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Resumo  

NAZARENO, I. S. Mecanismo de instabilidade devido a grandes perturbações em 

sistemas elétricos de potência modelados por equações algébrico-diferenciais. 2009. 

195 f. Tese de Doutorado - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 

Paulo, São Carlos, 2009. 

 

Nesta pesquisa são analisados os mecanismos que levam um sistema elétrico de 

potência (SEP) à instabilidade proveniente de uma perturbação de grande porte e as formas 

de se avaliar diretamente a margem de estabilidade desse sistema quando o mesmo é 

modelado preservando a estrutura da rede de transmissão. O sistema foi matematicamente 

modelado por um conjunto de equações algébrico-diferenciais (EAD), que permite 

modelagens mais compreensivas da carga e da rede e possibilita melhor avaliação da 

estabilidade de um sistema quando comparado com o modelo de equações diferenciais 

ordinárias (EDO) utilizado tradicionalmente para o estudo de estabilidade transitória. A 

avaliação direta da margem de estabilidade do sistema de potência modelado por conjuntos 

de EAD foi realizada usando métodos diretos de análise com base no conceito de ponto de 

equilíbrio instável de controle (PEIC). Tais métodos permitem a obtenção da margem de 

forma local e rápida, sem requerer a integração numérica de equações diferenciais do 

modelo pós-falta. No entanto, existem alguns problemas abertos para se alcançar a 

completa fundamentação do método PEIC para modelos de EAD. Assim, neste estudo dá-

se um passo nesta direção, mostrando que as definições existentes de PEIC e de outros 

pontos de interesse podem ser falhas, principalmente quando a trajetória de falta do sistema 

alcança superfícies singulares. Neste sentido, são propostos a correção destas definições e 

um método direto de detecção do PEIC. O método proposto é adequado para análise direta 



 ix

de estabilidade angular e de tensão de curto-termos devido a grandes perturbações e capaz 

de fornecer corretos tempos críticos de abertura e a identificação dos mecanismos de 

instabilização do sistema de EAD, mesmo quando as trajetórias do sistema alcançam 

superfícies singulares. 

 

Palavras-chave: Sistemas elétricos de potência; Estabilidade transitória; Equações 

algébrico-diferenciais; Métodos diretos. 
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Abstract  

NAZARENO, I. S. Instability Mechanism due to Large Disturbances in Electric 

Power Systems Modeled by Differential-Algebraic Equations. 2009. 195 f. D. Sc. 

Thesis - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2009. 

 

This thesis addresses to the mechanisms that lead an electric power system to 

instability due to large disturbances and to the methods to assess directly the stability 

margin when the system is modeled preserving the network structure. The system is 

modeled by a set of differential-algebraic equations (DAE) that permits more 

comprehensive models for the load and network and provides a better stability margin 

assessment when compared to the model of ordinary differential equations (ODE) 

traditionally used for transient stability analysis. The direct assessment of the stability 

margin was realized using direct methods based on the controlling unstable equilibrium 

point (CUEP) concept and permits to assess the margin in a local and fast manner, without 

requires the time integration of the post-fault system differential equations. Nevertheless, 

some open problems remain to be solved in order to provide a complete foundation of the 

CUEP method for DAE power system models. In this research a further step is given in 

this direction, showing that the existent definitions for the CUEP and other interest points 

may fail, mainly when the fault-on trajectory reaches singular surfaces. In this sense, it is 

proposed the correction of these definitions and a new CUEP method that is adequate to 

the angular and voltage short-term direct stability assessment due to large disturbances; 

capable to provide precise critical clearing times and the identification of the instability 

mechanisms for the DAE modeled power system, even in the presence of singular surfaces. 
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Key words: Electric Power Systems, Transient stability; Differential-algebraic 

equations; Direct methods. 
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Capítulo 1 

 

INTRODUÇÃO  

 

Com o passar dos anos os sistemas elétricos de potência vêm sendo operados cada vez 

mais próximos de seus limites e ao mesmo tempo as sociedades vêm exigindo melhores e 

mais confiáveis serviços de energia elétrica com modicidade tarifária. Neste contexto, a 

operação otimizada da rede dar-se-á com margens cada vez mais restritas. 

Estudos de estabilidade de sistemas elétricos de potência tornam-se mais importantes 

neste contexto, uma vez que servem para avaliar as margens de operação do sistema 

elétrico, auxiliando na tomada de decisões do operador quanto às medidas corretivas para 

que o sistema possa permanecer operando dentro dos limites de normalidade. 

Tradicionalmente, nos estudos de estabilidade angular de grandes perturbações o 

objetivo é avaliar a capacidade do sistema elétrico tem de manter o sincronismo de seus 

geradores em um curto intervalo de tempo após a ocorrência do defeito. A dinâmica das 

máquinas síncronas é representada pela equação de oscilação (swing) e as cargas são 

representadas como impedâncias constantes, o que possibilita que a rede de transmissão 
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seja reduzida aos nós das forças eletromotrizes dos geradores do sistema. O modelo 

matemático resultante é um conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDO), 

conhecido como modelo de rede reduzida. 

Apesar do modelo de rede reduzida ser aceito para o estudo de estabilidade transitória 

por muitos pesquisadores, é sabido que tais simplificações no modelo do sistema de 

potência podem levar a conclusões erradas a respeito do mecanismo de instabilidade e a 

avaliações erradas da margem de estabilidade do sistema de potência. Isto é 

particularmente importante quando as dinâmicas da carga têm razoável impacto na 

margem de estabilidade e o fenômeno de instabilidade de tensão está presente. 

Nesta pesquisa, o estudo de estabilidade de grandes perturbações é realizado 

preservando a estrutura da rede. Assim, os mecanismos que levam um sistema elétrico de 

potência (SEP) à instabilidade proveniente de uma perturbação de grande porte podem ser 

analisados considerando modelos mais compreensivos de cargas e da rede de transmissão. 

Como conseqüência é esperada melhor avaliação da estabilidade, tanto angular, quanto da 

tensão. 

Com a preservação da estrutura da rede, o sistema elétrico é modelado como um 

conjunto de equações algébrico-diferenciais (EAD), que contempla equações algébricas 

que representam o fluxo de potência na rede e equações diferenciais que representam a 

oscilação das máquinas síncronas do sistema. Obtém-se, assim, uma necessária e melhor 

representação do sistema de potência, mas em contrapartida, aumenta-se a complexidade 

do estudo, uma vez que a análise da estabilidade de sistemas de EAD é mais elaborada 

que a de sistemas de EDO. 

Dentre as formas de se avaliar a estabilidade de um sistema dinâmico, destacam-se 

aquelas que se baseiam em métodos diretos ou energéticos. Os métodos diretos são 

considerados ferramentas poderosas para a determinação da margem de estabilidade de 
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um sistema, uma vez que evitam a resolução explícita das equações diferenciais que 

regem o sistema após a eliminação da falta. Além disso, fornecem a margem de 

estabilidade do sistema através de um resultado que tem um significado físico evidente, a 

energia.  

Por não necessitar da resolução numérica explícita das equações diferenciais, que são 

computacionalmente lentas, os métodos diretos possibilitam a implantação de aplicações 

em tempo real para avaliação da margem de estabilidade de um sistema, sendo 

especialmente aplicáveis à avaliação rápida da segurança dinâmica de sistemas de 

potência.  

A busca de métodos diretos avançou para métodos que exploram a direção da 

trajetória de falta. A avaliação da margem de estabilidade com tais métodos diretos 

elimina a necessidade de se identificar toda a área de atração do sistema dinâmico 

modelado porque se aproxima a parte relevante da fronteira de estabilidade do sistema, ou 

seja, aquela na direção da trajetória de falta. Isso diminui o conservadorismo das margens 

de estabilidade obtidas e diminui sobremaneira o esforço computacional necessário. 

Nesse sentido, foram propostos os métodos diretos com base no conceito do ponto de 

equilíbrio instável de controle – PEIC – ou ponto de equilíbrio na fronteira da área de 

atração de um sistema dinâmico responsável pela definição da margem de estabilidade do 

sistema em determinada direção de falta. 

Os métodos diretos, e particularmente os métodos com base no conceito de PEIC, 

foram inicialmente desenvolvidos para análises de estabilidade de sistemas de potência 

modelados com rede reduzida. Entretanto, a melhor representação do sistema de potência 

pelo modelo que preserva a estrutura da rede levou ao desenvolvimento de métodos 

diretos para tais modelos, incluindo métodos PEIC. 

Na literatura existem estudos a respeito da fundamentação do uso de métodos diretos 
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para estes casos, destacando-se Venkatasubramanian et al. (1995a e b), Praprost e Loparo 

(1994) e Zou et al. (2003).Venkatasubramanian et al. (1995a) apresentaram uma completa 

caracterização da fronteira da área de atração de sistemas de EAD, mostrando que tal 

fronteira contém segmentos singulares, além de variedades estáveis de pontos de 

equilíbrios instáveis. Explorando esta caracterização, Praprost e Loparo (1994) 

propuseram um conceito de “controlling boundary point” generalizando o conceito de 

PEIC. O uso de funções energia para modelos de EAD, mais sofisticadas dada a maior 

complexidade do modelo, foram estudadas em Alberto e Chiang (2007). 

A fundamentação do método PEIC foi expandida para modelos de sistema de potência 

com estrutura da rede preservada em Zou et al. (2003). Nesse trabalho, foram estudados 

os comportamentos de salto das trajetórias do sistema de EAD quando ocorre uma 

mudança na topologia da rede. O conceito de PEIC foi então definido para sistemas de 

EAD considerando esses saltos.  

Entretanto, apesar dos avanços, existem problemas a serem resolvidos para que se 

estabeleça uma completa fundamentação dos métodos PEIC para sistemas de EAD.  

Dois desses problemas serão analisados neste trabalho.  

Um diz respeito às definições imprecisas existentes para os pontos de interesse, PEIC 

e “exit point”, quando os sistemas de potência são modelados por conjuntos de EAD. As 

definições existentes levam a falhas de predição da margem de estabilidade de sistemas de 

potência modelados por conjunto de EAD por que: não consideram a existência de 

superfícies singulares na fronteira da área de atração do sistema pós-falta e porque 

pressupõem que sempre existe um PEIC na localidade do sistema pós-falta onde a 

trajetória de falta projetada abandona a área de atração. Desta forma, métodos PEIC 

propostos com base nessas definições apresentarão resultados corretos de avaliação da 

margem de estabilidade apenas em parte das análises.  
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Outro problema analisado, e até onde se sabe não tratado na literatura, diz respeito à 

necessidade de se definir e considerar os pontos singulares que podem ser alcançados 

ainda durante o sistema falta e que impedem a identificação do PEIC e “exit point” em 

sistemas de EAD. Desta análise, apresenta-se uma proposta de extensão da trajetória de 

falta projetada do sistema falta no sistema pós-falta, que permite a identificação dos 

pontos de interesse, sem a necessidade de simulação da trajetória de falta, em casos onde 

tal simulação não é possível dada a presença de pontos singulares. 

Por fim, é apresentada a proposta de um novo método direto de análise com base no 

conceito de PEIC, que utiliza novas definições para o próprio PEIC, para o “exit point” e 

para um ponto singular de controle no sistema falta. Tal método será capaz de realizar 

uma correta avaliação da margem de estabilidade de modelos de EAD, mesmo quando a 

trajetória de falta e a trajetória de falta projetada no sistema pós-falta alcançam superfícies 

singulares.  

1.1- Organização do trabalho  

Este texto está assim organizado: 

No capítulo 2 são apresentados os conceitos do estudo de estabilidade de sistemas 

elétricos sujeitos a grandes perturbações quando a estrutura da rede é preservada e o 

estado da arte sobre o tema em discussão. São também apresentadas as modelagens do 

sistema elétrico para os estudos de estabilidade transitória clássica e sua expansão para o 

modelo que preserva a estrutura da rede. Por fim, são apresentadas considerações a 

respeito da divisão do problema de estabilidade no tempo. 

No capítulo 3 apresentam-se as teorias de sistemas dinâmicos, sistemas dinâmicos 

restritos, de estabilidade de Lyapunov para sistemas de EAD e de perturbação singular. 

Também é apresentada a caracterização da área de atração de sistemas de EAD e uma 
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função energia para tais modelos, bem como é apresentada as relações entre as áreas de 

atração de sistema de EAD e de sistemas de equações diferenciais singularmente 

perturbadas (EDSP), . O sistema de EDSP é um sistema associado ao de EAD usado para 

aproximar comportamentos de salto de sistemas de EAD. 

No capítulo 4 são analisados os problemas de estabilidade quando um sistema elétrico 

de potência de pequeno porte, modelado por conjuntos de EAD e de EDSP, é submetido a 

contingências e a alterações paramétricas. São apresentados de forma sistematizada os 

mecanismos de instabilização do sistema elétrico modelado por conjuntos de EAD. 

No capítulo 5 são apresentados os fundamentos do cálculo do PEIC para sistemas de 

EDSP e os problemas existentes para se detectar o PEIC usando o sistema de EDSP. São 

apresentados também os fundamentos do cálculo do PEIC para sistemas de EAD e novas 

definições de PEIC, “exit point” e de um ponto de controle do sistema falta, que 

permitirão apresentar uma correta avaliação da margem de estabilidade de modelos de 

EAD. Apresenta-se também um novo método direto com base no conceito de PEIC capaz 

de sobrepujar os casos de falha de detecção do PEIC dos métodos existentes na literatura. 

Por fim, são apresentados os testes e resultados da aplicação do método direto proposto. 

No capítulo 6 são realizadas conclusões desta pesquisa.  
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Capítulo 2 

 

ESTABILIDADE ANGULAR DEVIDO A 

GRANDES PERTURBAÇÕES EM SISTEMAS 

DE POTÊNCIA MODELADOS COM 

ESTRUTURA DA REDE PRESERVADA 

 

O estudo de estabilidade angular rotórica de grandes perturbações, ou estabilidade 

transitória, permite analisar, por meio de equações matemáticas, o comportamento 

dinâmico do sistema de potência e sua capacidade de manter o sincronismo dos geradores, 

quando da ocorrência de uma contingência. Os modelos matemáticos do sistema são 

implementados em programas computacionais e simulações de seu comportamento são 

realizadas em curtos intervalos de tempo para determinadas contingências. 

Para estudos de estabilidade de sistemas em que se preserva a estrutura da rede, 

juntamente com a questão do comportamento do sistema e do sincronismo de seus 

geradores, observa-se o comportamento de variáveis do sistema de transmissão durante e 

após o acontecimento de um distúrbio. Assim, para uma dada condição inicial de 
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operação, a manutenção da estabilidade depende da capacidade do sistema elétrico de 

potência de manter ou restabelecer o equilíbrio entre o suprimento e a demanda da carga, 

considerando restrições modeladas do sistema de transmissão e o comportamento das 

cargas modeladas. 

O objetivo deste capítulo é situar tal problema de estabilidade no contexto dos estudos 

de estabilidade, apresentando uma descrição mais detalhada a respeito do problema 

quando devido a grandes perturbações com estrutura da rede preservada. Também serão 

apresentadas as modelagens matemáticas associadas aos estudos do problema. 

2.1- Estabilidade de sistemas elétricos sujeitos a grandes 

perturbações com preservação da estrutura da rede 

Os estudos de estabilidade transitória clássicos são realizados para um único ponto de 

operação de interesse e se observa a existência ou não de modos instáveis ou pouco 

amortecidos. O estudo tem como objetivo prever e atuar em situações em que os 

geradores do sistema perdem o sincronismo. As situações ou contingências que levam a 

perda de sincronismo são consideradas grandes perturbações do sistema e são causadas, 

por exemplo, por curtos-circuitos. O sistema de potência é modelado com a rede reduzida 

aos nós das forças eletromotrizes dos geradores e as cargas são consideradas impedâncias 

constantes. 

Já em estudos em que o sistema é modelado preservando a estrutura da rede, é 

possível utilizar melhores modelos para a carga e para o sistema de transmissão e é 

possível acompanhar o comportamento das variáveis associadas à rede, identificando 

eventuais mecanismos de instabilização do sistema. Em tal estudo, como naquele de 

estabilidade transitória clássica, o problema é orientado ao evento acontecido e as análises 
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ocorrem por meio do estudo das margens de estabilidade do sistema (Xu e Mansour 

1994).  

