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RESUMO

Estabilizadores de sistemas de potência têm sido largamente utilizados em 
usinas geradoras de energia elétrica para expandir os limites de estabilidade dos 
sistemas elétricos. No entanto, para que esses benefícios sejam efetivos, é impor-
tante que o ajuste dos parâmetros dos estabilizadores seja adequado e reavaliado 
regularmente, devido à constante expansão dos sistemas elétricos. Recentemente, 
foi proposta uma metodologia para verificação da efetividade do ajuste de estabili-
zadores em usinas com múltiplos geradores, por meio do levantamento de respos-
tas em frequência de malha fechada dos geradores. Este artigo propõe melhorias 
de âmbito prático nesta técnica de ensaio de estabilizadores, visando torná-la mais 
ágil, confiável e precisa. Para tanto, é proposto um método de ensaio, denominado 
ensaio de polaridade reversa, que reduz a influência de ruídos nas medidas efetua-
das. Este ensaio consiste na aplicação de sinais de perturbação em contrafase em 
dois geradores de uma usina multigerador. Esta estratégia concentra a energia do 
sinal de sondagem apenas nos geradores excitados, cancelando a parcela do ruído 
comum às medidas dos dois geradores, proporcionando maior exatidão na identi-
ficação da influência do estabilizador no modo de oscilação intraplanta da usina e 
restringindo ainda mais a interferência no sistema como um todo.

Palavras-chave: Estabilizador de Sistemas de Potência, Ensaio de Campo, 
Usinas de Energia Elétrica.
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ABSTRACT

Power system stabilizers have been widely used in power plants to expand 
the limits of stability of electrical power systems. However, to render these benefits 
effective, it is important to tune the stabilizer parameters properly and reassess 
them regularly, due to the constant expansion of electrical systems. Recently, a 
methodology to determine stabilizers tuning effectiveness in multigenerator power 
plants, based on closed-loop frequency responses, was proposed. This paper pro-
poses improvements in terms of practical procedures to this field testing methodolo-
gy, to make it more agile, reliable and accurate. Then, a new testing method, called 
reverse polarity test, is proposed, which reduces the effect of noises on the mea-
sured data. This test consists of applying counter-phase disturbance signals in two 
generators of a power plant multigenerator. This strategy concentrates the probing 
signal energy only on the excited generators, canceling the portion of the noise whi-
ch is common to the outputs of the two generators, providing more accuracy in the 
identification of the intraplant oscillating mode and further restricting the interference 
in the whole system.

Keywords: Power System Stabilizers, Field Tests, Power Plants.

INTRODUÇÃO

A habilidade de controlar a estabilidade angular de geradores síncronos atra-
vés do sistema de excitação foi primeiramente identificada com o advento das ex-
citatrizes de ação rápida e dos reguladores de tensão de atuação contínua (Baker, 
1975; Kundur, 2003). Contudo, conforme os geradores operando com sistemas de 
excitação de ação rápida se tornaram uma maior porcentagem da capacidade de 
geração, se tornou aparente que, apesar de contribuir significativamente para a 
melhora da estabilidade a grandes perturbações, estes sistemas de excitação ge-
ralmente levavam à degradação do amortecimento das oscilações eletromecânicas 
naturais entre os geradores do sistema (Heffron, 1952; De Mello, 1969; Dandeno, 
1969).

Os estabilizadores de sistemas de potência, PSS na sigla inglesa, foram de-
senvolvidos para auxiliar no amortecimento destas oscilações naturais por meio da 
modulação da excitação do gerador (Kundur, 1994). Com a instalação de um es-
tabilizador adequadamente projetado e ajustado, as oscilações do sistema podem 
ser amortecidas enquanto se utiliza todo o potencial do sistema de excitação para 
melhora da estabilidade a grandes perturbações (Larsen, 1981).

