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RESUMO

Este trabalho estuda a implementação do método da Decomposição no Do-
mínio da Frequência (FDD) para a estimação de modos oscilatórios a partir de 
medições de ruído ambiente. Foi avaliado o desempenho de versões alternativas, 
o método da Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial e o método da Lar-
gura de Banda de Meia Potência, que simplificam e melhoram o método FDD. O 
método FDD é aqui utilizado para estimar oscilações de muito baixas frequências 
(VLFOs) em um sistema de potência de pequeno porte. Os resultados obtidos mos-
tram que o desempenho do metodo FDD é comparável àquele do método N4SID 
(do inglês, Numerical algorithms for Subspace State Space System Identification), 
sendo sua principal vantagem a simplicidade da implementação. Adicionalmente, 
mostra-se que as VLFOs podem ser excitadas devido a parâmetros inadequados e 
não linearidades no controle secundário de geração e nos controles de velocidade 
das usinas.

Palavras-chave: Decomposição no Domínio da Frequência, processamento 
de sinais, sistemas de potência, oscilações de muito baixas frequências.

ABSTRACT

This paper describes the implementation of the Frequency Domain 
Decomposition (FDD) method to estimate oscillatory modes using ambient noise 
measurements. The performance of alternative versions of the FDD method, the 
Frequency-Spatial Domain Decomposition and the Half-power Bandwith methods, 
that enhance and simplify the basic algorithm has been assessed. The FDD method 
is used here to estimate very low frequency oscillations (VLFOs) in a small size 
power system model. The performance of the FDD method is seen to be comparable 
to that of the Numerical algorithm for Subspace State Space System Identification 
(N4SID) method, with the advantage of allowing a simpler implementation. Also, 
it is shown that VLFOs can be excited due to inappropriate parameters and non 
linearities in the automatic generation and the turbine controls.
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INTRODUÇÃO

O monitoramento de oscilações é uma das funções dos sistemas de super-
visão e gerenciamento que atualmente auxiliam os operadores dos sistemas de 
potência. Esta aplicação processa medições fasoriais sincronizadas para caracte-
rizar a estabilidade dinâmica dos modos observáveis do sistema e alertar sobre a 
degradação das margens de estabilidade (GIRI, 2012).

A Decomposição no Domínio da Frequência (FDD) (BRINCKER, 2001a,b; 
BRINCKER, 2007), é um dos métodos utilizados para a estimação “online” de mo-
dos oscilatórios a partir de medições de ruído ambiente. Trata-se de um método 
não paramétrico que estima os parâmetros modais utilizando diretamente cálculos 
relativamente simples de processamento de sinais. Basicamente, o método utiliza a 
decomposição em valores singulares (SVD) para decompor a matriz de densidade 
espectral das saídas do sistema em um conjunto de funções de densidade espec-
tral de potência (PSD), cada uma correspondente a um sistema de grau de liberda-
de unitário (SDOF). Os resultados obtidos são exatos no caso em que as entradas 
(geralmente variações aleatórias nas cargas) do sistema possam ser modeladas 
como ruído branco, o sistema seja pouco amortecido e os mode-shapes de modos 
de frequências próximas sejam ortogonais. 

Embora o método FDD venha sendo aplicado desde o ano 2001 no estudo 
de estruturas civis e mecânicas, a sua implementação na análise de oscilações 
em sistemas de potência é relativamente recente (LIU, 2008; LIU, 2012; DOSIEK, 
2013), pois depende de uma rede confiável com número suficiente de medidores 
fasoriais sincronizados, PMUs.

Neste contexto, este trabalho detalha analiticamente o método FDD e avalia 
seu desempenho na estimação de oscilações de muito baixa frequência (VLFOs) 
em sistemas de potência, na faixa de 0,01 até 0,10 Hz. Adicionalmente, são avalia-
dos os desempenhos de versões alternativas que simplificam e melhoram o méto-
do, como o método da Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial, nas suas 
duas versões (filtro modal e desacoplamento dos sinais), e o método da Largura de 
Banda de Meia Potência.