Apreciando de maneira geral o problema de estabilidade, observa-se que o estudo de 

estabilidade pode ser dado pelo seguinte modelo dinâmico geral: 
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onde:  

• x são as variáveis de estado dos geradores; 

• y são as variáveis de estado da rede e das cargas; 

• λ são parâmetros do sistema (em geral cargas); 

• g representa as equações do fluxo de carga tradicional; 

• f  representa as equações de oscilação de máquinas síncronas tradicional; e 

• k representa o modelo de carga adotado. 

A partir deste modelo geral de representação do sistema elétrico, onde as dinâmicas de 

carga e de geração são consideradas, pode-se extrair um conjunto de modelos utilizados 

no estudo de estabilidade: angular e de tensão, de pequenas ou grandes perturbações. 

O modelo dinâmico tradicional utilizado no estudo de estabilidade transitória 

considera as dinâmicas dos geradores e considera que a dinâmica da rede de transmissão é 

rápida demais para o estudo, bem como as dinâmicas das cargas são lentas demais. Este 

modelo dinâmico pode ser representado como: 
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É comum, sob certas hipóteses, simplificar ainda mais o problema e reduzir o 

equacionamento à formulação tradicional do estudo de estabilidade transitória, com as 

cargas consideradas impedâncias constantes. O modelo que representa o sistema neste 

caso é um conjunto de equações diferenciais ordinárias (EDO), onde y é admitido 
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constante e tem-se apenas: 

),( λxfx =&        (2.1.3) 

Por sua vez, o modelo estático tradicional utilizado no estudo da estabilidade de tensão 

considera as dinâmicas dos geradores rápidas demais para o estudo e as dinâmicas das 

cargas lentas. O modelo que representa o sistema é um conjunto de equações algébricas. 

Este modelo estático pode ser representado como: 
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Sob certas hipóteses é comum simplificar ainda mais o problema e reduzir o 

equacionamento à formulação tradicional  de fluxo de carga. Neste caso x  é admitido 

constante e tem-se: 

0),( =λyg        (2.1.5) 

Eventualmente, a dinâmica da carga é considerada importante para o estudo de 

estabilidade de tensão e é admitida lenta em relação à dinâmica dos geradores, resultando 

um modelo do tipo (Xu e Mansour (1994) e Pal (1992)): 

)),(( λygky =&        (2.1.6) 

A evolução dos estudos de estabilidade transitória mostrou aos pesquisadores a 

importância da representação da rede, sendo que a simplificação do estudo trazida pela 

redução da rede aos nós das forças eletromotrizes dos geradores pode para certos casos 

levar a erros na análise da estabilidade angular. 

Paralelamente, em estudos de estabilidade de tensão como Xu e Mansour (1994), 

observou-se que a modelagem de cargas dinâmicas  levou o estudo de instabilidade de 

tensão a ser generalizado para problemas de pequenas e grandes perturbações.  

Praprost e Loparo (1994) identificaram e modelaram problemas da estabilidade de 

tensão durante um fenômeno transitório. De seus estudos, pode ser observado que o 
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sistema alcançou a instabilidade de tensão quando os ângulos rotóricos das máquinas do 

sistema estudado estavam variando. Eles propuseram, então, um  modelo de equações 

algébrico-diferenciais para estudo do fenômeno e também um método através de funções 

energia (métodos diretos) para a determinação da margem de estabilidade do sistema. 

O modelo do sistema neste caso seria aquele da equação (2.1.2) ou apenas: 

)),(,( λxhxfx =&        (2.1.7) 

quando as equações algébricas puderem ser incorporadas às equações diferenciais. 

Observa-se assim, que na busca dos mecanismos de instabilidade do sistema associado 

a grandes perturbações, a manutenção da estrutura da rede pode ser necessária porque 

permite o estudo com mais precisão. Neste caso, a instabilização do sistema a determinada 

falta poderá ocorrer tanto por problemas associados ao modelo de carga e às restrições de 

transporte de reativos, quanto pela dinâmica transitória de geradores e a restrição de 

transporte de potência ativa. 

2.2- O estado da arte do problema de estabilidade de 

grandes perturbações em sistemas elétricos de potência 

O sistema elétrico é um sistema dinâmico não-linear e de grande porte. Sua 

estabilidade é afetada por uma série de equipamentos de operação e controle, pela técnica 

de operação e pelo carregamento do sistema. Logo, a análise de estabilidade não é algo 

trivial. As diversas pesquisas relacionadas ao entendimento dos mecanismos de 

instabilização, bem como das técnicas de análise da estabilidade de um sistema, dada a 

dimensão do problema, são focadas em questões de específicas. Muitas vezes são 

realizadas simplificações que culminam por desprezar determinadas características do 

sistema, tidas como não fundamentais aos objetivos de seus estudos. Tais decisões de 
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simplificação vinculam o resultado da análise de estabilidade realizada.  

A partir da década de oitenta, os engenheiros de sistemas de potência tiveram sérios 

problemas impostos pelo crescimento dos sistemas elétricos com transmissões de energia 

elétrica cobrindo longas distâncias. Dificuldades em se controlar as tensões nas barras, 

não-convergência de fluxos de potência e pequena margem de estabilidade transitória 

tornaram-se problemas rotineiramente encontrados. Assim, comportamentos não-lineares 

do sistema tornaram-se importantes para a manutenção da operação.  

Com a operação do sistema cada vez mais próxima de seu limite, modelos mais 

robustos para o estudo de estabilidade transitória passam a ser requeridos. Uma das 

formas de se melhorar a análise é a utilização de modelos mais precisos. Para o estudo de 

estabilidade transitória, é possível melhorar o modelo do sistema por meio da manutenção 

da estrutura da rede. Neste caso, o modelo resultante do sistema é um conjunto de 

Equações Algébrico-Diferenciais (EAD), ou conjunto de Equações Diferenciais Restritas. 

Tal modelo permite analisar o comportamento e a estabilidade transitória do sistema 

localmente ou não, em função de parâmetros do mesmo. 

O desenvolvimento de modelos de EAD para uso em teoria fundamental de circuitos e 

sistemas elétricos inicia-se na década de oitenta, com Sastry e Desoer (1981). Eles 

observaram o comportamento de salto em circuitos elétricos modelados por um conjunto 

de EAD. Os saltos são mudanças descontínuas no estado de um sistema dirigido por uma 

dinâmica restrita ou implicitamente definida. O conceito de restrição usado em tal artigo 

refere-se ao fato das equações algébricas restringirem a dinâmica modelada pelas 

equações diferenciais a um conjunto do espaço de estados denominado variedade de 

configuração ou variedade de restrição.  

O processo de integração do sistema de EAD consiste na integração da dinâmica dos 
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circuitos para obter a resposta transitória, ou o chamado "lifting"1 das derivadas temporais 

para um campo vetorial somente definido sobre a variedade de restrição.  

O artigo sugere uma maneira para trabalhar o comportamento de salto ou 

singularidade através da introdução de elementos dinâmicos adicionais ao circuito, o que 

aumentaria o espaço de estados do estudo. No caso, por se tratar de um estudo de circuitos 

elétricos, os autores sugeriram indutâncias e capacitâncias ε-lineares, representando, de 

alguma forma, dinâmicas parasitas desprezadas na modelagem do circuito. Como 

conseqüência, a variedade aumentada não teria singularidades, pois para cada ε>0, a 

dinâmica do sistema aumentado seria bem definida. Os comportamentos de ambos os 

sistemas, original e aumentado, seriam consistentes ou presumivelmente próximos um do 

outro, dado um ε pequeno e o sistema original seria o ε-limite do sistema aumentado, 

desde que o mesmo existisse. 

As trajetórias limites poderiam ser descontínuas e estas descontinuidades seriam 

referidas como comportamentos de salto em circuitos. Neste caso o “lifting” não seria 

possível onde o mapa de projeção tivesse singularidades. Apesar de envolvido com 

circuitos elétricos, o artigo serve como ponto de partida para obtenção de conceitos de 

solução para sistemas de equações diferenciais restritas, incluindo comportamento de salto 

ou descontinuidade.  

Kwatny et al. (1986) apresentaram uma análise estática do sistema de potência usando 

equações algébrico-diferenciais. O estudo foi baseado em um modelo que consistia da 

equação de “swing” clássica e cargas de potência constante, que levaram a um sistema de 

equações diferenciais restritas. Foi discutido o conceito de estabilidade estática, que é a 

estabilidade no senso de Lyapunov referente aos problemas de estabilidade de operação 

em regime permanente e o colapso de tensão. Conceitos básicos da teoria de bifurcação 

                                                
1 "lifting" é o inverso de projetar. 
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foram apresentados, que conjuntamente com o conceito de estabilidade estática fornecem 

uma maneira de análise do sistema de potência.   

As bifurcações estáticas foram analisadas pelo método da redução de Lyapunov-

Schmidt e expansão em série de Taylor, com o objetivo de obter a equação de bifurcação 

reduzida e com isso, obter a caracterização da bifurcação de maneira formal. As 

bifurcações estáticas provenientes das equações de fluxo de carga estariam associadas a 

três problemas de instabilidade: o colapso de tensão clássico, a perda de estabilidade 

estática por máxima transmissão de potência ativa e a perda de causalidade. A última 

chama a atenção pelo fato da causalidade ter um papel importante na dinâmica do sistema, 

dependendo do tipo de carregamento do sistema (modelo das cargas).  

DeMarco e Bergen (1987) propuseram um índice de avaliação de estabilidade de 

tensão usando modelos de EAD. Foi utilizado um modelo que contemplava dinâmicas 

não-lineares associadas a grandes perturbações. Para esta modelagem a instabilidade foi 

relacionada como a diminuição da região de atração para um ponto de operação. O índice 

proposto indicaria a vulnerabilidade ao colapso da tensão, baseado no tempo de abandono 

da área de atração do ponto de operação estável. Foi mostrado que é possível associar a 

este sistema uma função de Lyapunov do tipo energia, transformando a análise temporal 

em uma análise energética na vizinhança da solução do fluxo de potência. A proposta do 

trabalho restringe a análise da instabilidade de tensão ao chamado domínio de atração, em 

tradução livre do termo em inglês "domain of attraction". Neste domínio de atração, as 

matrizes Jacobianas associadas às partes algébricas têm autovalores estáveis. Desta forma, 

evitar-se-ia a presença de conjuntos de pontos singulares na fronteira da área de atração. 

Sendo que a fronteira de atração estaria definida apenas pelos pontos de equilíbrio 

instáveis e respectivas variedades estáveis, pertencentes a essa fronteira. 

Em 1990, Hill e Marrels (1990) apresentaram uma teoria de estabilidade para sistemas 
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algébrico-diferenciais com aplicação em sistemas de potência. Este estudo serve de base 

para o estudo da estabilidade de equilíbrios para modelos de EAD, no senso de Lyapunov. 

Motivado pelo estudo de estabilidade transitória, foram apresentados resultados de 

existência e unicidade de soluções, estabelecendo resultados gerais de estabilidade para 

tais modelos. Igualmente a DeMarco e Bergen (1987), os sistemas de EAD foram 

estudados para a situação que as variáveis algébricas podem ser estabelecidas como 

função das variáveis dinâmicas em determinada vizinhança, ou seja, usando o conceito de 

domínio de atração. Neste domínio, os argumentos para equações diferenciais ordinárias 

(EDO) podem ser aplicados, desde que na vizinhança de validade dos modelos.  

Os estudos de DeMarco e Bergen (1987) limitam a análise de estabilidade do sistema 

ao conjunto estável do espaço de estados definido como variedade de restrição. Em outras 

paavras, não são considerados os pontos singulares e os conjuntos instáveis da variedade 

de restrição. Já os estudos de Venkatasubramanian et al. (1991), (1992a,b,c) e (1995a,b), 

caracterizam e descrevem a importância das singularidades em sistemas de EAD, como o 

sistema de potência modelado, dado que tipicamente, tais sistemas restritos têm 

singularidades. Em seus trabalhos são analisadas bifurcações locais genéricas, incluindo 

aquelas relacionadas a singularidades e a noção de região de factibilidade, que consiste de 

todos os equilíbrios do sistema que podem ser alcançados de maneira quase-estática, a 

partir de um ponto de operação, sem perda de estabilidade local.  

É mostrado que a perda de estabilidade local na fronteira de factibilidade acontece por 

três tipos de bifurcações locais: sela-nó, Hopf e de singularidade induzida. São realizadas 

ainda considerações a respeito de pontos de equilíbrio na superfície singular ou região 

composta por pontos singulares, através de uma mudança dinâmica estrutural que permite 

a análise em pontos onde a matriz Jacobiana associada à parte algébrica teria autovalores 

nulos. 
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Usando a caracterização de Venkatasubramanian (1992a,b,c), Praprost e Loparo 

(1994) discutem o fenômeno da instabilidade de tensão durante transitórios. Neste caso, a 

instabilidade de tensão ocorre como uma bifurcação das equações de fluxo de potência 

transitórias, enquanto os ângulos dos geradores variam. O modelo utilizado é o de 

equações diferenciais singularmente perturbadas, oriundo de um modelo de EAD.  

É proposto um método direto para avaliação da estabilidade de sistemas durante 

transitórios que é similar ao método PEBS, mantida as devidas proporções, uma vez que 

leva em consideração partes da superfície singular para caracterização da área de atração. 

Neste sentido, a identificação da margem de instabilidade de tensão durante transitórios 

foi proposta considerando que a trajetória do sistema pode alcançar estas superfícies. 

Entre os ganhos desta abordagem está o desenvolvimento de estimativas de estabilidade 

em regiões mais complexas, restritas pelas equações de fluxo de carga e na presença de 

fenômenos associados à instabilidade de tensão.  

Ainda em 1992, Pal (1992) discute a consideração de cargas dinâmicas no estudo 

estabilidade de tensão de grandes perturbações. Quando características de composição de 

carga são consideradas, como por exemplo, modelos dinâmicos mais detalhados, 

adequados a situações mais específicas, a avaliação correta da estabilidade requer maiores 

análises e o uso do fluxo de carga convencional leva a erros consideráveis. A presença de 

motores pode se tornar uma questão importante e se tornar condição limitante de 

estabilidade. A instabilização deste tipo de carga pode levar o sistema ao colapso. 

Em 1995, Kwatny et al. (1995) discutem bifurcações locais em sistemas elétricos de 

potência, onde os comportamentos dinâmicos não-lineares são caracterizados localmente. 

É observado no artigo que os casos mais elementares de bifurcações, sela-nó e Hopf, 

sempre receberam mais atenção dos pesquisadores. No entanto, outras bifurcações locais, 

como a de singularidade induzida, também são importantes para o entendimento do 
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comportamento do sistema elétrico de potência e dos caminhos até a instabilidade de 

tensão. O trabalho visou uma discussão a respeito da teoria de bifurcações locais aplicada 

a sistemas de potência.  A influência da teoria de bifurcação já trouxe clareza a assuntos 

pertinentes ao colapso de tensão e motivou o desenvolvimento de novas ferramentas 

computacionais. A formulação é generalista e o sistema de potência é analisado por um 

conjunto de EAD dependente de parâmetros.  

Em 2001, Singh e Hiskens (2001) apresentaram um método direto para calcular 

pontos de singularidade transitória em sistemas de EAD, ou seja, evitar que pontos 

singulares sejam alcançados durante fenômenos transitórios. A caracterização da fronteira 

de estabilidade em sistemas de EAD é mais complicada que a de sistemas de EDO. Isto se 

deve em boa parte a presença de singularidades que tem um importante papel na definição 

da fronteira de estabilidade.  

Também utilizando os trabalhos de caracterização de superfícies singulares de 

Venkatasubramanian, Singh e Hiskens propuseram encontrar pontos singulares através de 

métodos energéticos baseados nos estudos de Lyapunov. Propuseram, também, uma 

maneira de calcular a superfície de singularidade por meio do encontro de um primeiro 

ponto singular após a ocorrência de uma falta no sistema em estudo, e a partir de tal ponto 

singular, por um método da continuação, obter a caracterização da superfície em questão. 