Neste contexto, foi desenvolvido em (Bossa, 2011), a metodologia de função 
de transferência de canal de perturbação, que emprega informações de funções de 
transferência especiais para verificação do ajuste de estabilizadores de usinas com 
apenas um gerador ou multigeradores. Tal método se baseia em medidas de res-
posta em frequência obtidas em ensaios de campo que, explorando a característica 
de simetria geralmente encontrada na topologia de usinas multigerador, permitem 
obter informações a respeito da atuação do PSS tanto no modo de oscilação local 
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da usina contra o sistema como em sua dinâmica intraplanta.
Entretanto, foi constatada, nas primeiras aplicações da metodologia, uma 

baixa relação sinal/ruído de algumas medidas importantes, e que muitas vezes 
afetava a precisão e confiabilidade dos resultados obtidos. Tendo em vista então 
o aperfeiçoamento da técnica, este artigo objetiva propor uma técnica auxiliar que 
permita aumentar a eficiência e praticidade da aplicação daquela metodologia de 
ensaio proposta em (Bossa, 2011), bem como aumentar a confiabilidade dos resul-
tados obtidos através dela.

METODOLOGIA

Canal de Pertubação Aplicado a um Gerador
A Figura 1 ilustra o modelo simplificado de um gerador equipado com malha 

de estabilizador e conectado a um SEP. A partir dessa figura, também se define o 
canal de controle  Hyu(s) e Hwz(s)  de perturbação .

Figura 1. Diagrama do sistema de excitação de um gerador mostrando o canal de controle e de perturbação.

O canal de controle em malha fechada Hyu(s) tem como entrada a referência 
de tensão da excitação (u = Vref ) e, como saída, a velocidade do rotor do gerador 
(y= ϖ). Também é definido o canal de perturbação em malha fechada Hwz(s), pelo 
qual o sinal de sondagem é somado à saída do estabilizador de forma a se monito-
rar os valores de Vpss. Sendo assim, o canal de perturbação possui  w = VPSSd e z = 
Vpss como par entrada-saída.

Este sistema pode ser descrito pela seguinte expressão matricial:

A equação (3) mostra que os polos da função de transferência de malha aberta 
G(s), isto é, as raízes de dG(s), são um subconjunto dos zeros de Hzw(s). Dessa for-
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ma, o conjunto de zeros dominantes de Hzw(s) contém todos os polos dominantes 
de G(s), os quais estão relacionados à dinâmica do gerador sem o estabilizador.

O comportamento do gerador sem estabilizador pode ser inferido por meio do 
conjunto de zeros de Hzw(s) sem que seja necessária a real desconexão da malha 
do estabilizador, evitando submeter o gerador a qualquer risco de instabilidade.

Sendo assim, a aplicação de um sinal de sondagem em w = VPSSd, a monito-
ração da saída em w = VPSS e o posterior levantamento da resposta em frequência 
de   Hzw(jϖ) permitem a estimação dos polos de malha aberta mais relevantes dire-
tamente de medidas de resposta em frequência em malha fechada, visto que Hzw(s) 
contém informações tanto da dinâmica de malha aberta quanto de malha fechada.

Com esses dados, é possível avaliar a efetividade do estabilizador no amorte-
cimento dos modos de oscilação do sistema, e se existe a necessidade de reajuste 
ou substituição do estabilizador.

Canal de Perturbação Aplicado a uma Usina Multigeradores
Estas propriedades da função de transferência Hzw(s)  podem ser estendidas 

para o caso de usinas multigeradores como demonstrado com detalhes em (Bossa, 
2011). 

Em (Martins, 2010), foi mostrado que a influência da dinâmica intraplanta nos 
resultados de testes convencionais de ajuste de estabilizadores se amplia com o 
aumento do número de unidades em paralelo em uma usina. Define-se, aqui, como 
convencionais os testes em que a aplicação do sinal de sondagem e medição da 
resposta estejam restritos a apenas uma unidade geradora (Larsen, 1981; Rogers, 
1990; Bollinger 1980) .