DECOMPOSIÇÃO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA

A relação entre as matrizes de densidade espectral de entrada e de saída de um 
sistema MIMO (múltiplas entradas e múltiplas saídas) é dada por (BENDAT, 1993) 

Se as entradas são sinais de ruído branco com as correlações cruzadas entre 
elas nulas, o espectro de potência de entrada é uma matriz diagonal constante, 
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i.e., G
uu

(s)=G
uu

. Considerando um sistema MIMO em que o polinômio denominador 
d(s) tem N raízes distintas, a matriz de transferência H(s) pode ser expandida em 
frações parciais como 

 

em que, para o i-ésimo polo λ
i
  é a matriz resíduo, e  são os 

autovetores direito e esquerdo da matriz de estado, respectivamente, enquanto B é 
a matriz de entrada e C a de saída.

Combinando (1) com (2), é mostrado no Apêndice A de (Liu, 2010) que, para 
um sistema com N modos, G

yy  (s) pode ser escrita como

e  em que  são, respectivamente, os vetores de observabilidade 
e controlabilidade correspondentes ao modo . Vale ressaltar que o mode-shape 
das saídas do sistema para o i-ésimo modo é dado por . A matriz resíduo AI, cor-
respondente ao polo , tem a forma 

Se a parte real α
I
 do polo é pequena, o primeiro termo de (4) é muito maior do 

que os termos restantes, e A
I
 pode ser aproximada como

 
 

A seguir, são analisados em separado os casos em que um ou mais modos 
são pouco amortecidos em torno da frequência . 

Único modo dominante
Se não existem outros modos pouco amortecidos próximos da frequência  

além de , são então desprezíveis as contribuições dos termos para i ≠ I em 
(3). Logo, Gyy  (s) para s = jΩ na vizinhança de jΩ

I
 pode ser aproximada como  

  

em que são escalares. Nota-se que o 

denominador de  e, portanto, quanto menor é o amortecimento do 
modo, maior resulta o pico de s

I (Ω) na frequência do modo.
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A aproximação da matriz G
yy  (s) na expressão (6) tem posto unitário e a sua 

forma expandida é 

 

O quociente entre os l-ésimo e k-ésimo elementos da i-ésima coluna de G
yy
 é o 

mode-shape resultante da saída Y
l
 relativa à  

Diversos modos dominantes
Numa determinada frequência Ω

I
 uma quantidade limitada de modos contribui 

significativamente à densidade espectral de potência. Seja este conjunto de modos 
denotado por Sub (ΩI

). Logo, no caso de um sistema pouco amortecido, a densidade 
espectral da saída pode ser escrita como 

Ordenando em ordem decrescente de magnitude as constantes Sub
i (Ω) e con-

siderando somente as primeiras M, G
yy

(s) em torno de j (ΩI
) pode ser escrita como 

 
em que M é o número de saídas do sistema e o modo que mais influencia Gyy  na 
vizinhança da frequência Ω

I  é , associado à constante  S
I1 (ΩI

). Deve-se destacar 
que  não depende da frequência. Como as colunas de  são linearmente inde-são linearmente inde-
pendentes e S(Ω) é uma matriz diagonal de elementos reais não negativos, verifi ca-é uma matriz diagonal de elementos reais não negativos, verifica-
-se que (9) é a SVD de G

yy
: 

Logo, o posto de G
yy

(s) avaliado na vizinhança de j (ΩI
) equivale à quantidade 

de valores singulares não nulos na sua SVD, isto é, coincide com a quantidade de 
termos (modos) que contribuem em (8).

Em resumo, o maior valor singular de Gyy (j ΩI
) na vizinhança de Ω

I
 corres-corres-

ponde ao modo dominante mais próximo de um modo pouco amortecido. Se um 
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sistema contém vários modos pouco amortecidos e suficientemente separados, 
vão existir vários picos no gráfico do maior valor singular em função da frequência, 
cada um deles associado a um modo pouco amortecido. Este gráfico dos valores 
singulares en função da frequência é chamado de gráfico da Função Indicativa de 
Modos Complexos (Complex Mode Indication Function ou CMIF) (SHIH, 1989).