Dos trabalhos de Venkatasubramanian, observa-se que apenas alguns pedaços da 

superfície de singularidade são relevantes para a avaliação da instabilidade do sistema. 

Desta forma, Singh e Hiskens verificaram que a singularidade transitória a ser evitada 

deveria ter um valor de energia menor que a energia crítica do segmento relevante da 

superfície de impasse. Assim, propuseram uma forma de minimizar a energia neste 

segmento através da teoria de Lagrange (multiplicadores Lagrangianos). E com isso, a 

energia mínima sobre o segmento relevante seria a energia máxima admitida pelo sistema 
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para se garantir a estabilidade.  

Zou et al. (2003) estabeleceram a fundamentação teórica parcial para um método 

direto baseado no conceito de ponto de equilíbrio instável de controle (PEIC) para 

sistemas de potência modelados com a estrutura da rede preservada. Tal fundamentação 

pode ser considerada uma extensão para aplicação do método BCU para sistemas de 

potência com a estrutura da rede preservada. Baseados nos trabalhos de Chiang et al. 

(1987) (1988b) e (1994), Zou et al. (2003) fizeram algumas modificações no método 

direto BCU de Chiang et al. (1994), que calcula o PEIC. A principal característica está na 

análise do comportamento de salto ("jump behavior") presente no modelo de estrutura 

preservada. Baseado nas teorias de sistemas de EAD, os saltos foram classificados em 

dois tipos: internos e externos. Os saltos externos representam as mudanças topológicas da 

rede quando sujeita a uma perturbação que afete a sua estrutura, como por exemplo, um 

curto-circuito que leva a uma mudança da topologia da rede instantaneamente, ou a 

própria eliminação de uma linha de transmissão para conseqüente isolamento de uma 

falta. Já os saltos internos são representados pelas trajetórias que, junto à variedade de 

restrição, alcançam pontos singulares.  

Zou et al. (2003) trataram os saltos externos. O ponto principal para a análise do 

referido salto é determinar, em qual parte da variedade de restrição do sistema pós-falta, a 

trajetória do sistema irá saltar após a eliminação do defeito. Assim, apresentou-se uma 

forma de acompanhar a direção da trajetória de falta na variedade de restrição do sistema 

pós-falta por meio de uma projeção chamada pseudo-trajetória de falta. De fato, a análise 

dos saltos externos ocorre no ponto de abertura ou eliminação da falta ("target points"), 

entretanto, busca-se avaliar a estabilidade do sistema com a projeção da trajetória de falta 

na variedade de restrição do sistema pós-falta, onde o PEIC está presente. Com base 

nestas características, além da fundamentação parcial de métodos diretos para modelos de 
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EAD, os autores propuseram dois métodos diretos para avaliação da estabilidade para 

sistemas de potência modelados com preservação da estrutura da rede. 

Ayasun et al. (2004), baseados nos estudos de Kwatny et al. (1986, 1995), 

apresentaram uma metodologia para calcular pontos singulares e bifurcações de 

singularidade induzida em sistemas de EAD de grande porte, como os sistemas elétricos 

de potência. Para um sistema multimáquinas modelado por um conjunto de EAD, a parte 

algébrica traz problemas de singularidade para a avaliação da estabilidade do sistema. Nos 

pontos singulares, apesar de satisfazerem as equações algébricas que restringem o 

problema, os campos vetoriais não são bem definidos. Logo, no sistema de potência 

modelado, ao redor de pontos singulares as variáveis algébricas não são definidas em 

relação às variáveis de estado dos geradores. A causalidade do modelo é perdida e o 

sistema tem comportamentos imprevisíveis. Os pontos singulares têm, então, um papel 

importante na busca de métodos de avaliação de sistemas de EAD. Os autores propuseram 

um método iterativo para calcular os pontos singulares para um determinado valor de 

parâmetro. Foi apresentado um lema que possibilita localizar a bifurcação de 

singularidade induzida e identificar o ponto de singularidade.  

Alberto e Chiang (2007, 2008 e 2009) apresentaram estudos e resultados sobre a 

análise de estabilidade de sistemas com duas escalas de tempo e sobre a teoria de pontos 

de equilíbrio instáveis de controle em tais sistemas. 

2.3- Modelagem do problema dinâmico para o estudo de 

estabilidade angular de grandes perturbações  

Um sistema elétrico de potência é basicamente composto de geradores síncronos, 

linhas de transmissão e cargas. A operação do sistema em regime permanente é aquela em 
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que suas grandezas não variam com o tempo, o que implica não existência de desbalanço 

energético, ou seja, a potência gerada é igual à potência consumida mais as perdas 

elétricas inerentes ao sistema. Nesta situação, os geradores síncronos têm velocidades 

angulares constantes, e os ângulos de fase do sistema permanecem constantes, garantindo 

um fluxo de carga constante. Em tal situação, o sistema está operando em regime 

permanente e em um ponto estável. 

O sistema permanecerá neste ponto até que algum distúrbio aconteça. Estes distúrbios 

no sistema podem ser aumentos ou diminuições de carga, ou contingências severas, como 

curtos-circuitos.  Nestes casos, o comportamento dinâmico do sistema mediante as 

perturbações se torna algo importante, pois quando o sistema está submetido a um 

desbalanço de potência, torna-se necessário que ele retorne a uma operação estável. 

Aspectos qualitativos e quantitativos do comportamento dinâmico do sistema e as 

atuações necessárias à estabilização do sistema são o escopo do estudo de estabilidade de 

sistemas elétricos de potência. 

Como visto, o estudo de estabilidade angular pode ser dividido em dois: estabilidade 

de pequenas perturbações e estabilidade transitória ou a grandes perturbações. Esta 

divisão do estudo deve-se a diferença de objetivos no estudo, fato que pode levar a 

modelagens diferentes para cada um dos estudos em sua aplicação.  

As equações que representam o sistema podem ser linearizadas em torno do ponto de 

operação estável quando o objetivo do estudo de estabilidade é a reação do sistema a 

pequenas perturbações. São exemplos de pequenas perturbações: variações de carga 

comuns ao dia-a-dia da operação de sistemas de potência, ou mesmo faltas aleatórias que 

resultam em curtos-circuitos brandos, rapidamente eliminados pelo sistema de proteção, 

sem afetar significativamente a transmissão de potência. Neste caso, o sistema está 

submetido a pequenas perturbações que não afastam significativamente as variáveis de 
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estado deste ponto de operação. O modelo representante, então, é um conjunto de 

equações diferenciais invariantes no tempo, do tipo: 

                                                      xAx ⋅=
•

   ,                                                    (2.3.1) 

e a análise de estabilidade é feita através da teoria de sistemas lineares, e está associada ao 

estudo dos autovalores da matriz A.  

Já no estudo de estabilidade transitória, o sistema está sujeito a grandes distúrbios que 

ocasionam situações de desbalanço de potência. Nesta situação, o sistema pode encontrar 

um ponto de operação estável por si só, ou seja, um equilíbrio que o leva ao pleno 

atendimento energético. Ou então, o sistema pode não encontrar este equilíbrio, e uma 

intervenção torna-se necessária para que o sistema volte a operar estavelmente. Entende-

se como intervenção, por exemplo, a atuação do sistema de proteção para a eliminação de 

uma falta, ou até um alívio de carga caso seja necessário. 

Neste estudo, como as perturbações são grandes, as não-linearidades inerentes ao 

sistema elétrico não podem ser desprezadas. Então, o objetivo do estudo de estabilidade 

transitória recai na verificação da manutenção do sincronismo entre os geradores do 

sistema em um curto intervalo de tempo após a ocorrência do defeito. O modelo 

matemático do sistema é um conjunto de equações diferenciais que representa a relação 

não-linear entre potência e ângulo dos geradores. Pelo fato de estar se tratando de 

situações envolvendo tempos de no máximo alguns segundos, a atuação de controladores 

pode, em alguns casos, ser desprezada.  

Após a intervenção o sistema adquire uma nova configuração. Nesta nova 

configuração o sistema deve alcançar um novo ponto de operação estável, partindo de 

uma situação desbalanceada. Como houve um desequilíbrio de potência, as máquinas do 

sistema não mantiveram as velocidades angulares constantes, porém o sistema mesmo 

desequilibrado deve ser capaz de retornar a um ponto de operação estável. 
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Se a trajetória do sistema convergir para um ponto de operação estável, após a 

intervenção, o sistema é dito transitoriamente estável. O tempo máximo em que a 

intervenção tem de ocorrer para que o sistema permaneça estável é dito tempo crítico de 

abertura (TCR). Assim, se a intervenção ocorrer após o TCR, o sistema é transitoriamente 

instável e caso contrário, transitoriamente estável. Portanto, a determinação do TCR é o 

objetivo do estudo de estabilidade transitória. 

 2.3.1- Modelo de máquinas síncronas e da dinâmica 

para o estudo de estabilidade de grandes perturbações  

A representação das máquinas síncronas consiste em um problema no estudo de 

engenharia elétrica. Esta representação é feita através de modelos que são gerados a partir 

de hipóteses simplificadoras. Estas hipóteses são soluções de compromisso em relação ao 

objetivo do estudo e por isso alguns modelos apesar de simples, escondem muitos detalhes 

e aproximações. 

Na modelagem de máquinas síncronas, quando uma referência é fixada ao estator, as 

grandezas eletromagnéticas medidas através da referência fixa apresentam variações no 

tempo, devido ao movimento do rotor. Estas variações serão funções do ângulo θ , como 

mostrado na figura 2.3.1.1. 

Uma simplificação do modelo pode ser feita através do uso de uma referência girante 

que acompanhe o movimento do rotor, criando para o estator, novas variáveis que são 

independentes do tempo. Esta simplificação pode ser feita com uma conhecida mudança 

de variáveis denominada Transformação de Park. 

A Transformação de Park gera três novas correntes  i0, id e iq, onde id corresponde à  

“projeção” das correntes de fase ao longo de um eixo paralelo ao eixo magnético do 
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enrolamento de campo, denominado de eixo direto (eixo d), e iq corresponde à  

“projeção” das correntes de fase ao longo de um eixo atrasado de 90º em relação ao eixo 

direto, chamado de eixo em quadratura (eixo q). A variável i0 é uma corrente 

estacionária, proporcional à  corrente de seqüência zero.  

 

Figura 2.3.1.1: Transformação de Park 

Alguns modelos simplificados têm sido largamente usados no estudo de estabilidade 

transitória, devido as suas simplicidades e eficiências, como os modelos clássicos, um 

eixo e dois eixos.  

Em muitas análises, utiliza-se o modelo clássico para a análise de estabilidade de 

grandes perturbações, pois este modelo simplificado do gerador consiste apenas em uma 

máquina como uma fonte de tensão atrás de uma impedância. As principais simplificações 

deste modelo são: 

• Reguladores de Tensão não estão presentes e excitação manual é utilizada.  

• Circuitos amortecedores são desconsiderados (subtransitórios desprezados); 

• Decaimento do fluxo do circuito de campo é desprezado; 

• A potência mecânica injetada pelo elemento primário é considerada constante; 

• A saliência tem efeito pequeno e é desprezada para estudo da estabilidade; 

Considere a figura 2.3.1.2, onde o gerador G representa uma usina elétrica composta 

de vários geradores. O gerador está conectado a uma linha de transmissão (LINHA) em 
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circuito duplo através de um transformador (T). A linha está conectada ao sistema elétrico 

através da impedância equivalente (ZT).  

 
Figura 2.3.1.2: Uma máquina conectada um sistema elétrico 

Com base no modelo clássico, o circuito equivalente está ilustrado na figura 2.3.1.3. 

 
Figura 2.3.1.3: Circuito equivalente à figura 2.3.1.2 com gerador representado pelo modelo clássico 

onde: 

• gx é igual à reatância síncrona dx  para análise em regime permanente e igual a 

dx´  para análise transitória; 

• gE  é proporcional ao fluxo de campo concatenado, que é suposto constante; 

Portanto, para o modelo clássico de gerador, as equações diferenciais descrevem 

apenas o movimento do rotor. 

Para o estudo de estabilidade é necessário um modelo matemático que represente o 

comportamento do sistema elétrico. Para tal, utiliza-se o modelo já aplicado com sucesso 

nos estudos de estabilidade transitória. Ele descreve o comportamento dinâmico do 

sistema e é obtido aplicando um balanço de potência em cada máquina síncrona do 

sistema. Com este procedimento obtém-se a equação de oscilação ou "swing".  

Como pode ser visto em Ramos et al. (2000), em um gerador a potência mecânica é 

fornecida por um elemento primário e a energia é transformada em potência elétrica, 
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deixando o sistema em equilíbrio. Quando o sistema se desequilibra, a parte da energia 

que sobra ou falta é transformada em potência acelerante ou desacelerante do rotor da 

máquina. Da mecânica, tem-se a equação: 

                                                                                                           (2.3.1.1) 

onde: 

• J  - momento de inércia do conjunto rotor-turbina do gerador[kg.m2]; 

• θ  - ângulo mecânico do rotor com relação ao eixo de referência fixo [rad]; 

• rT  - torque resultante [N.m], é o torque resultante da diferença do torque 

mecânico, proveniente do agente motor, e o torque elétrico, que advém da potência 

elétrica, através de campos magnéticos. Logo: 

                                                 emr TTT −=                                                    (2.3.1.2) 

O ângulo mecânico do rotor com relação a um eixo fixo θ , transforma-se em um 

problema quando do estudo de sistemas elétricos, pelo fato de o mesmo ser uma função do 

tempo quando o sistema opera em regime permanente. Para solucionar este problema, 

escolhe-se o sistema referencial angular rotativo e síncrono (referência girante), que no 

caso do Brasil, é de 60 Hz. Para isso tem-se: 

                                             ( ) ( ) ( )ttt ms δαωθ ++⋅=                                           (2.3.1.3) 

onde: 

• ��� · � � �� -referência girante à velocidade síncrona; 

• � - ângulo de defasagem entre a referência fixa e a referência girante no  tempo 

� � 0; 

• ����� - ângulo mecânico formado entre o rotor e a referência girante; 

Derivando-se duas vezes a equação (2.3.1.3) com relação ao tempo, tem-se: 

                                                     ( ) ( )tt m

••••

= δθ                                                    (2.3.1.4) 

rTJ =⋅
••

θ
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Apesar da mudança de referência pode-se observar que a aceleração angular é 

independente da referência utilizada. A equação que descreve o comportamento dinâmico 

ao longo do tempo na referência estática é a mesma que descreve o comportamento 

dinâmico ao longo do tempo na referência girante. Portanto, rearranjando-se a equação 

(2.3.1.1), tem-se: 

                                                      rTJ =⋅
••

δ                                                           (2.3.1.5) 

e substituindo o resultado na equação (2.3.1.2), tem-se (2.3.1.6): 

                                                 em TTJ −=⋅
••

δ                                                        (2.3.1.6) 

É mais conveniente escrever a equação (2.3.1.6) em termos do ângulo eδ . Este é o 

ângulo formado entre a referência girante e o eixo do campo magnético que envolve o 

rotor, pois o torque elétrico eT  será uma função deste ângulo. O ângulo mδ  e o ângulo 

elétrico eδ  estão relacionados por: 

                                                      me

p
δδ ⋅=

2
                                                      (2.3.1.7) 

onde: �- número de pares de pólos da máquina; 

Da mesma maneira, pode-se relacionar a velocidade mecânica com a elétrica, através 

da equação: 

                                                      me

p
ωω ⋅=

2
                                                     (2.3.1.8) 

Nestas novas variáveis a equação (2.3.1.6) pode ser escrita como: 

                                                 eme TTJ
p

−=⋅⋅
••

δ
2

                                              (2.3.1.9) 

Como o momento de inércia J  de uma máquina não é comumente fornecido pelos 

fabricantes, mas sim a constante de inércia H , pode-se escrever: 
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2
0

2

m

BSH
J

ω
⋅⋅

=                                                      (2.3.1.10) 

onde:  

• ��- potência aparente trifásica base da máquina; 

• � �! - velocidade mecânica síncrona do sistema; 

• 
�"#$%& - é o torque base '�; 

Pode-se reescrever (2.3.1.9), utilizando-se (2.3.1.8) e (2.3.1.10), resultando em: 

                                                 
B

em
e

e T

TTH −
=⋅

⋅ •

ω
ω0

2
                                           (2.3.1.11) 

onde:� (- velocidade elétrica síncrona do sistema; 

Passando a equação (2.3.1.11) para valores por unidade, obtém-se a equação 

(2.3.1.12): 

                                                 eumuu TTH −=⋅⋅
•

ω2                                           (2.3.1.12) 

onde: 

• �) � #*#$*- valor em p.u. da velocidade angular do campo (em relação à 

referência girante); 

• '�) � +%+"- valor em p.u. do torque mecânico; 

• '() � +*+"- valor em p.u. do torque elétrico; 

Esta equação é chamada de equação de oscilação ou equação de "swing", e não 

introduz erros decorrentes de aproximações na modelagem da oscilação da máquina.  