A formulação para usinas multigeradores do conceito de canal de perturba-
ção, apresentada no início desta seção para o caso de apenas um gerador, permite 
isolar a influência da dinâmica intraplanta e do modo local da usina, permitindo 
assim um ajuste mais acurado do estabilizador, quer seja para amortecimento de 
oscilações entre as unidades da usina (modo intraplanta) ou de oscilações da usina 
contra o sistema (modo local ou agregrado).

De forma análoga ao caso de apenas um gerador, considera-se como entrada 
do sistema com  geradores, as tensões de referência dos geradores, e como saída 
a velocidade angular do rotor dos geradores. Considerando a premissa de simetria 
estrutural e operação equilibrada, e escolhendo adequadamente as matrizes da 
formulação de estados  e  que levem as entradas e saídas previamente escolhidas, 
as matrizes de transferência  Hyu(s)  e Hzw(s)   são dadas por:
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Nas equações (6) e (7), é possível notar que as matrizes  Hyu(s)  e Hzw(s)  
possuem uma simetria estrutural especial que, por meio de uma transformação 
de similaridade modal, permitem uma grande simplificação na análise do compor-
tamento dinâmico da usina. A decomposição modal das matrizes de transferência  
Hyu(s)  e Hzw(s)  resulta em matrizes de transferência cujos elementos da diagonal 
são iguais a  Hag(s)  e Hip(s), 

Em (Bossa, 2011) também foi provado que ambas as dinâmicas lineares do modo 
local e intraplanta, Hag(s) e Hip(s), podem ser estudadas como um problema SISO.

Como dito anteriormente, a matriz de transferência  preserva as proprieda-
des da função de transferência , inicialmente definida a partir da Figura 1. Os zero 
MIMO de Hzw (s) são os polos da matriz G(s) que representa o sistema com n gera-
dores em malha aberta, ao passo que os polos de Hzw (s) são os polos do sistema 
com realimentação do PSS. Dessa mesma forma, a matriz H’zw (s) também possui 
informações de malha aberta e fechada, todavia dos modos local e intraplanta.

Sendo assim é possível estimar características fundamentais dos modos local 
e intraplanta de uma usina multigeradores, na condição de utilização e não utili-
zação do PSS, somente com base nos polos e zeros das respostas em frequên-
cia de  e . Lembrando que para determinar ambas as respostas 
em frequência  e , é necessário somente levantar as respostas em 
frequência de P(jϖ) e T(jϖ)  e realizar as combinações lineares apropriadas, mostra-
das nas equações (12) e (13).

Vale ressaltar neste ponto que, o padrão simétrico apresentado por Hyu (s) e 
Hzw(s), com apenas termos P(jϖ) na diagonal principal e termos T(jϖ) fora da dia-
gonal, se deve à premissa inicialmente adotada de simetria estrutural da usina e 
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operação equilibrada.
Isto significa que os parâmetros dos geradores e seus controladores associa-

dos devem ser iguais e todos os geradores da usina devem compartilhar de um 
mesmo ponto de operação. Esta é uma característica que não está longe da prática 
e pode ser usualmente encontrada em usinas hidrelétricas de médio e grande porte.

Ensaio de Polaridade Reversa
Baseado em experiências de ensaios anteriores, foi notado que o nível de 

ruído a que está sujeita a planta que se quer identificar, quando combinado com a 
atenuação acentuada das respostas em frequência da função de tranferência do 
termo , necessária a obtenção dos termos da matriz H’zw(s), limita a exatidão dos 
resultados obtidos por meio da metodologia de canal de pertubação.

Por meio da aplicação do ensaio de polaridade reversa é possível realizar o 
levantamento da função de transferência  de forma direta e de , por 
meio da combinação com a técnica de ensaio proposta em (Bossa, 2011), ambas 
com menor influência de ruídos exógenos.