Estimação dos mode-shapes
De acordo com (9), o primeiro vetor singular u (ΩI

) de U (ΩI
) é uma estimativa 

normalizada do mode-shape do modo dominante na frequência Ω
I
, e o seu valor 

singular associado é a função PSD do sistema SISO (uma entrada e uma saída) 
SDOF correspondente.

Para distinguir entre os diferentes modos e o ruído no espectro, é utilizado o 
Critério de Confiabilidade Modal (MAC) (ALLEMANG, 2003). Seja o vetor modal u

1 

(Ω
I
) a referência com a qual o vetor modal u

1 (Ωv
) deve ser comparado, o MAC é 

definido como 

  

O MAC assume valores próximos de um quando os vetores são colineares. 
Para estabelecer se um certo pico na frequência Ω

I
 é dominado por informação 

modal ou dominado por ruído, o MAC entre o primeiro vetor singular u
1 (ΩI

) nesse 
ponto e o primeiro vetor singular u

1 (Ωv
) em um ponto vizinho deve ser maior do que 

um limiar Σ
1
.

Estimação do amortecimento
Uma vez que um pico representa informação modal, o amortecimento pode 

ser obtido pela aplicação de um dos dois métodos descritos a seguir.

Método Enhanced FDD (EFDD)
Da Equação (6), o maior valor singular σ

1
(Ω

I
) pode ser escrito como (Liu, 2010)

  
tal que a sua Transformada de Fourier inversa (IDFT) tem a forma exponencial

Logo, a função exponencial acima pode ser processada pelo método Prony 
para obter o amortecimento α1 do modo λ1. Este método é conhecido como FDD 
Melhorado (Enhanced FDD ou EFDD) e precisa da definição do domínio modal, 
que é a porção da função σ1(ΩI) associada ao modo λ1. O domínio modal é a faixa 
de frequências em torno de cada pico em que os vetores singulares apresentam um 
MAC maior do que o limiar Σ2 com o mode-shape u1 (ΩI).
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Método da largura de banda de meia potência (HPBW)
O método da largura de banda de meia potência (HPBW) assume que a meta-

de da potência dissipada no modo de frequência Ω
I
 ocorre na faixa de frequências 

entre Ω
IHP1

 e Ω
IHP2

. Nestas frequências, a função PSD tem a metade de amplitude 
que aquela do pico em Ω

I
. Para modos pouco amortecidos, o amortecimento é 

aproximadamente (CHOPRA,1995; YIN, 2008)

DECOMPOSIÇÃO NO DOMÍNIO FREQUENCIAL-ESPACIAL (FSDD)

No método EFDD são utilizados dados truncados, isto é, somente os pon-
tos na vizinhança do pico na CMIF são transformados ao domínio do tempo via 
IDFT para o cálculo aproximado da função do sistema SDOF correspondente. Isto 
pode causar polarizações nas estimativas e a distorção da CMIF para modos de 
frequências relativamente próximas. A seguir são apresentadas duas alternativas, 
propostas em (ZHANG, 2010) e (BRINCKER,2009), que utilizam os mode-shapes 
dos modos dominantes para reduzir os acoplamentos destes modos nos sinais 
processados.

Método FSDD1: filtragem modal

Para reduzir os erros inseridos, o método da Decomposição no Domínio Fre-
quencial-Espacial (Frequency-Spatial Domain Decomposition ou FSDD), propõe 
obter uma função PSD melhorada, , na vizinhança da frequência ΩI  pré e 
pós-multiplicando a matriz Gyy (jΩ) pelo primeiro vetor singular de Gyy (jΩI) (ZHANG, 
2010). Logo, assumindo que os modos do sistema são ortogonais, 

O primeiro vetor singular atua como filtro modal, e a função  é escalar 
e proporcional à PSD do sistema SDOF correspondente ao modo no pico em ΩI. 
Neste artigo, este método é chamado de FSDD1.