Outro tipo de equação de "swing" comumente utilizada em estudos de estabilidade 

transitória considera que a velocidade angular mω  tem uma variação muito pequena 

durante o período transitório, pois caso contrário, ocorreria a perda de sincronismo 

rapidamente e o sistema tornar-se-ia instável. Com isso, pode-se considerar que o 
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momento angular do rotor mm JM ω⋅=  é constante. Multiplicando ambos os lados da 

equação (2.3.1.6) por mω , podemos obter uma nova equação de "swing" que tem como 

parâmetro o momento angular mM , constante por hipótese. Obviamente, um erro 

decorrente desta hipótese estará presente neste equacionamento, e alguns artigos da 

literatura sugerem que um termo de amortecimento pode ser incluído na nova equação 

para compensar este erro. 

Escrevendo a equação (2.3.1.12) em relação ao ângulo elétrico eδ , em valores p.u. e 

com a aproximação discutida, tem-se:  

                                          eumuee PPDM −=⋅+⋅
•••

δδ                                           (2.3.1.13) 

onde: � � !·.%/·�" � !·0·#%/·�" . 

Não existe nenhum procedimento padronizado para se encontrar um valor apropriado 

para a constante de amortecimento D  neste caso. Alguns indicativos para o cálculo desta 

constante podem ser encontrados em Anderson e Fouad (1977). 

A equação (2.3.1.13) também é conhecida como equação de "swing", como dito 

anteriormente, e será utilizada  no desenvolvimento deste trabalho. 

2.3.2- Estabelecimento da referência angular 

Em sistemas multimáquinas a relação entre o sincronismo e a estabilidade não se dá de 

forma direta, pela ausência de uma referência. É necessário, então, que se introduza no 

sistema multimáquinas um referencial girante à velocidade síncrona. Uma forma de obter 

esta referência é através da transformação de um sistema composto por n máquinas em um 

sistema composto por n-1 máquinas mais uma máquina que preserva o referencial. A 

necessidade deste referencial fica evidente pelo fato de que se as máquinas acelerassem ou 
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desacelerarem indefinidamente, porém conjuntamente, o sincronismo seria mantido, mas a 

velocidade estaria longe da velocidade síncrona. 

Assim, adota-se um referencial, transformando-se o estudo de sincronismo entre 

geradores no estudo de estabilidade de um conjunto de equações diferenciais apropriados.  

Nesta tese se utiliza quando necessário uma máquina como referencia (OMR) ou o 

centro de ângulo como referência (COA).  

Utilizando-se a referência OMR, faz-se com o sistema tenha 2n-2 equações 

diferenciais representantes do sistema, mais duas equações que sevem como referência. 

Subtraindo-se as 2n-2 equações daquela de  referência, obtém-se um conjunto de equações 

diferenciais que representam o sistema. Tomando-se a n-ésima máquina como referência 

tem-se a equação (2.3.3.1). 
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            (2.3.2.1) 

No equilíbrio deste sistema todas as máquinas possuirão mesma velocidade e mesma 

aceleração.  

Outra maneira encontrada para solucionar o problema do referencial é utilizar o centro 

de ângulo (COA-"Centre of Angle") ou centro de inércia (COI - "Centre of Inertia") como 

referência. O objetivo desta utilização, que tem por base conjecturas físicas do centro de 

massa mecânico, é tentar dar à representação um significado físico mais evidente. 
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Por definição o centro de ângulo é: 

                                   ∑
=

⋅⋅=
n

i
ii

T

M
M 1

0

1
δδ  onde: ∑

=

=
n

i
iT MM

1

                       (2.3.2.1) 

A velocidade angular do COA é obtida através da derivada de (2.3.2.1): 

                                            ∑
=

⋅⋅=
n

i
ii

T

M
M 1

0

1
ωω                                              (2.3.2.2) 

Derivando-se novamente: 

                                      ( ) ∑∑
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onde, Di é o amortecimento da maquina i, e ( )∑
=

−=
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i
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. Logo, desprezando o 

amortecimento, a dinâmica do COA fica: 
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A equação (2.3.2.4) representa a dinâmica do sistema do COA, onde PCOA representa o 

desbalanço de potência do sistema como um todo. Tomando-se, então o COA como 

referência, têm-se os novos estados relativos ao COA: 
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Logo a equação de “swing”, com amortecimento, referenciada ao COA fica: 
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A equação de “swing” sem amortecimento, referenciada ao COA fica: 



 31

                                ni
P

MM

PP

ii

COA
Ti

ieim
i

,,1

~

1~

K=








=

⋅−
−

=

•

•

ωθ

ω
                          (2.3.2.7) 

Nos equilíbrios destes sistemas todas as máquinas possuirão as mesmas velocidades e 

acelerações. Da definição de θi observa-se que os ângulos relativos não são linearmente 

independentes, e a eles se aplica a seguinte condição: 

                                                       0
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ni

i
iiM θ                                                   (2.3.2.8) 

De fato, a condição da equação com ou sem amortecimento implica que o sistema 

depende exclusivamente de 2n-2 equações referenciadas ao COA, que por sua vez 

depende de 2n equações. Assim, quando da utilização do COA como referência, n-1 

ângulos são obtidos, e um é referido aos outros. Esta conclusão permite verificar que o 

sistema referencial COA equivale ao sistema OMR (uma máquina como referência). 

2.4- Modelagem estática da rede 

Para a maioria dos estudos de sistemas de potência a estrutura da rede é considerada 

estática e modelada por um conjunto de equações algébricas. Estas equações algébricas 

representam os fluxos de potência ativa e reativa entre barras de um sistema. 

Das leis de Kirchhoff, deduzem-se as equações para a potência ativa e reativa, que são 

as equações algébricas básicas do fluxo de carga: 

( )∑
∈

⋅+⋅⋅=
Km

kmkmkmkmmkk BGVVP θθ sencos                          (2.4.1)  

( )∑
∈

⋅−⋅⋅=
Km

kmkmkmkmmkk BGVVQ θθ cossen                         (2.4.2) 

onde: 

• K - conjunto de todas as barras que se conectam a barra k ; 

• barrasdenúmerok ,,1K= ; 



 32

• kP  - Potência Ativa injetada na barra k  em p.u.; 

• kQ - Potência Reativa injetada na barra k  em p.u.; 

• kV  - tensão da barra k  em p.u.; 

• mV - tensão da barra m  em p.u.; 

• kmG  - condutância da linha k- m ; 

• kmB - susceptância da linha k - m ; 

• kmθ  - diferença dos ângulos de carga da barra k  para a barra; 

A resolução de um sistema de equações algébricas como as descritas acima, bem 

como a consideração da atuação de dispositivos de controle e dos limites do sistema, 

constituem-se na solução do fluxo de carga para sistemas elétricos de potência. 

Por se tratar de um sistema de equações algébricas não-lineares, a solução dar-se-á 

através de métodos iterativos (numéricos), como o método de Newton. Segundo 

Monticelli (1983), a resolução de sistemas algébricos pelo método de Newton tem o 

seguinte formato: 

Seja o método de Newton para um sistema unidimensional: 

                                                           0)( =xg                                                     (2.4.3) 

Determina-se o valor de x  onde )(xg  se anula. Esta solução corresponde ao ponto em 

que a curva corta o eixo x  na figura 2.4.1. 

 
Figura 2.4.1: Método de Newton 
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A resolução iterativa segue os passos: 

i)  1 � 0 e 2 � 23; 

ii) Partindo de um ponto 23, calcula-se o valor de 4�2� para este ponto;  

iii) Compara-se o valor calculado acima com a tolerância especificada, se 

|4�23�|, pare; 

iv) Lineariza-se a função 4�2� em torno do ponto calculado no passo �, por 

intermédio da série de Taylor: 

                                     kkkkk xxgxgxxg ∆⋅+≅∆+ )´()()(                                  (2.4.4) 

onde g´(x)=dg/dx; 

v) Resolve-se o problema linearizado até que: 

                                                                             (2.3.5) 

vi) faz-se 1+= kk , e retorna-se ao passo ii, até o passo iii ser atendido. 

Além de modelar a estrutura da rede, os conjuntos de equações e inequações do fluxo 

de potência servem para a obtenção das condições iniciais do estudo de estabilidade, 

quando o sistema é considerado estar operando em regime permanente, e portanto, 

estável. Neste caso, a aceleração angular é nula porque a potência mecânica injetada pelo 

elemento primário é igual à potência elétrica solicitada pelo sistema elétrico. 

Encontrando-se a solução para o sistema de equações representantes do modelo 

estático do sistema de potência, que é um ponto de equilíbrio para o conjunto de equações 

de "swing",  têm-se os dados iniciais do estudo de estabilidade. 

0)´()( =∆⋅+ kkk xxgxg
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2.5- Modelo de sistemas multimáquinas com estrutura 

da rede preservada  

A modelagem do problema de estabilidade de grandes perturbações para sistemas 

multimáquinas com preservação da estrutura da rede leva a um modelo de equações 

algébrico-diferencial (EAD). O modelo tem as seguintes hipóteses simplificadoras, 

consistentes com tal estudo de estabilidade de sistemas multimáquinas: 

• A rede elétrica opera em regime permanente senoidal e é considerada estática 

diante da eletromecânica dos geradores; 

• O modelo clássico de máquina síncrona é utilizado; 

• A potência mecânica é considerada constante; 

A figura 2.5.1 ilustra um sistema equivalente a um multimáquinas, onde os geradores 

são considerados fontes de tensão, conectados a rede elétrica por meio de uma reatância 

de eixo direto dx´ . Estas condições iniciais são consideradas como o sistema pré-falta. 

 

Figura 2.5.1: Sistema multimáquinas 

onde: a matriz de admitâncias busY que representa a topologia do sistema elétrico e é dada 

pela equação: 
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21                                               (2.5.1) 

onde: 

• 678 é uma matriz 9 :  9 contendo as conexões entre geradores do sistema; 

• 67! é uma matriz 9 :  ; contendo as conexões entre os 9 geradores e as ; 

barras de carga do sistema; 

• 67< é uma matriz ; :  9 contendo as conexões entre as ; barras de carga do 

sistema e os 9 geradores; e 

• 67= é uma matriz ; :  ; contendo as conexões entre as ; barras de carga; 

A suposição de que as cargas são compostas puramente por impedâncias constantes 

impede que o sistema de potência apresente problemas de instabilidade diretamente 

associado à tensão. Assim, problemas associados ao comportamento de carga, que podem 

levar o sistema a instabilização, não são capturados.  

Ao preservar a estrutura da rede, a modelagem do problema de estabilidade é mais 

adequada porque permite modelos mais compreensivos de rede e de cargas. Isso é 

particularmente importante quando a dinâmica da carga tem impacto na margem de 

estabilidade do sistema, e o fenômeno de instabilidade de tensão pode ocorrer. 

O modelo geral com estrutura da rede preservada a ser utilizado consiste em 

subsistemas, de acordo com a descrição de Ribbens-Pavella e Murthy (1995): 

• Descrição matemática das máquinas do sistema, que no caso consiste no modelo 

clássico já descrito; 

• Modelo de carga, com possibilidade de inclusão de cargas dinâmicas; 

• Equações de fluxo de potência da rede de transmissão com estrutura preservada; 

A formulação das equações deve ser feita com respeito a alguma referência síncrona 

ou a referência COA (Centro de ângulo), como visto anteriormente. A única diferença que 
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deve ser observada para formulação das equações representantes do modelo EAD com 

estrutura da rede preservada em relação ao modelo EDO com a rede reduzida é justamente 

a potência elétrica de saída da máquina, uma vez que a rede não é reduzida. 

A potência elétrica a ser obtida, Pei , usando com referência o COA, por exemplo, da 

barra interna do gerador até a sua barra externa está no desenvolvimento a seguir. 

Considere-se: 

• o sistema de potência com n geradores e tendo a rede de transmissão com n+m 

barramentos, onde os n barramentos da rede de transmissão representam as barras 

terminais dos geradores e os m barramentos representam barras de carga do 

sistema;  

• ser possível a existência de cargas em todas as m+n barras do sistema; 

• as máquinas representadas pelo modelo clássico de máquinas síncronas, de 

maneira que as barras internas dos geradores estão conectadas as barras externas 

através da reatância transitória de eixo direto; 

• Em geral, por causa da relação X/R ser grande, é possível desprezar a 

resistência das linhas de transmissão; 

Como pode ser visto em Ribbens-Pavella e Murthy (1994), a potência aparente 

suprida pelo i-ésimo gerador a sua barra terminal é denotada por )( eiei jQP + . Logo: 

                        ;)(;; ikikikikikititiiii YjBGYVVEE θβδ ∠=+=∠=∠=           (2.5.2) 

onde:  

• os ângulos são medidos em relação à referência síncrona; 

• o subscrito ti refere-se a tensão na barra terminal  t do i-ésimo gerador; 

• ikY  é o elemento da  i-ésima linha e k-ésima coluna da matriz admitância busY , 

(n+m) x (n+m), desconsiderando as cargas;  
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• ikG  representa unicamente as resistências das respectivas linhas de 

transmissão, que foram desconsideradas, logo 0=ikG ; 

• ikB  representa unicamente as reatâncias das respectivas linhas de transmissão; 

Logo, devido à desconsideração de ikG , 2π∠== ikikik BjBY . Considere-se que o 

fluxo de potência entrando em uma barra é positivo e que uma potência reativa Q ser 

positiva corresponde a uma operação em atraso da máquina síncrona. Desta forma, é 

possível obter a potência aparente a ser suprida pelo i-ésimo gerador: 
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A potência ativa Pei dada acima é usada na equação de “swing” para o modelo com 

estrutura da rede preservada quando a máquina é representada pelo modelo clássico. A 

equação de “swing” nas variáveis referenciadas ao COA, ( )ii ωθ ~, , fica: 