O conceito de canal de perturbação, como mostrado anteriormente, quando 
aplicado a uma usina multigerador com  unidades e simetria estrutural, resulta na 
matriz de transferência dada pela equação (8), que relaciona as entradas w(s) = 
VPSSdn saídas z(s) = VPSSn. Aplicando um sinal de sondagem w(t) em duas unidades 
desse sistema, sendo que os sinais aplicados possuem polaridade reversa, i.e., 
defasagem relativa de 180º entre si, o sistema pode ser reescrito como,

A equação (16) mostra que a excitação de dois geradores do sistema, com sinais 
em polaridade reversa, permite concentrar a energia do sinal de sondagem empre-
gado no ensaio apenas nas unidades de interesse direto para medição, enquanto 
as demais unidades da usina permanecem inertes às perturbações do ensaio. Além 
disso, a razão entre a entrada e a resposta das unidades excitadas é a própria 
função de transferência , conforme equação (12). Essa função de transfe-
rência, como visto anteriormente, possui em suas singularidades (polos e zeros) in-
formações a respeito da influência do PSS no modo oscilatório intraplanta da usina.

Por meio da decomposição em valores singulares da matriz de transferência 
H’zw(jω), nas frequências ω = ωi, é possível precisar exatamente o comportamento 
do sistema para uma entrada na direção de polaridade reversa,

onde a matriz U e a matriz V são unitárias, i.e., U H = U-1 e . A matriz Σ é diago- diago-
nal e contém os valores singulares σi, reais e não-negativos organizados em ordem 
decrescente.
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 As matrizes unitárias  U  e V formam uma base ortonormal para o espaço 
coluna e espaço linha de HZW, respectivamente. Os vetores coluna de V, denotados 
por vi, são chamados de vetores singulares à direita ou de entrada, enquanto os 
vetores coluna de U, denotados por ui, são chamados de vetores singulares à es-
querda ou de saída (Maciejowski, 1989; Skogestad, 2005).

Para ilustrar a dinâmica do ensaio de polaridade reversa, é utilizado um mode-
lo de usina multigeradores ligada a uma barra infinita por impedância externa, ilus-
trado na Figura 2. A usina teste conta com oito geradores igualmente carregados, 
e seus respectivos controladores (reguladores de velocidade e tensão e estabiliza-
dores), modelados com parâmetros idênticos aos das máquinas de Itaipu 60Hz. A 
utilização deste modelo relativamente simples se justifica pelo fato de somente a 
dinâmica da usina ser de interesse direto e deste modelo permitir uma visualização 
mais instrutiva dos conceitos envolvidos.

Figura 2. Modelo de usina multigerador utilizado como sistema teste.

A base de dados do sistema apresentado, para estudos em regime permanen-
te e de estabilidade a pequenos sinais, foi criada utilizando os programas Anarede 
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e Pacdyn, desenvolvidos pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica), 
e dados dos modelos de geradores e controladores de Itaipu, obtidos do banco de 
dados do ONS (Operador Nacional do Sistema) para planejamento da operação 
(ONS, 2011).

O modelo em espaço de estados desse sistema possui 144 estados, 2 entra-
das e 24 saídas. As entradas definidas são os canais de perturbação dos geradores 
sob ensaio VPSSd1 e VPSSd2 , e as saídas são os sinais dos estabilizadores de cada 
gerador VPSSn, adicionalmente, são monitoradas também a tensão terminal Vtn  e 
potência elétrica Ptn de cada unidade.

Obtidas através da análise dos autovalores da matriz de estado do sistema, as 
características dinâmicas de seus modos de oscilação eletromecânica são enun-
ciadas na Tabela 1.

Tabela 1. Modos eletromecânicos do sistema teste de usina multigerador

Examinando os vetores singulares de entrada na faixa de frequência de 0,1Hz a 
3Hz, obtidos por meio da SVD de H’zw(jω) do sistema apresentado acima, verifica-se 
que estes apresentam apenas duas direções ortogonais distintas ao longo de toda 
a faixa de frequência analisada. Para futuras referências, estas direções são aqui 
definidas como, polaridade direta (equação 20) e polaridade reversa (equação 21):

Dessa maneira, de acordo com os vetores acima expostos, a direção definida 
como polaridade direta corresponde à excitação simultânea de VPSSd dos geradores 
UG1 e UG2, enquanto a direção de polaridade reversa corresponde à aplicação 
dos sinais em contrafase em ambos os geradores UG1 e UG2.

