da Figura 6c é dada por:

e a FTMA (chave F aberta) G(s) é dada por:

A FTMF do canal de perturbação (Hzw(s)) é:

A equação (27) mostra que os zeros de Hzw(s) são os polos de G(s), os quais, 
neste caso específico, não possuem amortecimento, enquanto os polos de Hzw(s) 
são os polos da FTMF, os quais governam a resposta atual do sistema (com amor-
tecimento mecânico).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para melhor entendimento da utilidade pratica do método proposto, são utili-
zados dois sistemas de segunda ordem que procuram relacionar as configurações 
de polo-zero com suas respectivas respostas em frequência.

A referência (Grund, 1990) mostra oito configurações de pares de polo/zero 
dominantes que os autores consideraram em sua técnica de construção de equiva-
lentes em sistemas de potência, dos quais somente dois (casos 3 e 6 em (Grund, 
1990)) são de interesse para este trabalho, uma vez que eles se aplicam aos dois 
tipos de resultados que podem ser esperados da aplicação deste método em uma 
usina geradora conectada a um sistema elétrico de potência.

A seguir, são descritos os dois sistemas que exemplificam os casos de inte-
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resse.
SISTEMA I

O Sistema I retrata o caso de uma usina que possui seu modo eletromecânico 
instável sem a presença do PSS, o qual é uma possibilidade factível dentro de um SEP.

A FT GI(s), que é instável em malha aberta, representa a dinâmica de um 
gerador sincronizado a um SEP, sendo estabilizada pelo seu PSS (KI(s)), à seme-
lhança das Figuras 1 e 5,  tendo seu diagrama de blocos representado na Figura 7.

Figura 7. Sistema exemplo I.

A FTMA deste sistema é dada por:

e a FTMF é dada por (HyuI(s)):

e, finalmente, a FT do canal de perturbação é dada por:

SISTEMA II

O Sistema II representa o caso de uma usina cujo modo eletromecânico pos-
sui amortecimento positivo, mas insuficiente sem o PSS. Ele apresenta a mesma 
estrutura do Sistema I, com FTMA GII(s) e estabilizador KII(s), tendo seu diagrama 
de blocos representados na Figura 8.

Figura 8. Sistema exemplo II.
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ANÁLISE DOS SISTEMAS EXEMPLOS

A Tabela 1 lista os pares de polo/zero para os sistemas exemplos I e II, cujos 
mapas de polo-zero e respostas em frequência são apresentados na Figura 9, onde 
ωd é a frequência amortecida em Hz e ζ é o coeficiente de amortecimento.

Tabela 1. Polos, zeros de Hzw(s) e respostas em frequência dos sistemas exemplos de segunda ordem.

Uma vez que os polos de malha fechada dos dois sistemas são idênticos, 
os gráficos e tabela apresentados esclarecem que, por meio do seu par de zeros 
dominantes, a FT do canal de perturbação indica como seria a resposta do gerador 
em malha aberta (PSS desabilitado), apesar deste gerador encontrar-se operando 
em malha fechada (PSS habilitado).
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Figura 9. a) Gráfico de módulo para ambos os sistemas em malha fechada: HzwI(s) e HzwII(s). b) Fase do 
Sistema I. c) Fase do Sistema II. Mapas de polo-zero para d) Sistema I e e) Sistema II.

O gráfico de módulo (Figura 9a) para os dois sistemas são idênticos, pois seus 
zeros, além de ter frequências idênticas,  apresentam coeficientes de amortecimen-
to de mesmo módulo. Neste caso, a diferença entre os sistemas só é percebida nos 
gráficos de fase (Figuras 9b e 9c), onde o sistema II tende para 0º de defasagem 
em altas frequências enquanto o sistema I, por ser de fase não-mínima, tende para 
360º negativos. A mudança abrupta nos valores de módulo e fase se devem aos 
zeros próximos ao eixo imaginário, o que contribui muito para com a eficácia do 
método, pois esses vales e cristas acentuadas facilitam a identificação desse zero, 
que é a principal motivação para a aplicação deste método ao problema em pauta.

Comparação com resultados experimentais

É oportuno reproduzir os resultados obtidos por Bossa (2011b), uma vez que 
o trabalho relatado nesta referência aplicou esta metodologia em um sistema real, 
tanto virtualmente (simulações computacionais) quanto experimentalmente (ensaio 
de campo).

A Tabela 2 apresenta os polos e zeros de Hzw(s) dos geradores de Itaipu ob-
tidos de duas formas:

• simulação computacional (virtual): utilização do modelo em espaços de 
estados do SIN de aproximadamente 3100 estados;

• dados de ensaio: ajuste de curva de 2ª ordem referente a dados do ensaio 
de campo (experimental).
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Tabela 2. Polos, zeros de Hzw(s) e respostas em frequência da usina de Itaipu 60Hz no SIN.

Figura 10. Gráfico de resposta em frequência de Hzw(s) obtido de simulações (—), ensaio de campo (♦) e 
um ajuste de 2ª ordem (- - -).

A Tabela 2 indica que o PSS de Itaipu está amortecendo substancialmente 
o modo principal de oscilação, e que o SIN apresentaria desempenho inaceitável 
caso este estabilizador fosse desabilitado.

Observa-se que tanto a resposta experimental quanto a simulação enqua-
dram-se ao caso do Sistema II, comprovando que os modelos simplificados utili-
zados para elucidação do método são satisfatórios. Essa concordância pode ser 
verificada nas semelhanças tanto no formato dos gráficos de resposta em freqüên-
cia (comparar Figuras 9 e 10) quanto nos valores dos polos e zeros de Hzw(s) 
(comparar Tabelas 1 e 2).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

A abordagem por canal de perturbação permite avaliar o desempenho em 
malha aberta de um sistema de controle sem necessariamente abrir a malha, e é 
de grande valia do ponto de vista prático e experimental, quando se deseja realizar 
ensaios em plantas reais que não podem ser submetidas aos riscos de operação 
em malha aberta, ou seja, com seus estabilizadores desabilitados.

Essa metodologia foi recentemente aplicada com sucesso em um sistema 
elétrico de potência real, mais especificadamente em uma máquina síncrona e seu 
estabilizador de sistema de potência da usina de Itaipu (Bossa, 2011a). A referência 
reporta que o procedimento de ensaio não causou perturbação perceptível no sis-
tema elétrico externo à usina além de produzir resultados perfeitamente coerentes 
com as simulações.

É importante salientar que este uso do canal de perturbação para avaliar a 
efetividade de controladores é aplicável em qualquer sistema de controle de mes-
ma estrutura, podendo ser a malha equivalente de um sistema de controle térmico, 
elétrico, eletrônico, mecânico etc. Particularmente, a técnica pode ser aplicada, 
com as devidas adaptações, em ensaios de aeronaves em vôo, para determinação 
da sua dinâmica dominante em malha aberta (piloto automático virtualmente des-
ligado), condição muito mais realista do que os ensaios executados em túneis de 
vento com modelos em escala. 
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