−−+








−−














−−== ∑

=
coa

T

i
eimiT

T

i
i

n

i
ii

T

i
iiiiii P

M

M
PPD

M

M
DD

M

M
DMM 0

1

~~~ ωωωϖθ &&&

(2.5.5) 

onde: ∑
=

=
n

i
iT DD

1

; 

Considerando a rede de transmissão para obter a potência aparente em cada barra tem-

se a potência injetada na i-ésima barra do sistema dada por: 
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Para representar a equação acima na referência COA basta substituir )( ki ββ −  por 

)]()[()
~~

( 00 δβδβββ −−−=− kiki . 

Descritas as potências injetadas nas barras do sistema, em cada barra do sistema existe 

a seguinte identidade, devido ao princípio da conservação de energia: 
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O estudo de estabilidade de grandes perturbações com estrutura da rede preservada e 

modelo clássico de máquinas síncronas, compreende os seguintes conjuntos:  

• n equações de “swing” relativas às n máquinas do sistema, o que pode ser 

representado por 2n equações diferenciais de primeira ordem, relativas ao COA, por 

exemplo; 

• n+mPQ+mPV  equações de balanço de potência ativa e n+mPQ equações de 

balanço de potência reativa, totalizando:  2n+2mPQ+mPV  equações de balanço de 

potência, onde m=mPQ+mPV , e mPQ e mPV  representam o número de barras PQ e PV do 

sistema elétrico, respectivamente.  

As variáveis de estado são neste caso os n ângulos rotóricos, n velocidades angulares 

rotóricas, n ângulos de tensão das n barras terminais dos geradores, n módulos de tensão 

das n barras terminais dos geradores, m ângulos de tensão das m barras de carga do 

sistema e mPQ módulos de tensão das mPQ barras de carga PQ do sistema. As forças 
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eletromotrizes dos geradores são constantes devido ao modelo de máquina empregado, e 

por isso serão tratadas como parâmetros.  

2.6- Modelos de cargas em sistemas de potência com 

estrutura da rede preservada 

Nos estudos de estabilidade transitória geralmente se modelam as cargas do sistema 

como impedâncias constantes. Com esse modelo é possível reduzir a rede do sistema aos 

nós internos dos geradores, o que facilita o processo de análise da estabilidade angular 

diante a uma grande perturbação. 

Do ponto de vista da segurança do sistema, ao se considerar cargas como impedâncias 

constantes, dificulta-se o encontro de um ponto de operação estável para o sistema pós-

falta. Isto acontece porque a potência elétrica consumida pela carga é função quadrática da 

tensão na barra a qual a mesma está conectada (modelo Z, equação (Ap.A.2), Apêndice 

A). O Apêndice A traz uma breve análise sobre modelos de carga. Logo, quando o sistema 

sofre uma contingência, as potências consumidas pelas cargas do sistema decaem 

quadraticamente com as quedas de tensão provocadas pela falta nas respectivas barras. 

Isso aumenta o desbalanço de potência, gerando maiores dificuldades para o sistema 

encontrar pontos de operação estáveis. 

Ao se considerar as cargas como impedâncias constantes, as tensões das barras do 

sistema passam a ser funções unicamente dependentes das impedâncias do sistema. Logo, 

problemas associados às tensões das barras, como a instabilidade de tensão, deixam de 

existir no senso clássico do colapso de tensão.  

Isso faz com que os engenheiros de sistemas de potência, ao analisarem um 

comportamento de instabilidade angular, olhando apenas para o sincronismo dos ângulos 
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e das velocidades angulares rotóricas, não possam fazer considerações a respeito de algum 

fenômeno associado à tensão. Isso acontece porque os elementos associados ao problema 

de instabilidade de tensão foram desprezados na modelagem clássica de estabilidade 

transitória. 

Uma melhor representação da carga pode ser fundamental para o estudo de 

estabilidade de um sistema elétrico, inclusive a angular de grandes perturbações. 

Dependendo do modelo de carga empregado, os resultados de tempo crítico de abertura 

para garantia de estabilidade podem ser muito conservadores, ou por demais otimistas. 

Como exemplo, Ribbens-Pavella e Murthy (1994) citam estudos onde cargas foram 

modeladas como impedâncias constantes ou como correntes constantes, e para 

determinada falta e tempo crítico de abertura, o sistema foi considerado estável. Já quando 

se considerou a carga como sendo metade de corrente constante e metade de potência 

constante para a carga de potência ativa e toda de corrente constante para a carga de 

potência reativa, o sistema para a mesma falta e tempo de eliminação, foi considerado 

instável.  

A determinação de quando certo tipo de carga é benéfico ou prejudicial à estabilidade 

do sistema depende de características do sistema e da localização das cargas. Os fatores 

associados às cargas, que influenciam o resultado da estabilidade são: a localização da 

perturbação em relação à carga, a magnitude da carga (ativa e reativa) e a composição da 

carga em uma barra. 

Apesar da simplicidade oferecida pelo modelo de impedância constante para o estudo 

de estabilidade, já foi visto que usando este modelo existem alguns problemas com 

relação ao estudo de estabilidade de um sistema de potência. Quando se preserva a 

estrutura da rede, é possível usar modelos mais elaborados de carga para um estudo mais 
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sofisticado de estabilidade, onde é possível confrontar problemas associados à tensão com 

a estabilidade angular. 

A questão chave para o estudo de estabilidade angular de grandes perturbações, 

quando se preserva a estrutura da rede, é a análise dessa estabilidade na presença de 

pontos singulares. Esses pontos têm papel fundamental na análise da estabilidade em 

modelos de EAD e surgem das restrições impostas pelas equações estáticas que modelam 

o sistema de transmissão. 

Em oposição ao estudo clássico de estabilidade transitória onde o modelo de cargas de 

impedância constante é apropriado para evidenciar o desbalanço de potência, na pesquisa 

do comportamento do sistema com a estrutura da rede preservada, pode ser apropriado 

modelar as cargas como potências constantes. Como observado por Singh e Hiskens 

(2001), isso evidencia as singularidades nas equações que regem o comportamento do 

sistema de transmissão. 

Tais singularidades são mais evidenciadas no sistema na presença de cargas de 

potência constante porque o sistema de transmissão fica mais estressado durante o 

transitório, dado que as cargas não se reduzem em função da queda de tensão nas barras as 

quais estão conectadas, durante o transitório. Isso restringe a excursão associada à 

oscilação de potência durante a falta e após a ela. 

Desta forma, em oposição ao estudo clássico de estabilidade transitória, neste estudo 

as cargas foram modeladas como potências constantes para evidenciar problemas de 

transmissão, associados à presença de pontos singulares, não observáveis com a redução 

da estrutura da rede. 
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2.7- Divisão do problema no tempo 

O modelo apresentado para o estudo do problema de estabilidade angular é um 

conjunto de equações algébrico-diferenciais que modela a dinâmica dos geradores e 

preserva a estrutura da rede.  

Ocorre que as perturbações de grande porte no sistema elétrico originam-se quando 

problemas estruturais são enfrentados pelo mesmo, ou seja, contingências como: curtos-

circuitos ou desligamentos de linhas de transmissão ou de equipamentos de grande porte. 

O efeito real é uma mudança de topologia da rede, que deve ser observada quando da 

análise do problema. 

Assim, é necessário fazer uma divisão do problema no tempo, de forma a tornar 

possível uma mudança estrutural na rede. Neste caso, as características do sistema 

alteraram-se quando do advento de um defeito, e se alteram novamente, quando o defeito 

é eliminado. 

Matematicamente, realiza-se uma divisão do problema do estudo de estabilidade de 

grandes perturbações em 3 subproblemas: pré-falta, falta e pós-falta. Logo, obtêm-se três 

conjuntos de EAD diferentes representando três intervalos de tempo distintos, onde: 

•  O sistema pré-falta é o modelo do sistema para as condições de operação do 

sistema elétrico antes da contingência, ou seja, a situação de equilíbrio antes da ocorrência 

de uma perturbação; 

•  O sistema falta é o modelo que representa o sistema durante a contingência, ou 

seja, período no qual o sistema sofre uma perturbação (por exemplo: curto-circuito); 

•  O sistema pós-falta é o modelo que representa o sistema após o término da 

contingência, ou seja, após a eliminação da perturbação;  
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A condição inicial das equações algébrico-diferenciais do sistema falta é o ponto de 

operação do estudo do sistema estável pré-falta, a condição de regime permanente no 

instante anterior a falta. Assim, a condição inicial do sistema falta é a condição final do 

sistema pré-falta.  

Analogamente, o ponto inicial do sistema pós-falta é o ponto final do sistema em falta, 

ou seja, o ponto onde o defeito foi eliminado.  

A partir das condições iniciais do sistema pós-falta, ou seja, o ponto de eliminação do 

defeito, o objetivo do estudo de estabilidade de grandes perturbações é identificar em 

quais condições iniciais pós-falta, o sistema autônomo é capaz de retornar a um ponto de 

operação factível. Tal ponto é representado por um ponto de equilíbrio estável (PEE) no 

sistema pós-falta: ),( ss yx , ou seja:  

                                             ( ),(),,(lim sspp
t

yxtyx =
∞→

φ )                                       (2.7.1) 

onde: 

• ( )tyx pp ,,φ  é a solução do sistema após a eliminação da falta com 

condição inicial ),( pp yx ; 

• ),( pp yx  é a condição inicial dada pelo sistema falta no instante da 

abertura; 

O conjunto de EAD representante do sistema é descrito por 3 sistemas distintos: 

 

• Sistema Pré-falta �Σ?@A�: 













+=

==

≤

++=

++=

=

−−=

−−=

=−=⋅+⋅
•

−•••

mni

tt

tt

mnni

mnni

ni

QQ

PP

PPDM

ii
prf

i
prf

Bi

prf
i

prf
Bi

prf
eimiiiii

2,...,1

0)(,)(

2,...,1

2,...,1

,...,1

,0

,0

,0
0

0

δδδ

δδ

(2.7.2) 

 



 44

• Sistema em Falta �ΣB�: 
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• Sistema Pós-falta �Σ?CD�: 
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Capítulo 3 

 

SISTEMAS DINÂMICOS RESTRITOS 

 

Com o modelo apresentado no capítulo anterior, o estudo de estabilidade de um 

sistema de potência com modelo que preserva a estrutura da rede foi convertido em um 

problema de estabilidade de um sistema dinâmico equivalente com restrições, ou seja, um 

sistema de EAD. 

A estabilidade de sistemas de EAD não ocorre de forma global, estando limitada a 

uma região de estabilidade. Essa região de estabilidade é o conjunto de pontos a partir dos 

quais as trajetórias do sistema têm a propriedade de retornar ao equilíbrio. Essa região de 

estabilidade é conhecida como área de atração. 

A identificação das condições que podem originar o abandono dessa região de 

estabilidade do sistema dinâmico restrito é fundamental para o estudo. E para se 

identificar as condições de abandono da área de atração do sistema de EAD é importante 

identificar a fronteira dessa área de atração. A fronteira da área de atração é o conjunto do 
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espaço de estados com pontos que têm em suas vizinhanças pontos que pertencem e que 

não pertencem à região de estabilidade. 

A estabilidade do sistema elétrico, após determinada perturbação, pode ser avaliada 

por meio do sistema de EAD enquanto a trajetória do sistema dinâmico restrito não 

alcançar tal fronteira da área de atração. Nessa condição pode-se, sobre certas suposições, 

garantir o retorno ao ponto de equilíbrio estável do sistema de EAD após a eliminação da 

perturbação. 

Observa-se assim que a caracterização e forma de identificação da área de atração do 

sistema de EAD e sua fronteira tornam-se o objeto do estudo estabilidade. 

Objetivando caracterizar e buscar uma forma de se identificar tal área de atração e sua 

fronteira, neste capítulo será tratado: 

1) do embasamento em sistemas dinâmicos e sistemas dinâmicos restritos, 

necessários para permitir a análise de um sistema de potência modelado por um 

conjunto de EAD;  

2) da caracterização da área de atração de sistemas de EAD; e 

Por fim, será apresentada a teoria de perturbação singular, com a qual o sistema de 

EAD pode ser transformado em um sistema de Equações Diferenciais Singularmente 

Perturbadas (EDSP) associado.  

O sistema fictício de EDSP associado permite que trajetórias do sistema de potência 

modelado existam fora das restrições algébricas. Assim, as alterações topológicas 

ocasionadas pela ocasião e eliminação da contingência, entre os sistemas pré-falta e falta e 

falta e pós-falta, podem ocorrer sem comportamentos de salto. Entretanto, será necessário 

estabelecer a relação entre as áreas de atração dos sistemas de EAD e de EDSP, o que é 

apresentado também neste capítulo. 
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3.1- Revisão da teoria de sistemas dinâmicos  

Grande parte dos sistemas dinâmicos é descrita por equações diferenciais de 1ª ordem 

do tipo fx =
•

, onde a função f  pode depender das próprias variáveis de estado x , do 

tempo t  e ainda de fonte externa u . Neste caso a variável x não se refere exclusivamente 

as variáveis das máquinas do sistema, como é comumente expresso na literatura, mas sim 

a todas as variáveis de estado do sistema dinâmico a ser estudado. 

Um sistema dinâmico com uma função dependente explicitamente do tempo é dito ser 

um sistema variante no tempo. Um sistema indiretamente dependente no tempo, ou 

dependente apenas de suas variáveis de estado, x, é dito ser um sistema dinâmico 

autônomo. Já um sistema dependente de uma fonte externa, u, é dito ser um sistema 

forçado.  

Os sistemas elétricos de potência pertencem a uma classe distinta de sistemas não 

dependentes da variável tempo, nem de elementos forçantes u ,ou seja, são sistemas do 

tipo ( ) ( )( )xfxtf =, , chamados de sistemas autônomos. 

Seja o sistema autônomo abaixo: 

                                                            ( )xfx =
•

                                                (3.1.1) 

onde: nDf ℜ→:  é uma função continuamente diferenciável em um domínio nD ℜ⊂  

em nℜ . Suponha que Dx ∈  seja um ponto de equilíbrio de (3.1.1), tal que: 

                                                            ( ) 0=xf                                                  (3.1.2) 

Suponha que 0≠x , e considere a seguinte mudança de variáveis xxw −= , a derivada de 

wé dada por: 

                           ( ) ( ) ( )wgxwfxfxw
∆••

=+=== , onde ( ) 00 =g                      (3.1.3) 

Desta forma o sistema ( )wgw =
•

, na variável w , possui o ponto de equilíbrio na origem. 
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Conclui-se, portanto, sem perda de generalidade que se pode sempre assumir que ( )xf  

satisfaz ( ) 00 =f , e estudar a estabilidade na origem 0=x .  

Exatamente para retratar o problema na origem é que esta passagem foi descrita. Para 

os problemas de estabilidade de grandes perturbações que não tiverem ponto de equilíbrio 