Método FSDD2: desacoplamento dos sinais
Na prática, o método FSDD1 pode introduzir erros nas estimativas pois nem 

sempre os modos dominantes em uma determinada faixa de frequências são orto-
gonais. Logo, é conveniente desacoplar os modos utilizando a transformação

em que as saídas em Y(n) contêm todos os modos dominantes, enquanto 
cada uma das variáveis z1 , z2...,zN transformadas se associa somente a um modo 
(KAILATH, 1980; Kundur, 1994). Se a quantidade de modos é menor do que a 
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quantidade de variáveis de saída, a matriz pseudo-inversa {CÖ}-1 pode ser obtida 
via SVD. 

Após a obtenção dos sinais desacoplados Z(n), o amortecimento de cada 
modo é estimado aplicando-se o método Prony diretamente sobre a respectiva 
função de autocorrelação. Alternativamente, o método HPBW pode ser aplicado à 
DTFT da função de autocorrelação, que resulta a PSD do correspondente sistema 
SDOF. Neste artigo, este método é chamado de FSDD2.

SISTEMA TESTE

Nesta seção, é apresentada a modelagem do sistema utilizado para avaliar 
o desempenho do método FSDD. O sistema teste, ilustrado na Figura 1, foi repre-
sentado no programa Simulink, e considera subsistemas equivalentes de geração 
hidrelétrica e térmica.

Figura 1. Diagrama do sistema de três áreas.

Cada área é representada por um gerador equivalente, com constante de 
inércia M1 igual à soma das constantes de inércia de todas as unidades geradoras 
da área

 
i (i =1,2,3), e os efeitos das cargas são concentrados em uma única cons-

tante D
i
. 

Os parâmetros adotados para cada área, são apresentados na Tabela 1, sen-
do que K

load é a proporção de variação de carga total do sistema em cada área, e 
K

gen  é a proporção da geração de cada área em relação à geração total do sistema. 
Considera-se que somente 60 % da geração do sistema participa do esquema de 
regulação de freqüência. 

Tabela 1. Parâmetros do sistema hidrotérmico

Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2 Valor Área 3

 M 10,6 s 6,0 s 10,0 s

D 0,75 0,85 0,75

K
gen

0,28 pu 0,42 pu 0,30 pu

K
load

0,20 pu 0,30 pu 0,50 pu

B (A G C) 20,75 34,18 20,75

k1 (A G C) 0,025 0,025 0,065
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O fluxo de potência da área i para a área j através da linha de interconexão, 
linearizado em torno ao ponto de operação inicial {δi0, δi0}, é (Kundur, 1994) 

Figura 2. Modelagem da turbina e controles da i-ésima área.

São adotados T12 = 0,1ρu, T13 = 0,2ρu e T23 = 0,4ρu. Considera-se que os 
geradores operam com tensão de campo constante e não se modelam os seus 
sistemas de excitação. 

O diagrama de blocos da Figura 2 inclui a modelagem da turbina e os contro-
les da i-ésima área, em que ∆P

l,i
 representa as variações incrementais de carga as-

sociadas. O diagrama da Figura 2 também inclui o controle automático de geração 
(AGC) em cada área, em que são escolhidos B

i
 = 1/R

i
 + D

i
 (Kundur, 1994).

O modelo do gerador térmico equivalente da Área 3 corresponde a uma tur-
bina a vapor com uma etapa de reaquecimento, cuja função de transferência é 
(Kundur, 1994)

 em que G  é  a posição da válvula de vapor da turbina e Pm a potência mecânica; os 
parâmetros utilizados são: Rp = 00,5; Tg = 0,2s; FHP=0,3; TRH=7, 0s; TCH = 0,3s. 