Os valores singulares da matriz de transferência associados a estes vetores 
unitários vdir e vrev fornecem o ganho multivariável para uma entrada nessas res-
pectivas direções. Na Figura 3, a curva pontilhada representa os valores de , ou 
seja, o ganho máximo independente da direção de entrada. A curva cheia, por sua 
vez, representa os valores de , isto é, o ganho mínimo também independente da 
direção de entrada. No entanto, verificando ao longo da frequência, quais valores 
de  estão associados aos vetores de entrada vdir e vrev, chegam-se às curvas de   σdir 
marcadas por ◊ para o ganho na direção de polaridade direta e de σrev marcada por 
+ para o ganho na direção de polaridade reversa.



52    – 2o Trimestre de 2014

Figura 3. Valores singulares de Hzw .

Analisando esta figura, algumas conclusões podem ser tiradas. Assim como 
na análise de curvas de ganho de sistemas SISO, é possível identificar os modos 
oscilatórios pouco amortecidos através dos picos de ressonância da curva de ga-
nho MIMO. Na curva de ganho associada ao vetor de entrada de polaridade rever-
sa (+) fica claro que a única ressonância expressiva está em torno da frequência 
1,42Hz que corresponde ao modo intraplanta, como pode ser verificado na Tabela 
1. Para a direção de polaridade direta (◊), comparativamente, a maior ressonância 
está em torno de 0,9Hz que é a frequência do modo local ou agregado da usina. 
Todavia, é possível notar que existe uma elevação do ganho de menor amplitude 
também na faixa de 1,42Hz, que aponta para o fato de que esta direção de entrada 
excita ambos os modos eletromecânicos da usina. Este fato pode ser verificado 
mais claramente a seguir, por meio da análise dos vetores singulares de saída.

Por meio do estudo dos vetores singulares de saída, se pode ainda verificar 
como a energia introduzida no sistema pelas entradas, nas direções de vi, se espalha 
nas saídas do sistema. A Figura 4 mostra o gráfico polar dos componentes de udir em 
linha cheia e urev em linha pontilhada para a frequência do modo intraplanta. Cada 
componente dos vetores udir e urev representa uma das saídas do sistema. Na Figura 
4 estão representadas somente as saídas dos quatro primeiros geradores, uma vez 
que pela simetria do sistema, os demais geradores respondem como os geradores 
3 e 4.
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Figura 4. Comparativo dos vetores singulares de saída relacionados com as dire-
ções e polaridade direta (—) e reversa (---).

Da Figura 4, verifica-se que a informação dos vetores singulares de saída 
corrobora com as discussões anteriores. Para a direção de polaridade reversa as 
grandezas dos geradores 1 e 2 estão em contrafase, enquanto as grandezas dos 
demais geradores permanecem inalteradas. O mesmo não ocorre para a direção 
de polaridade direta, onde parte da energia aparece nas grandezas dos demais 
geradores.

A aplicação do sinal de sondagem em polaridade reversa também propor-
ciona, por meio da combinação das saídas dos geradores excitados, um aumento 
da razão sinal-ruído (SNR), proporcional ao coeficiente de correlação dos ruídos 
presentes nas duas saídas.

Seja Hzw(s) a matriz de transferência que relaciona as entradas e saídas dos 
dois geradores sujeitos à aplicação do sinal de sondagem em polaridade reversa, 
conforme mostra o esquema da Figura 5. Os sinais z1(t) e z2(t) denotam as respos-
tas do sistema à aplicação de w(t) e – w(t), respectivamente, e são compostos pela 
combinação da saída que se deseja monitorar v(t) = VPSS1 e -v(t) = VPSS2  e de ruídos 
aditivos de distribuição probabilística normal (gaussiana), .