na origem, é sempre possível encontrar sem perda de generalidade um novo sistema que 

tenha ponto de equilíbrio na origem, e que represente o sistema antigo completamente. 

A função ( )xf , do sistema dinâmico autônomo representado na equação (3.1.1), é uma 

função de classe C1, nℜ  em nℜ , ou seja, ( )xf  pertence a uma classe particular de 

funções que são contínuas e diferenciáveis e suas derivadas são contínuas. 

Para este sistema, diz-se que um ponto de equilíbrio (PE) é hiperbólico se a matriz 

Jacobiana ( )ixJ , calculada no ponto ix , do sistema linearizado neste ponto não tem 

autovalores com parte real zero (Bretas e Alberto (2000) e Guedes (2004)). Diz-se que um 

PE hiperbólico, sx , é estável (PEE), se todos os autovalores da matriz Jacobiana 

calculada em sx , têm parte real negativa, caso contrário o PE é dito instável (PEI). O tipo 

de um PEI é definido pelo número de autovalores com parte real positiva que a matriz 

Jacobiana tem, ou seja, com 1 autovalor com parte real positiva, o PEI é de tipo-1, e assim 

por diante. O conjunto formado pelos PEs do sistema da equação (3.1.1) será chamado de 

E, e o conjunto formado pelos PEs de tipo-1 do mesmo sistema será chamado de 1E . 

Um sistema é dito globalmente estável se a origem é estável e para qualquer condição 

inicial dada para o mesmo, a solução aproxima-se da origem quando o tempo tende ao 

infinito.  

Como dito anteriormente, em sistemas não lineares nem sempre ocorre a estabilidade 

global, sendo que esta condição fica restrita a um conjunto de condições iniciais, contidas 

no espaço nℜ , que possuem trajetórias que convergem para o PEE, sx . No caso de 
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sistemas de potência a determinação deste conjunto de condições iniciais é o principal 

objetivo do estudo de estabilidade. A esse conjunto é dado o nome de área de atração ou 

região de estabilidade ( )sxA :  

                                          ( ) ( ){ }s
t

n
s xtxxxA =ℜ∈=

∞→

∆

,limφ                                  (3.1.4) 

onde: ( )tx,φ é a trajetória do sistema. 

 
Figura 3.1.1: Área de atração do ponto de equilíbrio estável do sistema pós-falta 

A fronteira de estabilidade, ou seja, a região limítrofe da região de estabilidade ( )sxA  

é representada por ( )sxA∂ . A figura 3.1.1 representa a área de atração de um sistema de 

potência, onde: 

• xs é o ponto de equilíbrio estável do sistema; 

• x0 é o ponto de equilíbrio estável antes da perturbação do sistema dinâmico; 

• A(xs) é a região de estabilidade do sistema; 

Sendo ix  um PE hiperbólico de (3.1.1), define-se variedade estável (“stable 

manifold”) ( )i
s xW  como: 

                         ( ) },),({ ∞→→ℜ∈= tquandoxtxxxW i
n

i
s φ                      (3.1.5) 

e variedade instável (“unstable manifold”) )( i
u xW  como: 

                        ( ) },),({ −∞→→ℜ∈= tquandoxtxxxW i
n

i
u φ                     (3.1.6) 

obs: ambos os conjuntos são invariantes. 
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3.2- Revisão da teoria de sistemas de dinâmicos restritos 

A introdução à teoria de sistemas dinâmicos descrita na seção anterior é utilizada no 

estudo da estabilidade angular de grandes perturbações onde o sistema é modelado por um 

conjunto de EDO. 

No entanto, o modelo que preserva a estrutura da rede considera as equações que 

modelam a rede elétrica, resultando em um conjunto de EAD. A teoria de sistemas de 

EAD é mais complexa, entretanto, é tem por base os conceitos apresentados na seção 

anterior. 

Nesta seção será apresentado o Teorema da Função Implícita, que permite que um 

sistema dinâmico seja localmente resolvido em funções de seus parâmetros, desde que na 

presença de pontos hiperbólicos e quando a estrutura qualitativa do fluxo não muda 

próximo nas vizinhanças do equilíbrio. A aplicação do teorema é muito relevante para o 

estudo de sistemas de EAD, pois permite que o sistema restrito seja representado por um 

conjunto EDO equivalente. No Anexo A é apresentada uma breve descrição da teoria de 

bifurcações, que serve de referência para as observações que são realizadas neste trabalho. 

Chama-se a atenção para um tipo de bifurcação denominada singularidade induzida (item 

Ap.B.2 do Apêndice B), que tem um papel importante quando da análise dos equilíbrios 

de um sistema de EAD, em função da existência de conjuntos singulares. 

Para ilustrar o comportamento de um sistema de EAD, apresenta-se um exemplo 

retirado do artigo de Sastry e Desoer (1980) que usa a forma degenerada da equação de 

Van der Pol, proveniente do circuito RC, que tem um capacitor de 1 [F] em paralelo com 

um resistor não-linear.  

Na seqüência é apresentada a teoria de estabilidade para sistemas algébrico-

diferenciais aplicados a sistemas elétricos de potência com base nos estudos de Hill e 
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Mareels (1990). Este estudo serve de base para o estudo da estabilidade de equilíbrios 

para modelos de EAD, no senso de Lyapunov.  

No trabalho foram apresentados os resultados de existência e unicidade de soluções 

para tais modelos. Os sistemas foram estudados para uma situação onde as restrições 

algébricas poderiam ser resolvidas com variáveis auxiliares como funções dos estados em 

determinada vizinhança (onde o Teorema da Função Implícita pode ser aplicado). Desta 

forma os argumentos e as teorias aplicáveis a um conjunto de equações diferenciais 

ordinárias valem, desde que observado a vizinhança de validade do modelo. No fim desta 

seção são apresentadas características relevantes dos sistemas de EAD. 

3.2.1- Teorema da Função Implícita  

O Teorema da Função Implícita é um resultado fundamental da análise matemática e é 

uma ferramenta indispensável para o estudo de teoria de bifurcações e para o estudo de 

estabilidade de grandes perturbações. A versão do teorema aqui apresentada é oriunda de 

Hale e Koçak (1991), capítulo 2, página 41. Esta versão está simplificada e dirigida ao 

estudo de bifurcações de equilíbrios de equações diferenciais.  

Seja ),...,( 1 kλλλ ≡  um vetor em kℜ . Seja λ  a norma Euclideana de λ, dada por:   

2
1

)...( 22
1 kλλλ ++≡                                              (3.2.1.1) 

que pode ser interpretada como o “tamanho” ou comprimento de λ.  

Teorema 3.2.1.1: Assumindo que ℜ→ℜ×ℜkF : ; ),(),( xFx λλ a  é uma função de 

classe C1 satisfazendo: 

0)0,0( =F  e 0)0,0( ≠
∂

∂

x

F
                                             (3.2.1.2) 
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Então, existem constantes 0>δ  e 0>η , e uma função C1: 

 ℜ→< }:{: δλλψ                                               (3.2.1.3) 

tal que: 

0)0( =ψ  e 0))(,( =λψλF  para δλ < .                            (3.2.1.4) 

E mais, se existe ℜ×ℜ∈ kx ),( 00λ  tal que δλ <0  e η<0x , que satisfaz a equação 

0),( 00 =xF λ , então )( 00 λψ=x .                                                                                    

O Teorema da Função Implícita pode ser usado para estudar os equilíbrios no seguinte 

contexto. Seja ),( xFx λ=&  uma equação diferencial dependente de k parâmetros 

),...,( 1 kλλλ ≡ . Se 0=x  é um PE hiperbólico da equação diferencial ),( xFx λ=&  em 

0=λ , então as condições do Teorema da Função Implícita estão satisfeitas. Isto garante 

que a equação 0),( =xF λ  pode ser localmente resolvida para )(λψ=x , como função dos 

parâmetros ),...,( 1 kλλ , como pode ser visto na figura 3.2.1.1. E mais, 

0))(,( ≠∂∂ xF λψλ  para λ suficientemente pequeno.  

A estrutura qualitativa do fluxo não muda próxima a 0=x . Conseqüentemente, não 

existem bifurcações na vizinhança de 0=x  para parâmetros com valores suficientemente 

pequenos. 

 
Figura 3.2.1.1: Teorema da função implícita. 

Para se aplicar o Teorema da Função Implícita é necessária uma translação de 

variáveis para a origem, de tal forma que o espaço ),( xλ  torna-se zero na origem da 

função dada. Como já foi visto na seção 3.1, é possível levar um sistema dinâmico à 
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origem sem perda de generalidade. Por exemplo: ℜ→ℜ×ℜkG : ; ),(),( xGx λλ a  tem 

0),( 00 =xG λ , então pode se estabelecer que ),(),( 00 xxGxF ++= λλλ e 0)0,0( =F . 

3.2.2- Exemplo motivacional - sistema de EAD de Sastry 

e Desoer (1980)  

Considere a forma degenerada da equação de Van der Pol, proveniente do circuito RC, 

que tem um capacitor de 1 [F] em paralelo com um resistor não-linear: 

iiv

iv

+−−=

=
30

&
                                                           (3.2.2.1) 

Pode-se interpretar estas equações como tendo um campo vetorial implicitamente definido 

em uma variedade unidimensional M no espaço (v,i) dado por: 

� � E�F, ��: F � ��< � 1G                                                   (3.2.2.2) 

Dificuldades surgem na interpretação dos pontos )3/1,33/2( , )3/1,33/2( −− , 

que são pontos singulares onde a derivada de M em relação à corrente é nula. Em tais 

pontos a projeção do plano tangente TM no espaço-v é apenas um ponto, de maneira que 

v&  positivo em )3/1,33/2(  e negativo em )3/1,33/2( −−  especificados por (3.2.2.2) 

não podem ser “lifted”3 para o campo vetorial em M.  

 
Figura 3.2.2.1: Sistema dinâmico da equação (3.2.2.1). 

                                                
3  lift é o inverso de projetar 
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Considere a seguinte regularização de (3.2.2.1): 

iivi

iv

+−−=⋅

=
3&

&

ε
                                                      (3.2.2.3) 

A equação (3.2.2.3) representa um bem definido sistema dinâmico em R2, para um ε > 

0. Para um ε > 0 devidamente pequeno, o retrato de fase correspondente assemelha-se ao 

disposto na figura 3.2.2.2. Esta dinâmica-ε  inserida pode representar efeitos parasitas que 

foram desprezados na modelagem do problema. 

 
Figura 3.2.2.2: Retrato de fase das equações regularizadas para ε > 0 

Em M, i&= 0 e o campo vetorial é vertical. Fora da região (em uma camada da fronteira 

de M) onde –v + i3 –i tem ordem de grandeza ε, o fluxo é largamente horizontal, ou seja, a 

dinâmica-ε é preponderante. 

É necessário que o fluxo de (3.2.2.3) pareça com o de (3.2.2.1) em regiões onde 

sistema (3.2.2.1) é bem definido. Este tipo de estabilidade é chamado de consistência na 

teoria de perturbações singulares (seção 3.5). A condição para a consistência é a 

estabilidade assintótica local de um PE (v0, i0), do sistema  (3.2.2.3), com v congelado em 

v0 , isto é garantido por : 

( ) 013 2
0

),(

3

00

<+−=+−−
∂

∂
iiiv

i iv

                                          (3.2.2.4) 

As regiões de M que satisfazem esta condição formam dois subconjuntos em M, 

chamados de Ma , que estão ilustrados na figura 3.2.2.3. 
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Figura 3.2.2.3: Escolha do espaço de configuração do sistema da equação (3.2.2.1) consistente com o da 
equação (3.2.2.3). 

Pelo Teorema da Função Implícita, o sistema (3.2.2.1) restrito a Ma é bem definido. 

Ma é a porção fisicamente observável da dinâmica do circuito do espaço M. Qualquer 

distúrbio ou ruído forçará (v,i) para fora de M, de maneira que a dinâmica-ε  na camada de 

fronteira determinará, na escala de tempo de ε, se o fluxo retornará a M ou será repelido. 

O comportamento de (3.2.2.1) ainda precisa ser especificado para a fronteira de Ma , i.e., 

nos pontos m2 e m3 na figura 3.2.2.3. Para isto examinam-se as trajetórias de (3.2.2.1) 

partindo de m2 e m3 e levando para o limite ε↓0. As trajetórias limites resultantes indicam 

um salto no tempo zero de um componente de Ma  para outro, como mostrado na figura 

3.2.2.3 (de m2 para m1 e de m3 e m4 , respectivamente). Este exemplo particular admite na 

operação uma órbita fechada com duas transições extremamente rápidas. 

Observa-se que os pontos nos quais os saltos acontecem (pontos singulares) 

desempenham um papel importante em sistemas de EAD, ou mesmo em sistemas 

regularizados como o (3.2.2.3).  

Nas próximas seções, visando à caracterização da área de atração de sistemas de EAD, 

observar-se-á os problemas trazidos por tais pontos, bem como serão vistos aspectos a 

respeito da teoria de sistemas singularmente perturbados. 
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 3.2.3- Características de sistemas de equações algébrico-

diferenciais - EAD 

Os sistemas de EAD resultantes da modelagem do sistema elétrico de potência que 

preserva a estrutura da rede descritos no capítulo 2 podem ser expressos da maneira geral 

trazida pela equação (2.1.1): 





=

=

),,(0

),,(

λ

λ

yxg

yxfx&
                                                (3.2.3.1) 

onde: x representa as variáveis dinâmicas associadas aos geradores e y as variáveis 

instantâneas ou algébricas associadas ao fluxo de potência na rede preservada. λ 

representa os parâmetros deste sistema. Para facilitar o estudo do sistema de EAD, pode-

se por um momento não considerar os parâmetros como variáveis, resultando no seguinte 

sistema de EAD: 





=

=
Σ

),(0

),(
)(

yxg

yxfx&
                                                  (3.2.3.2) 

Para o sistema (3.2.3.2), sejam as condições iniciais compatíveis ),( 00 yx , para as quais: 

),(0 00 yxg=                                                         (3.2.3.3) 

onde: ),(),(;:),,(),(;: yxgyxgyxfyxf mnmnmn
aa ℜ→ℜ×ℜℜ→ℜ×ℜ  

Suponha que f e g são duas vezes continuamente diferenciáveis (C2) em um conjunto 

aberto mn ℜ×ℜ⊂Ω : 

)(, 2 Ω∈Cgf                                                          (3.2.3.4) 

e a matriz Jacobiana de g em relação à y, chamada de Dyg seja de posto constante e 

completo em Ω : 

Ω∈∀= ),(,)),(( yxmyxgDposto y                                          (3.2.3.5) 
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Considere-se ainda que o sistema tenha equilíbrios em Ω :  

0*)*,(

0*)*,(

:,*)*,(

=

=

Ω∈∃

yxg

yxf

quetalyx

                                                   (3.2.3.6) 

Como pode ser visto em Hill e Mareels (1990), as considerações de continuidade são 

mais fortes do que a necessária para o desenvolvimento da maioria dos resultados e são 

geralmente satisfeitas para sistemas de potência. Já as considerações a respeito do posto 

completo e dos equilíbrios do sistema levam a inferir a respeito do comportamento do 

sistema de EAD como uma extensão de resultados de sistemas de EDO. 

A suposição de posto completo é necessária para tal inferência, e por isso Ω  é 

escolhido de tal forma que a suposição só tenha validade em vizinhanças de certos 

equilíbrios isolados. O conjunto Ω  pode ser definido como: 

( ){ }myxgDpostoCyxgCyxfyx y
mn =∈∈ℜ×ℜ∈=Ω )),((,),(,),(:, 22  (3.2.3.7) 

Em sistemas de potência esta suposição é tipicamente violada nas superfícies 

singulares (equação (3.2.3.11)). Desta forma, outra suposição é realizada: os equilíbrios e 

as superfícies de impasse são desconexos, e assim o desenvolvimento se dá apenas para 

regiões onde 0)],(det[ ≠yxgDy  e o Teorema da Função Implícita pode ser aplicado.  

As condições iniciais incompatíveis do sistema levarão a saltos ("jump behaviors", 

seção 3.2.1) com x constante até a restrição ),(0 00 yxg= , caso possível. Este é o efeito 

aproximado de uma dinâmica rápida ignorada, que pode ser eventualmente regularizada, a 

exemplo do sistema dinâmico da seção 3.2.1.  

É possível, portanto, estabelecer a existência e unicidade de soluções para modelos de 