As turbinas hidráulicas são representadas pela função de transferência (Kun-
dur, 1994)

 

em que Tw é a constante de tempo da água. As turbinas hidráulicas têm controles 
com compensação transitória de estatismo, e a sua função de transferência ∆G/∆ω  
é aproximada por (Ramey, 1970)
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Para ambas áreas são adotados valores típicos R
t
 = 2,5.T

w
/2H e T

r
 = 5Tw  , 

sugeridos em (Ramey, 1970) para a compensação transitória de estatismo, e os 
parâmetros são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Parâmetros das turbinas hidráulicas e controles de velocidade

Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2 Parâmetro Valor Área 1 Valor Área 2

T
w

1,2 s 3,0 s R
t

0,3 0,3

R
p

0,05 0,05 T
r

4,5 s 4,5 s

T
g

0,2 s 0,2 s T
p

0,05 s 0,05 s

RESULTADOS NUMÉRICOS

Nesta seção, é utilizado o método FSDD para estimar os modos oscilatórios 
do sistema hidrotérmico de três áreas cujo modelo espaço-estado, gerado pelo 
Simulink, possui 20 estados. Partindo do caso base, são gerados distintos casos 
de estudo pela mudança de um ou mais parâmetros do sistema em relação aos 
respectivos casos de partida. Em todos os casos, são rodadas 100 simulações de 
Monte Carlo de 20 minutos injetando um ruído branco nas cargas do sistema. São 
utilizados um passo de integração de 0,02 s e distintas sementes dos ruídos nas 
cargas em cada simulação. Um ruído de medição com um SNR (relação sinal/ru-
ído) de 20 dB é adicionado às saídas, que são filtradas por um filtro passa-baixas 
com frequência de corte 0,5 Hz. 

Para validação dos resultados obtidos com o método FSDD é utilizado o al-
goritmo de subespaço de estados N4SID (Van Overshee, 1996; Zhou, 2006). Este 
método é implementado utilizando a função “n4sid” do System Identification Toolbox 
do Matlab (Ljung, 2008), sendo o modelo espaço-estado estimado em todos os ca-
sos de ordem 20. Em cada execução do algoritmo, todos os autovalores calculados 
pelo método N4SID que estiverem dentro de uma faixa de frequência pré-estabele-
cida ∆ΩI = ΩI ± αΩI, 0 < α < 1, são selecionados. Os autovalores dominantes a serem 
rastreados nessa faixa de frequência são aqueles com maiores pseudo-energias no 
conjunto de sinais, calculadas como proposto em (Trudnowski, 2008).

Caso 00: Caso base
Neste caso inicial, são utilizados os parâmetros originais do sistema, especifi-

cados na seção prévia, sem inserir não linearidades. O sistema com os parâmetros 
originais é estável, apresentando os modos bem amortecidos da Tabela 3. Neste 
caso, o monitoramento destes modos não é de interesse pois a margem de estabi-
lidade do sistema é grande.
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Tabela 3: Autovalores exatos nos casos de estudo

Caso 00 Casos 01 e 02 Caso 03

ƒ
d

 (Hz) ξ (%) ƒ
d

 (Hz) ξ (%) ƒ
d

 (Hz) ξ (%)

0,107 35,51 0,152 1,80 0,073 42,23

0,076 37,13 0,083 2,32 0,034 86,61

0,036 85,01 0,065 1,93 0,022 70,41

Caso 01: Aumento dos ganhos do AGC nas três áreas

Partindo do Caso 00, o estatismo transitório, Tr, do controle da Área 2 é redu-
zido à metade, e os ganhos KI do AGC de cada área são aumentados em 25 vezes. 
O aumento de KI causa, neste caso, uma redução no amortecimento dos modos de 
0,036, 0,076 e 0,107 Hz (ver Tabela 3). 

Os valores médios dos mode-shapes de velocidade estimados são mostra-
dos na Figura 3. Nota-se que as estimativas do FSDD são comparáveis com as do 
N4SID, sendo em geral menores os erros e desvios padrões das últimas.

São apresentadas na Figura 4 as funções CMIF obtidas aplicando os filtros 
modais (método FSDD1) em uma das simulações. Observa-se que cada CMIF 
filtrada coincide com a CMIF original (em traço cinza) na proximidade da sua res-
pectiva frequência dominante. Neste caso, a implementação do método FSDD1 é 
válida, pois a matriz MAC exata é 

cujos elementos não diagonais são muito menores do que 1. 
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Figura 3. Mode-shapes (valores médios) dos modos estimados pelos métodos FSDD e N4SID e calculados 

(valores exatos) para o modelo linear - Caso 01.