Figura 5. Esquema para o ensaio de polaridade direta e reversa no canal de perturbação .
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É fácil notar na equação (25) que, para o caso onde  é perfeitamente 
correlacionado com  r2 (ρr1r2 = 1), o denominador se torna nulo e o SNR tende a 
infinito. Considerando ainda que r1 seja completamente descorrelacionado com r2, 
isto é, que  e  sejam provenientes de processos aleatórios distintos (ρr1r2 = 0), tem-
-se que o termo –2E [r1 r2 ] se anula e, para variâncias normalizadas, o SNR é de 
3dB. Para o caso em que  apresenta correlação inversa em relação a  r2 (ρr1r2 = -1), o 
termo  –2E [r1 r2 ] se soma às variâncias dos ruídos e, para variâncias normalizadas, 
o SNR é de 0dB.

Da Figura 6, pode-se concluir que os ruídos presentes nas saídas provenien-
tes de um mesmo processo aleatório são completamente eliminados, enquanto 
que para ruídos de processo distintos obtêm-se um ganho de duas vezes (3dB) 
na razão sinal-ruído. O caso de ruídos com correlação inversa não é comumente 
verificado na prática, contudo para este caso extremo, o método simplesmente não 
apresenta ganhos no SNR.

Figura 6. Comportamento do SNR em função dos valores do coeficiente de correlação .
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Estas características do ensaio de polaridade reversa apresentadas nesta se-
ção permitem ainda a obtenção de uma melhor estimativa da resposta em frequ-
ência de  . Isto pode ser constatado através da combinação das equações 
(12) e (13).

 

       
 

Por meio do ensaio proposto em (Bossa, 2011), aplicando o sinal de sonda-
gem em somente um gerador, é levantada a estimativa de P(jω). De forma comple-
mentar, é utilizado o ensaio de polaridade reversa para levantamento de  
com redução dos níveis de ruído. Desse modo, partindo de estimativas de P(jω) e 

 com alto SNR, é possível obter  através de (26), sem a necessi-
dade de lançar mão das medidas geralmente pouco acuradas de T(jω).

A Figura 7 apresenta o diagrama para realização do ensaio de polaridade 
reversa.

Figura 7. Diagrama do ensaio complementar de polaridade reversa para verificação de ajuste de PSS.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentados resultados de simulações da metodologia de 
ensaio de polaridade reversa para ilustrar as vantagens da técnica de ensaio pro-
posta. Estas simulações foram realizadas utilizando o modelo completo do SIN 
(Sistema Interligado Nacional), disponibilizados no sítio eletrônico do ONS (ONS, 
2011), com as unidades geradoras de Itaipu individualizadas.

A Figura 8 mostra as excursões no tempo das grandezas  das unidades ge-
radoras de Itaipu, para aplicação de um sinal multisseno em polaridade reversa 
no modelo computacional. O sinal de entrada utilizado na simulação do ensaio de 
polaridade reversa pode ser verificado na figura 9. Este sinal é composto pelo so-
matório de senóides de frequência de 0,1Hz a 3Hz, pós-processado pelo algoritmo 
proposto em (VAN DER OUDERAA, 1988) para redução de seu fator de crista.

Na figura 8, é possível perceber que os únicos geradores que são perturbados 
pelo ensaio são as UG1 e UG2, onde foram aplicados os sinais de sondagem em 
contrafase e, a resposta da UG2 é idêntica a da UG1, contudo com uma defasagem 
relativa de 180º. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-º. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-. Conforme visto anteriormente, toda a energia dos sinais de sonda-
gem se concentra apenas nestes geradores.

Figura 8. Diagrama do ensaio complementar de polaridade reversa para verificação de ajuste de PSS.
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Figura 9. Sinal de entrada multisseno, usado nas simulações do ensaio de polaridade reversa.

Adicionalmente, de forma a verificar o aumento da imunidade a ruídos nas 
medições proporcionado por esta metodologia, foram realizadas também simula-
ções introduzindo ruído no sistema. As saídas das UG1 e UG2 são combinadas, 
conforme descrito na equação (22), para eliminação de ruídos correlacionados nas 
duas saídas. A Figura 10 mostra um comparativo entre as respostas em frequência 
levantadas na presença de ruídos (SNR=0dB) afetando ambas as saídas, com co-
eficiente de correlação variando de 0 a 1.