EAD, inferindo resultados de modelos de EDO. Para isso, são necessárias algumas 

notações: 

• ),,(),,,( 0000 yxtyyxtx  são soluções do sistema de EAD: 
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{ ),(0),,( yxgyxfx ==& , como função do tempo e de condições iniciais; 

• { }εε <ℜ×ℜ∈= ),(:),( yxyxB mn ; 

• { }0),(:),( =ℜ×ℜ∈= yxgyxM mn ; 

• mnemdefecho ℜ×ℜΩ=Ω ; 

• mnemdefronteira ℜ×ℜΩ=Ω∂ )( ; 

• MM ∩Ω=Ω ; 

• mnemdeinterior ℜ×ℜΩ=Ω)int( ; 

Teorema (3.2.3.1): Das suposições: )(, 2 Ω∈Cgf  e Ω∈∀= ),(,)),(( yxmyxgDposto y , 

para todo Myx Ω∈),( 00 , o sistema de EAD: { ),(0),,( yxgyxfx ==& , tem solução única 

),,(),,,( 0000 yxtyyxtx  em MΩ  definido em um intervalo maximal ℜ⊂= +− ),( ttI , 

contendo 0, tal que: 

1. ),(),,0(),,,0( 000000 yxyxyyxx = ; 

2. Ityxtyyxtx M ∈∀Ω∈ ,)),,(),,,(( 0000 ; 

3. M
tt

M
tt

yxtyyxtxyxtyyxtx Ω∈Ω∈
+− →→

)),,(),,,((lim,)),,(),,,((lim 00000000 ; 

4. 
)),,(),,,((0

)),,(),,,((),,(

0000

000000

yxtyyxtxg

yxtyyxtxfyxtx

=

=&
; 

Prova (Hill e Mareels (1990)): 

Seja ),(),())(,()(),(;: 11 yxfyxgDyxgDyxh xy
nmn −−ℜ→ℜ×ℜ a , sendo )(1 Ω∈Ch , 

e seja seguinte sistema de EDO: 

),(

),(

zwhz

zwfw

=

=

&

&
                                                           (3.2.3.8) 
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Segundo Hill e Mareels (1990) alguns teoremas padrões garantem a existência e unicidade 

das soluções em Ω  para um intervalo maximal ℜ⊂I  para qualquer condição inicial em 

Ω . As soluções do sistema de EDO acima devem satisfazer: 

Itzwgzwtzzwtwg |),,()),,(),,,(( 000000 ∈∀=                              (3.2.3.9) 

Logo, qualquer solução do sistema de EDO acima com 0),( 00 =zwg  é uma solução do 

sistema de EAD { ),(0),,( yxgyxfx ==& .             �  

 

Observa-se que a solução pode ser estendida até certo ponto (dentro do intervalo 

maximal de existência, I). Este intervalo é limitado pela existência de superfícies 

singulares, onde Ω∉= 0),( yxgDy . Neste sentido não se pode generalizar a noção de 

"soluções do sistema de EAD" para soluções geradas fora das condições iniciais 

compatíveis, ou seja, não contidas em Ω , como por exemplo, em pontos singulares. 

Entretanto, em Ω , o sistema de EAD { ),(0),,( yxgyxfx ==&  é regido pelo sistema 

de EDO equivalente. Assim, se permite transferir de forma natural resultados do sistema 

de EDO para o sistema de EAD. 

Complementando a revisão da teoria de sistemas dinâmicos da seção 3.1 algumas 

características dos sistemas de EAD são relevantes e serão aqui apresentadas. 

Ao se discretizar as variáveis algébricas das dinâmicas, e ainda considerando 

novamente os parâmetros como variáveis, volta-se ao sistema da equação (3.2.3.1): 

{ ),,(0),,,( λλ yxgyxfx ==& , onde: ,: npmnf ℜ→ℜ×ℜ×ℜ  mpmng ℜ→ℜ×ℜ×ℜ:  e λ é 

um vetor com parâmetros. 

Como pode ser visto em Kwatny et al. (1986), um PE do sistema de EAD da equação 

(3.2.3.1), *)*,*,( λyx , satisfaz a relação 0*)*,*,( =λyxf  e 0*)*,*,( =λyxg . Este ponto 

é denominado localmente causal em *)*,*,( λyx  se é admitida a solução *),( λxy  na 
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vizinhança de *)*,( yx , onde **)*,( yxy =λ . O ponto é denominado fortemente causal se 

em *)*,*,( λyx  existe uma solução ),( λxy  em uma vizinhança de *)*,*,( λyx  com 

**)*,( yxy =λ . O PE é denominado estritamente causal se é fortemente causal e a 

solução ),( λxy  é única. 

Se a parte algébrica da equação (3.2.3.1) não admitir solução local para y, as 

trajetórias angulares representadas por x não serão unicamente determinadas pelo estado 

inicial do sistema de EAD (3.2.3.1).  

Segundo Sastry e Desoer (1980), Kwatny et al. (1986), Praprost e Loparo (1994), entre 

outros, nessa vizinhança não-causal é possível perceber que efeitos parasitas desprezados 

na modelagem tornam-se centrais na determinação do comportamento local do sistema.  

Um PE é dito regular se existem funções únicas )()( λλ ee yex , satisfazendo 

{ 0),,(,0),,( == λλ eeee yxgyxf  em uma vizinhança *)*,*,( λyx , tal que 

*)(**),(* λλ ee yyxx == e ainda (3.2.3.1) é fortemente causal em *)*,*,( λyx . 

A equação algébrica de (3.2.3.1), 0),,( =λee yxg , restringe os estados do sistema ao 

conjunto denominado de variedade algébrica ou variedade de configuração ou variedade 

de restrição, definido como: 

   { }.,0),,(:),,( constyxgyxM pmn ==ℜ×ℜ×ℜ∈= λλλ                       (3.2.3.10) 

O conjunto � é usualmente uma variedade de dimensão ; dividida em regiões 

causais conexas denominadas folhas de solução ou componentes. O componente principal 

ou componente estável é comumente denominado de C0, e é o componente de M onde 

todos os autovalores de ),,( λyxgDy  têm parte real negativa. Os componentes com um ou 

mais autovalores de ),,( λyxgDy  com parte real positiva são chamados de componentes 

instáveis, sendo H8, aquele de ���� � 1, e assim sucessivamente.  
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O conjunto IJ, de pontos não hiperbólicos pertencentes a �, é o conjunto de pontos 

de � onde ),,( λyxgDy  tem pelo menos um autovalor no eixo imaginário e é denominado 

superfície singular. 

      [ ]{ }0),,(det),(:),,( =≡∆∈= λλ yxgDyxMyxS y                         (3.2.3.11) 

onde: yyxgyxgDy ∂∂= ),,(),,( λλ . 

Superfícies singulares são variedades de dimensão ; � 1 que separam a variedade de 

restrição em componentes conexos, tal que  �\IJ � L HMM  (Venkatasubramanian et 

al.(1995a)). 

As trajetórias do sistema (3.2.3.1) só são definidas sobre a variedade M. Em particular, 

o conjunto de PEs deste sistema é dado abaixo e pertence a M. 

           { }constyxfMyxE ==∈= λλλ ,0),,(:),,(                          (3.2.3.12) 

Um ponto Myx ∈),,( 000 λ  é não-singular ou regular, se a derivada parcial: 

         mn
y y

yxg
yxgD ×ℜ∈

∂

∂
=

),,(
),,( 000

000

λ
λ                                  (3.2.3.13) 

é uma matriz não-singular (ver Kwatny et al. (1986), teorema 1).  

Então, pelo Teorema da Função Implícita, existe uma única função diferenciável 

 : mpnh ℜ→ℜ ×  tal que 0)),,(,( =λλxhxg , para todo ),( λx  na vizinhança de ),( 00 λx . 

Substituindo  ),( λxhy =  em (3.2.3.1), obtém-se um conjunto de equações diferenciais 

ordinárias da forma: 

                                       )),,(,( λλxhxfx =&                                           (3.2.3.14) 

Se ),( λtx  é solução do sistema de EDO da equação (3.2.3.14), então, 

Ttxhytx ))),((),,(( λλ =  é uma solução local do sistema de EAD (3.2.3.1). De fato, em 

pontos não-singulares as soluções do sistema de EAD existem e são únicas (teorema 

3.2.3.1). 
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Se o Teorema da Função Implícita é válido em uma vizinhança, então o sistema de 

EAD pode ser descrito pelas variáveis dinâmicas e a estabilidade local pode ser analisada. 

O sistema reduzido e linearizado torna-se: 

[ ] gDgDfDfDA xyyx ⋅⋅−= −1                                     (3.2.3.15) 

e um PE é dito ser angularmente estável se todos os autovalores de (3.2.3.15) tiverem 

parte real negativa. 

Observando-se o disposto na seção 2.8 sobre a divisão do problema de estabilidade no 

tempo, os sistemas pré-falta, falta e pós-falta modelados por conjuntos de EAD terão cada 

um componentes estáveis e instáveis separados por pontos de impasse.  

3.3- Caracterização da área de atração de sistemas de 

EAD 

A estimativa correta da área de atração para sistemas de EAD é uma questão central na 

análise da estabilidade de grandes perturbações para sistemas de potência modelados 

preservando a estrutura da rede. Uma vez estimada adequadamente, podem ser 

encontrados os pontos de interesse e estabelecidos os TCRs, predizendo corretamente a 

estabilidade do sistema. No entanto, alguns problemas são percebidos: 

1. Não é fácil caracterizar a área de atração de sistemas de EAD; 

2. Não é trivial, portanto, estabelecer uma estimativa adequada para esta área; e 

3. Caso a estimativa seja feita por funções do tipo energia, deve-se encontrar uma 

função adequada, o que também não é trivial (seção 3.4). 

A caracterização da área de atração de sistemas de EAD é mais complexa do que a de 

sistemas de EDO devido à existência de superfícies de singularidade, onde o sistema 
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dinâmico pode não ser bem definido. Desta forma é comum na literatura caracterizar-se a 

área de atração de sistemas de EAD de duas formas: 

• as que utilizam o conceito de domínio de atração, introduzido por DeMarco e 

Bergen (1987), que consideram superfícies singulares fronteiras da área de atração 

do sistema; e 

• as que consideram conjuntos contidos nas superfícies singulares para 

caracterização da área de atração e principalmente sua fronteira, como os trabalhos 

de Venkatasubramanian et al. (1994), entre outros. 

As subseções 3.3.1 e 3.3.2 dedicam-se as formas de se caracterizar a área de atração de 

sistemas de EAD, baseado nos estudos de DeMarco e Bergen (1987) e 

Venkatasubramanian et al. (1991,1992 a,b,c, 1995 a,b), respectivamente.  

3.3.1- Caracterização da área de atração de sistemas de 

EAD no conceito de domínio de atração 

No conceito de domínio de atração, a área de atração do sistema de EAD é restrita aos 

pontos onde a matriz Jacobiana associada à parte algébrica tem autovalores estáveis. Em 

outras palavras, o sistema está restrito ao conjunto de soluções que definem a folha 

("sheet") ou componente estável H  da variedade de restrição M.  

Desta forma, a superfície singular é determinada como fronteira da área de atração. 

Com esta caracterização, a fronteira da área de atração de um sistema de EAD passa a ser 

composta por: 

•  PEIs na fronteira da área de atração;  

•  variedades estáveis de PEIs na fronteira da área de atração; 
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•  pontos onde a matriz Jacobiana associada à parte algébrica tem autovalores 

nulos (superfícies singulares) na fronteira da área de atração; 

A figura 3.3.1.1 ilustra a da área de atração caracterização no domínio de atração. 

 
Figura 3.3.1.1: Caracterização da fronteira da área de atração do PEE (xs,ys), ∂A(xs,ys) no conceito de 

domínio de atração. 

A marca (1) na figura 3.3.1.1 exemplifica pontos singulares pertencentes à fronteira da 

área de atração, ),( ss yxA∂ ; a (2) exemplifica uma variedade estável de um PEI, ),( uu yx , 

pertencente à ),( ss yxA∂ ; e (3) exemplifica um PEI, ),( uu yx , pertencente à ),( ss yxA∂ . 

3.3.2- Caracterização da área de atração de sistemas de 

EAD considerando conjuntos contidos na superfície de 

singularidade 

Esta caracterização da área de atração foi proposta nos trabalhos de 

Venkatasubramanian et al. (1991,1992 a,b,c, 1995 a,b), e considera trajetórias estáveis do 

sistema de EAD que alcançam superfícies singulares. 
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Restringindo a dinâmica do sistema de EAD da equação (3.2.3.1) ao conjunto SM \ , 

ou seja, M excluindo S, o campo vetorial localmente induzido é o do sistema de EDO 

reduzido: 

                         
),,(),,()),,((

),,(
1 λλλ

λ

yxfyxgDyxgDy

yxfx

xy ⋅⋅−=

=
−

&

&
                             (3.3.2.1) 

Tal conjunto de EDO não é definido em pontos pertencentes à S. Entretanto, uma 

transformação singular pode ser feita e torna-se possível analisar o comportamento do 

sistema dinâmico perto da singularidade S: 

),(),()),((

),(),(

yxfyxgDyxgDadjy

yxyxfx

xy ⋅⋅−=

∆⋅=

&

&
                                 (3.3.2.2) 

onde: )),(( yxgDadj y  é a matriz adjunta de ),( yxgDy . 

O campo vetorial de (3.3.2.2) é obtido quando o campo vetorial do sistema (3.3.2.1) é 

multiplicado ponto a ponto por )],(det[),( yxgDyx y=∆ . Pode ser visto que o sistema de 

(3.3.2.2) é equivalente à (3.3.2.1), quando ),( yx∆  é positivo, e inverso no tempo, quando 

),( yx∆  é negativo. 

O fluxo deste campo vetorial transformado é suave, deixando a variedade de restrição 

invariante e ajudando na análise das dinâmicas singulares. Logo, é possível expandir a 

fronteira de estabilidade pela inclusão de alguns conjuntos que pertencem à superfície 

singular. 

Explorando a transformação singular de (3.3.2.2), é possível estabelecer conjuntos que 

definem a estrutura do espaço de estados do sistema de EAD no conjunto singular S, 

definido em (3.2.3.11): 

1. }0),(),()),((),(:),{( =⋅⋅≡∈=Ψ yxfyxgDyxgDadjyxSyx xyκ  

2. }0),(),(:\),{( =⋅∆Ψ∈=Ξ yxyxDSyx y κ              



 

3. ( Ψ∪Ξ= \SR

O conjunto Ψ é chamado de superfície de pseudo

de superfície semi-singular e o conjunto 

conjuntos Ξ e Ψ. 

O conjunto Ψ tem o comportamento de uma superf

possível ver que um PE de (3.3.2.

autovalores de (3.3.2.2) são os de (3.3.2.1) multiplicados por 

Venkatasubramanian et al. 

conjunto adicional de PEs em 

Figura 3.3.2.1: Comparação dos retratos de fase dos sistemas (3.3.2.1) e (3.3.2.

A figura 3.3.2.1 que ilustra o exemplo da transformação do sistema (3.3.2.1) no 

sistema (3.3.2.2) registra em (a) a presença da singularidade 

no segmento Ψ-S (acima) apresenta fontes 

(abaixo) representa poços (“sinks”)

sela Ψ. 

Quando se compara as trajetórias da figura 3.3.2.1(a) e 3.3.2.1(b), observa

trajetórias são idênticas, 

S). Os pontos singulares foram eliminados pela multiplicação por 

)Ψ                                                            

é chamado de superfície de pseudo-equilíbrio. O conjunto 

singular e o conjunto R é a superfície de singularidade excluindo os 

 tem o comportamento de uma superfície de equilíbrio de (3.3.2.

possível ver que um PE de (3.3.2.1) é um ponto de equilíbrio de (3.3.2.

) são os de (3.3.2.1) multiplicados por ),( yx∆ . 

Venkatasubramanian et al. (1995 b), por causa da transformação, (3.3.2.

conjunto adicional de PEs em Ψ. A figura 3.3.2.1 ilustra qualitativamente o disposto

Figura 3.3.2.1: Comparação dos retratos de fase dos sistemas (3.3.2.1) e (3.3.2.2) para um sistema qualquer
(a) sistema (3.3.2.1); e (b) sistema (3.3.2.2) 

A figura 3.3.2.1 que ilustra o exemplo da transformação do sistema (3.3.2.1) no 

sistema (3.3.2.2) registra em (a) a presença da singularidade S por meio da linha S

S (acima) apresenta fontes (“sources”) singulares e no segmento S

poços (“sinks”) singulares. E apresenta também o ponto de pseudo

Quando se compara as trajetórias da figura 3.3.2.1(a) e 3.3.2.1(b), observa

as são idênticas, entretanto, em 3.3.2.1(b) não existem pontos singulares (linha S

S). Os pontos singulares foram eliminados pela multiplicação por (x∆
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equilíbrio. O conjunto Ξ é chamado 

é a superfície de singularidade excluindo os 

ície de equilíbrio de (3.3.2.2). É 

é um ponto de equilíbrio de (3.3.2.2) e que os 

 Como descrito em 

(1995 b), por causa da transformação, (3.3.2.2) tem um 

ilustra qualitativamente o disposto. 

 
ra um sistema qualquer. 

A figura 3.3.2.1 que ilustra o exemplo da transformação do sistema (3.3.2.1) no 

por meio da linha S-S, que 

singulares e no segmento S-Ψ 

E apresenta também o ponto de pseudo-

Quando se compara as trajetórias da figura 3.3.2.1(a) e 3.3.2.1(b), observa-se que as 

, em 3.3.2.1(b) não existem pontos singulares (linha S-

), y  e as trajetórias 



 

apresentam o sentido inverso à esquerda da linha S

tornou-se um equilíbrio normal do sistema 3.3.2.1(b).

O conjunto Ξ corresponde aos pontos onde (3.3.2.

seja, um conjunto de pontos onde a trajetória apenas toca a singularidade a não a cruza 