A CMIF dos sinais originais e as PSD dos sinais transformados usando (17) 
são apresentadas na Figura 5 para uma das simulações de Monte Carlo. Nota-se 
que os picos nas PSD dos sinais transformados coincidem com os picos na CMIF 
nos sinais originais.

Figura 4. Funções CMIF obtidas aplicando os filtros modais (método FSDD1) na simulação 7 do Caso 01.

Figura 5. Funções CMIF e PSD obtidas desacoplando os sinais de saída (método FSDD2) na simulação 7 do Caso 01.
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As estimativas de amortecimento dos modos obtidas com os métodos FSDD1 
e FSDD2, apresentadas na Tabela 4, são muito próximas e apresentam maiores 
erros do que o N4SID para o modo de 0,065 Hz. Os autovalores estimados pelos 
métodos FSDD1 e N4SID em cada simulação de Monte Carlo são apresentados na 
Figura 6, junto com os valores médios e exatos.

Tabela 4. Estimativas do amortecimento (em %) com os métodos FSDD1, FSDD2 e N4SID no Caso 01

Modo Exato
FSDD1 FSDD2 N4SID

Média Std. dev. Média Std. dev. Média Std. dev

1 1,93 2,55 1,20 2,53 1,22 1,94 0,71

2 2,32 2,73 1,17 2,61 1,07 2,44 0,74

3 1,80 1,78 0,54 1,69 0,50 1,88 0,44

Figura 6. Autovalores exatos e estimados pelos métodos FSDD1 e N4SID no Caso 01.

Caso 02: Incorporação de backlash no controle da Área 1
Partindo-se do Caso 01, são geradas três variações pela incorporação de um 

bloco backlash no controle da Área 1, nos locais e com as larguras especificados 
na Tabela 5. Como exemplo, a Figura 7 apresenta os detalhes das evoluções da 
velocidade da Área 1, no intervalo 1000-1200 s, quando é inserido um degrau de 
1 % na carga do sistema em t = 1s.

Tabela 5. Largura e local do bloco backlash nas variações do Caso 02

Caso Largura Local

2a 0,04 % Entrada do controle, ∆Pref 

2b 0,02 % Entrada do controle, ∆Pref

2c 0,02 % Saída do controle, ∆G 
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Na Figura 7, se observa que os ciclos limites nos três casos têm períodos pró-
ximos de 15,5 s (frequência de 0,064 Hz). Esta frequência se encontra muito próxi-
ma daquela do modo natural de 0,065 Hz e amortecimento 1,9 % do sistema linear 
(ver Tabela 3). A análise das respostas dos casos 2a e 2b, indica que o aumento da 
largura do backlash aumenta a amplitude do ciclo limite, mas a sua frequência prati-
camente não varia (Pantalone, 1981). Da comparação das respostas dos casos 2a 
e 2c, pode ser verificado que a amplitude do ciclo limite é maior quando o local da 
não linearidade passa da entrada à saída do controle (Concordia, 1941).

Figura 7. Velocidade da Área 1 para um degrau de 1 % na carga do sistema nos casos descritos na Tabela 5.

Foram rodadas 100 simulações de Monte Carlo de 20 minutos injetando no 
Caso 2a ruído branco para as relações A

cl 
/σ

carga
 = 0,2, 1 e 5. Por exemplo, a Figura 

8 mostra os desvios das potências geradas nas três áreas para A
cl 

/σ
carga

 = 1, no in-1, no in-
tervalo 1000-1200 s, na qual se observa a presença do ciclo limite.

Figura 8. Potências geradas, no intervalo 1000-1200 s, quando é injetado nas cargas um 
ruído branco com σ

carga
 = 2,5e-5 pu no Caso 02a.