Figura 10. Gráfico da resposta em frequência de  obtido sem necessidade de combinações lineares, 
com o ensaio em polaridade reversa.

Na Figura 10 é possível perceber que não existe dispersão dos valores de 
 calculados apenas com ruído comum às duas saídas de UG1 e UG2 (●), 

em relação aos valores exatos (—), calculados sem qualquer ruído. Este fato se 
deve à propriedade de eliminação dos ruídos r1 e r2 sempre que pr1 r2=1, que o en-
saio em polaridade reversa possui. Para o caso onde  , ou seja, os 
ruídos  e  que afetam as saídas de UG1 e UG2 são parcialmente correlacionados, ve-
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rifica-se que existe uma dispersão devida ao erro introduzido pelo ruído, que é apenas 
parcialmente cancelado. No caso onde  r1 e r2  são completamente descorrelacionados 
(x), a dispersão é ainda maior.

Na prática, os geradores de uma usina sob ensaio estão sujeitos a uma compo-
sição de ruídos com diferentes níveis de correlação. A metodologia de ensaio proposta 
permite a eliminação de parte deste ruído, contribuindo para medições mais acuradas 
e resultados mais confiáveis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A metodologia de função de transferência de canal de perturbação, aplicada 
a usinas elétricas multigerador, reúne qualidades que permitiriam empregá-la como 
uma função autoteste para diagnóstico rápido da qualidade do ajuste de estabiliza-
dores. Por meio desta metodologia, pode-se verificar a influência do PSS nos modos 
eletromecânicos (local e intraplanta) de maneira independente, e isto é realizado par-
tindo apenas de medidas de resposta em frequência de malha fechada. Entretanto, 
algumas restrições foram notadas no âmbito prático de execução dos ensaios neces-
sários para identificação de respostas em frequência.

Com os desenvolvimentos realizados neste trabalho foi possível superar algu-
mas destas limitações práticas do procedimento de ensaio proposto inicialmente em 
(Bossa, 2011; Bossa, 2012), como o baixo SNR das medidas de algumas grandezas, 
e apontar a possibilidade de introduzir automatismo na execução do teste.

Sumarizando, a nova metodologia de ensaio em polaridade reversa, quando 
aplicada a uma usina multigeradores, apresenta as seguintes vantagens:
• Devido à premissa de simetria estrutural, a aplicação da entrada na direção de 

polaridade reversa possibilita concentrar a energia do sinal de sondagem apenas 
nos geradores sob ensaio, de maneira que os demais geradores da usina per-
manecem inertes à execução do ensaio. A concentração da energia da entrada 
nos geradores de interesse tem participação no aumento do SNR das medidas 
realizadas em campo e na menor invasividade do teste de forma geral.

• A razão entre a saída e a entrada dos geradores excitados fornece diretamente a 
resposta em frequência de , um dos objetivos primários do ensaio de campo.

• Por meio do sinal diferencial das respostas das duas unidades, são eliminados 
ruídos correlacionados em ambas as saídas e atenuados ruídos de menor corre-
lação, melhorando de uma forma geral o SNR no levantamento de .

• Quando usada de forma complementar ao ensaio proposto em (Bossa, 2011) 
(para levantamento de P(jω) apenas), permite a obtenção de uma melhor estima-
tiva de , também um dos objetivos primários do ensaio de campo.

Muito embora não tenha sido possível a aplicação prática da técnica de ensaio em 
polaridade reversa, proposta neste trabalho, os desenvolvimentos e simulações apon-
taram para ganhos expressivos na confiabilidade dos resultados obtidos quando esta 
proposta de ensaio é empregada de forma complementar. Estima-se que um ensaio uti-
lizando a metodologia descrita neste artigo seja realizado em meados de 2014, na usina 
hidrelétrica de Itaipu, e que os resultados obtidos sejam então objeto de publicação de 
artigo em revista especializada internacional.
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