O amortecimento dos modos oscilatórios estimados nos três casos são apre-
sentados na Tabela 6, na qual se observa que, quado se diminui a relação A

cl 
/σ

carga
, 

as estimativas dos modos naturais de oscilação são melhoradas.

Caso 03: Incorporação de backlash e banda morta no controle da Área 1
Partindo-se do caso base (Caso 00), os coeficientes de torque sincronizante 

são reduzidos em dez vezes e os ganhos do AGC nas três áreas são aumentados 
em cinco vezes. A frequência e o amortecimento dos modos naturais do sistema 
linear são apresentados na Tabela 3, podendo-se observar que todos são bem 
amortecidos.
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Tabela 6. Amortecimentos (em %) estimados com o método FSDD para as relações A
cl 
/σ

carga
= 0,2, 1 e 5 no Caso 02a

A
cl 

/σ
carga

= 5 A
cl 

/σ
carga

= 1 A
cl 

/σ
carga

= 0,2

Modo Exato Média Std. dev. Média Std. dev. Média Std. dev

1 1,93 0,4 0,2 1,4 1,0 1,8 0,6

2 2,32 0,8 0,4 3,2 1,3 2,5 0,8

3 1,80 1,3 0,4 1,8 0,6 1,8 0,5

No controle da Área 1 é inserida uma banda morta de ± 0,04% na medição de 
frequência, e um bloco backlash de largura  b = 0,04% no sinal ∆Pref  do controle de 
velocidade. São rodadas 100 simulações de Monte Carlo de 40 minutos injetando 
ruido branco independentemente nas três cargas do sistema, com desvio padrão 
total 41= −eócarga  pu. Para a primeira simulação, as velocidades e potências geradas 
nas três áreas são mostradas na Figura 9, no intervalo 800-1600 s, na qual se ob-
serva a excitação de um ciclo limite a partir dos 1200 s. O período deste ciclo limite 
coincide aproximadamente com o período do Modo 1 (0,022 Hz) do sistema linear. 

Figura 9. Velocidades das três áreas, no intervalo 800-1600 s, quando é injetado um ruído branco nas cargas 
no Caso 03.

Os últimos 1200 s de cada simulação de Monte Carlo são processados com 
o método FSDD, e os mode-shapes de velocidade das oscilações de 0,02 Hz nos 
sistemas linear e não linear são comparados na Figura 10. Nota-se que o mode-
-shape estimado no sistema não linear se aproxima qualitativamente ao mode-
-shape do sistema linear, mas com diferenças visíveis de modulo e fase na Área 2. 

Figura 10. Mode-shapes de velocidade das oscilações de 0,02 Hz nos sistemas linear e não linear no Caso 03.



27 1o Trimestre de 2015 – 

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou o método FDD básico assim como com duas melhorias 
relatadas na literatura, já testadas em estruturas mecânicas e civis. O método da 
Decomposição no Domínio Frequencial-Espacial (FSDD), nas suas duas versões 
(filtro modal e desacoplamento dos sinais), permite separar modos de frequências 
relativamente próximas e evita a necessidade de se definir o domínio modal. O 
método da Largura de Banda de Meia Potência permite calcular o fator de amorteci-
mento diretamente no domínio da frequência, eliminando a necessidade de aplicar 
a Transformada Inversa de Fourier seguida do método de Prony. 

O método FSDD foi aqui utilizado para estimar VLFOs em um sistema de 
potência de pequeno porte contendo não linearidades. Os resultados obtidos mos-
tram que o desempenho do método FDD é comparável àquele do N4SID quando 
os modos estimados apresentam baixo amortecimento. A principal vantagem do 
método FSDD sobre o N4SID é a simplicidade da sua implementação e maior efi-
ciência computacional, fator importante para aplicações «online». Verificou-se que 
a frequência e shape dos ciclos limite reproduzidos coincidem, aproximadamente, 
com as de um modo oscilatório do modelo linearizado, embora este modo se en-
contre muito bem amortecido. Mostrou-se que as VLFOs podem ser excitadas pela 
utilização de parâmetros inadequados e não linearidades no AGC e nos controles 
de velocidade das usinas.
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