(Venkatasubramanian et al. 

Figura 3.3.2.2: Dinâmica perto dos pontos semi

O conjunto R consi

convergem ou originam,

Figura 3.3.2.3: Dinâmica perto dos pontos singulares transversais (conjunto 

A fronteira de estabilidade de um 

específicos contidos nas superfícies singulares 

(Venkatasubramanian (1991,1992 a,b,c, 1995 a,b))

1. PEIs na fronteira da área de atração; 

2. Variedades estáveis de 

3. Variedades estáveis de pseudo

superfícies singulares na fronteira da área de atração

4. Pedaços de fronteiras singulares

apresentam o sentido inverso à esquerda da linha S-S. O ponto singul

íbrio normal do sistema 3.3.2.1(b). 

 corresponde aos pontos onde (3.3.2.2) é tangente à singularidade

um conjunto de pontos onde a trajetória apenas toca a singularidade a não a cruza 

manian et al. (1995 b). A figura 3.3.2.2 ilustra o disposto.

 
Figura 3.3.2.2: Dinâmica perto dos pontos semi-singulares 

consiste dos pontos singulares para os quais as trajetórias de 

originam, transversalmente. A figura 3.3.2.3 ilustra o disposto.

 
Figura 3.3.2.3: Dinâmica perto dos pontos singulares transversais (conjunto 

fronteira de estabilidade de um PEE, ∂A(xs,ys), explorando características conjuntos 

específicos contidos nas superfícies singulares passa a ter a seguinte composição

(Venkatasubramanian (1991,1992 a,b,c, 1995 a,b)): 

PEIs na fronteira da área de atração;  

Variedades estáveis de PEIs na fronteira da área de atração; 

Variedades estáveis de pseudo-equilíbrios e pontos semi

na fronteira da área de atração; 

Pedaços de fronteiras singulares na fronteira da área de atração
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S. O ponto singular Ψ em 3.3.2.1(a) 

) é tangente à singularidade, ou 

um conjunto de pontos onde a trajetória apenas toca a singularidade a não a cruza 

. A figura 3.3.2.2 ilustra o disposto. 

para os quais as trajetórias de (3.3.2.2) 

3.3.2.3 ilustra o disposto. 

Figura 3.3.2.3: Dinâmica perto dos pontos singulares transversais (conjunto R) 

explorando características conjuntos 

a seguinte composição 

equilíbrios e pontos semi-singulares de 

na fronteira da área de atração; 
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3.4- Teoria de estabilidade de Lyapunov para estudos de 

estabilidade angular com estrutura da rede preservada 

Dado o modelo de equações diferenciais restritas a ser utilizado para análise de 

estabilidade de um sistema de potência devido a grandes perturbações, torna-se necessário 

desenvolver uma forma de avaliar a margem de estabilidade do sistema de potência para 

determinada falta. 

A forma clássica e mais evidente de avaliar a margem de estabilidade do sistema de 

potência modelado preservando a estrutura da rede é a simulação numérica no tempo das 

equações algébrico-diferenciais. Assim, por inspeção do comportamento das variáveis de 

estado, pode ser identificado o TCR do sistema para determinada falta. 

Entretanto, é interessante que a identificação dessa margem de estabilidade possa ser 

feita de forma mais direta. Nesse caso, surgem problemas com a integração de equações 

diferenciais, computacionalmente lentas. 

A avaliação da margem de estabilidade pode ser realizada sem a solução explícita das 

equações diferenciais que regem o sistema pós-falta por meio de métodos diretos de 

análise. Tais métodos foram inicialmente concebidos para aplicações ao estudo de 

estabilidade transitória com sistemas de potência modelados com estrutura da rede 

reduzida. Entretanto, são estudados também para permitir a avaliação de margens de 

estabilidade para sistemas de potência modelados com estrutura da rede preservada. 

Além de não se necessitar resolver explicitamente as equações diferenciais que 

representam o sistema após a eliminação da falta, a eficiência destes métodos diretos 

reside também no fato de que a avaliação da margem de estabilidade do sistema é 

realizada por meio da energia, um índice que tem significado físico evidente.  

Os métodos diretos baseiam-se nos resultados de Lyapunov e no princípio da 
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invariância de LaSalle. Nestes estudos associa-se uma função do tipo de Lyapunov ao 

sistema. Estas funções de Lyapunov podem ser interpretadas como se fossem funções do 

tipo energia do sistema dinâmico associado. Assim, a função atribui valores (energias) aos 

pontos de interesse do estudo, o que permite por comparação, que sejam estabelecidas a 

margem, ou distância, que o sistema antes da falta está da instabilização, em passos de 

integração, para determinada contingência. 

As próximas subseções apresentarão: a fundamentação do estudo de estabilidade de 

acordo com a teoria de Lyapunov; uma função energia aplicável a sistemas de EAD; e a 

forma de aplicação de métodos diretos no estudo de estabilidade. 

3.4.1- Teoria de estabilidade de Lyapunov  

O estudo de estabilidade por métodos diretos permite a predição da estabilidade sem a 

solução explícita das equações diferenciais que representam o sistema elétrico de 

potência. Porém, é necessário estabelecer a maneira de predizer a estabilidade de PEs, 

bem como existe a necessidade de se estabelecer funções de Lyapunov do tipo energia 

para associar ao sistema de potência. 

Como pode ser visto em Vidyasagar (1993) sobre o uso de funções de Lyapunov, em 

tradução livre:  

 

“Se fosse possível definir, em algum sentido, a energia total de um sistema, a qual tivesse 

a propriedade de ser zero na origem e positiva em outros lugares, ou seja, ter um mínimo 

local ou global em 0, conseqüentemente, se o sistema originalmente na origem fosse 

perturbado, o nível de energia do sistema aumentaria, e então, a partir daí, olhar-se-ia 

para o comportamento dinâmico do sistema, e dependendo da função energia utilizada, 

poder-se-ia concluir sobre a estabilidade.” 
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Neste contexto despertam atenção as idéias do método de Lyapunov, que por sua vez 

se baseiam nas idéias de Lagrange (1800): 

 

"Se uma certa posição de repouso de um sistema mecânico conservativo é um ponto de 

mínimo da energia potencial, então esta é uma posição de equilíbrio estável. Caso 

contrário, a posição é instável." 

 

Lyapunov, generalizando as idéias de Lagrange, ou generalizando o conceito de 

energia mecânica de um sistema, estabeleceu o seguinte teorema: 

 

Teorema de Lyapunov (3.4.1.1): 

Seja x=0, um ponto de equilíbrio do sistema (3.1.1), e nD ℜ⊂  um domínio contendo 

0=x . Seja uma função de classe C1, V : D → ℜ  , conhecida como função de Lyapunov, 

definida positiva, onde: 

                                        V(0) = 0  e 0)( >xV  em { }0−D                                    (3.4.1.1) 

Então, se:               

a)                                   0)( ≤
•

xV  em { }0−D :                                           (3.4.1.2) 

 sua derivada no tempo seja semi-definida negativa, então, a origem do sistema dinâmico 

associado é estável; 

b) 0)( <
•

xV  em { }0−D : sua derivada no tempo seja definida negativa, então, 

a origem do sistema dinâmico associado é assintoticamente estável; 

Prova: Anexo A.                                                                                                                   �  
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Uma função contínua e diferenciável ( )xV  satisfazendo as condições do Teorema de 

Lyapunov é denominada função de Lyapunov. A superfície, ( ) cxV = , para algum 0>c , é 

chamada de superfície de Lyapunov ou curva de nível. 

 
Figura 3.4.1.1: Curva de nível de uma função de Lyapunov 

A condição 0≤V&  implica que quando a trajetória cruza a superfície de Lyapunov, 

( ) cxV = , ela se move para dentro do conjunto { }cxVx n
c ≤ℜ∈=Ω )(  e dentro deste 

conjunto não consegue mais sair. Quando 0≤V& , a trajetória move-se de uma superfície 

de Lyapunov para outra mais interior, com menor c . Com o decréscimo de c , a superfície 

de Lyapunov, ( ) cxV = , encolhe em direção a origem, mostrando que a trajetória alcança 

a origem, enquanto o tempo avança. 

Se for conhecido apenas que 0≤V& , não se pode garantir que a trajetória alcançará a 

origem. Porém pode-se concluir que a origem é estável, desde que a trajetória esteja 

contida dentro de uma bola εB  para uma dada condição inicial )0(x , permanecendo no 

interior de uma superfície de Lyapunov que contém a bola. 

Já para 0≥V& , pelo mesmo raciocínio, a trajetória move-se de uma superfície de 

Lyapunov para outra mais exterior, com maior c . Com o acréscimo de c , a superfície de 

Lyapunov, ( ) cxV = , aumenta na direção contrária a da origem, mostrando que a trajetória 

se afasta da origem, enquanto o tempo avança. 
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3.4.2- Resultados da estabilidade de Lyapunov para 

sistemas de EAD  

A dinâmica das equações diferenciais do sistema de EAD dado na equação (3.2.3.2) é 

restrita pelas equações algébricas do mesmo sistema. Nos pontos não singulares da 

variedade de restrição, ou seja, no conjunto SM \ , é possível estudar a estabilidade do 

sistema de EAD com as técnicas e resultados do sistema de EDO. Para tanto, deve-se 

considerar que isso se aplica ao conjunto Ω  escolhido (equação (3.2.3.7)). 

No caso dos sistemas de EAD, a eliminação de variáveis associadas à restrição é 

possível para o conjunto SM \ resultando na redução do sistema de EAD a um sistema 

EDO equivalente. Com base no Teorema da Função Implícita e no conjunto Ω  escolhido 

(equação (3.2.3.7)), existe em uma vizinhança ℜ⊂U  de x, onde ( ) Myx Ω∈, , uma 

função única duas vezes diferenciável: 

)(),(;: 2 UCuxuxu mn ∈ℜ→ℜ a                                         (3.4.2.1) 

tal que: 

MMUuUeUxxuxg Ω⊂×∈∀= ))(())(,(0                               (3.4.2.2) 

com matriz Jacobiana: 

))(,())(,()))((,()())(( 11
)( xuxfxuxgDxuxgDxDu xxu

−−−=                       (3.4.2.3) 

O seguinte resultado provê o sistema reduzido (Hill e Mareels (1990)): 

 

Lema (3.4.2.1): Na vizinhança MMUuU Ω⊂× ))(( , o sistema de EAD reduz-se à: 

           ))(,( xuxfx =&                                                                (3.4.2.4) 
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Quando se discute a estabilidade de sistemas de EAD, é importante observar que apenas 

as perturbações que satisfazem as restrições algébricas são consideradas. 

Dada uma solução trivial )0,0())0,0,(),0,0,(( ≡tytx  do sistema de EAD: 

 

Definição (3.4.2.1): A solução trivial é estável se dado 0>ε , existe um 0>δ , tal que 

para todo δByx M ∩Ω∈),( 00 , então: 

+ℜ∈∀∩Ω∈ tByxtyyxtx M ,)),,(),,,(( 0000 ε                              (3.4.2.5) 

 

Definição (3.4.2.2): A solução trivial é assintoticamente estável se é estável e existe um 

0>η , tal que para todo ηByx M ∩Ω∈),( 00 , então: 

              0)),,(),,,((lim 0000 =
∞→

yxtyyxtx
t

                                      (3.4.2.6) 

 

Considerando as definições, os resultados a seguir servem de argumentos básicos para 

a estabilidade no senso de Lyapunov: 

 

Teorema (3.4.2.1): Seja um conjunto aberto, conexo e que contém a origem, Ω⊂Ω ' , 

Assumindo que existe uma função +ℜ→Ω ':V  de classe )'(1 ΩC  tal que V é definida 

positiva e tem derivada semidefinida negativa em M'Ω , i.e.: 

( )
0),(

),(),(

≤

≥

yxV

yxayxV

&
                                                   (3.4.2.7) 

em M'Ω  para algum { ,,,: crescenteteestritamencontínuaaKa ++ ℜ→ℜ=∈  }0)0( =a . 

Então a solução trivial é estável. 
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Prova: Do lema (3.4.2.1), conclui-se que existe uma vizinhança ''Ω  da origem tal que 

MM Ω⊂Ω '' , na qual o sistema de EAD é equivalente ao sistema de EDO. Seja +ℜ∈r  o 

maior valor tal que MrB ''' Ω∩Ω⊂ . Para qualquer r≤ε , é possível adaptar o Teorema de 

Lyapunov padrão para sistemas de EDO, como a seguir. Com Br, a suposição de posto 

completo implica que xLyx )1(),( +≤  para algum 0>L . Escolhendo-se 1δ  tal que 

)1/(),,( 00 Lyxtx +≤ ε , então é possível deduzir que )(εδ  satisfaz a definição (3.4.4.2). 

Para r>ε , assegura-se o resultado escolhendo )(rδδ = .                               �  

 

Teorema (3.4.2.2): Das condições do teorema (3.4.2.1), suponha que V tenha derivada 

definida negativa em M'Ω , i.e.: 

( )),(),( yxcyxV −≤&                                                      (3.4.2.8) 

em M'Ω  para algum Kc∈ . Definindo ainda: { }MBM ''':sup Ω∩Ω⊂∩=
+ℜ∈

γ
γ

γα  e 

( ){ }αα ayxVyxV G ≤Ω∈=− ),(:'),(1 . Então a solução trivial é assintoticamente estável com 

domínio de atração contendo )'(1
MMV Ω⊂Ω⊂−

α . 

 

Prova: Com MrB ''' Ω∩Ω⊂ , pode ser realizada adaptando os argumentos do teorema 

(3.4.2.1).                  �  

 

Para sistemas de EDO invariantes no tempo, a condição de V&  do teorema (3.4.2.2) 

pode ser relaxada, desde que haja uma contraparte, usando o princípio de invariância de 

LaSalle. Seja: 

MemyxV ',0),( Ω≤&                                             (3.4.2.9) 

{ }0),(:'''),( ≡Ω∩Ω∈= yxVyxS M
&                                       (3.4.2.10) 
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Então pode ser provado que as trajetórias alcançam o maior conjunto invariante em S, 

e as conclusões do teorema (3.4.2.2) permanecem inalteradas. 

Deve ser observado que se for requerido que V seja decrescente, i.e., ( )),(),( yxbyxV ≤&  

em M'Ω , para algum Kb∈ , então as condições dos teoremas (3.2.3.1) e (3.4.2.1) 

garantem a estabilidade e estabilidade assintótica, respectivamente. 

 

Teorema (3.4.2.3): Considerando que as suposições contidas em (3.2.3.4), (3.2.3.5) e 

(3.2.3.6) valham, e que: 

),)()(,())(,)((),)((:),( 1 yxgDyxgDyxfDyxfDyxA xyyx
−−=                 (3.4.2.11) 

satisfaz a suposição:  

0,'),(,0),(),( >Ω∈∀≤++⋅ εε M
T yxyxAyxAI ,                (3.4.2.12) 

onde 'Ω  é um subconjunto conexo e aberto de Ω , contendo a origem.  

Considerando as suposições (3.2.3.4), (3.2.3.5), (3.2.3.6) e (3.4.2.12), a solução trivial 

)0,0())0,0,(),0,0,(( =tytx  do sistema de EAD é assintoticamente estável. 

Prova: Hill e Mareels (1990).                                                                                          �  

 

Com as considerações, suposições, teoremas, corolários e lema apresentados, a 

estabilidade de sistemas de EAD fica bem caracterizada no domínio de atração, ou na 

região onde o Teorema da Função Implícita se aplica e o sistema de EAD pode ser 

reduzido a um sistema de EDO equivalente. A seguir será apresentado um exemplo 

ilustrativo. 

 

Seja o sistema de EAD:  

2220 cyx

yxx

−+=

+−=&
                                                 (3.4.2.14) 
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As suposições (3.2.2.4), (3.2.2.5), (3.2.2.6) e (3.4.2.12) são facilmente verificadas: 

suposição (3.2.2.4) : f e g são 2C ; 

suposição (3.2.2.5): 0,1)),(( ≠= yseyxgDposto y . Escolhendo-se { }0:),( 2 >ℜ∈=Ω yyx ; 

suposição (3.2.2.6): os equilíbrios do sistema são: )2/,2/( cc e )2/,2/( cc −− , logo o 

único equilíbrio em Ω  é: )2/,2/( cc . O problema não sofrerá translação das 

coordenadas para a origem. 

Suposição (3.4.2.12): 0,'),(,0),(),( >Ω∈∀≤++⋅ εε M
T yxyxAyxAI , logo: 

y

x
x

y
yxA −−=−−= 12)

2

1
(1),( , que é estritamente negativa em 

{ }0,0,:),(' 2222 >+>=+ℜ∈=Ω yxycyxyxM ; 

As condições do teorema (3.4.2.2) são atendidas para a função de Lyapunov do tipo 

energia: 0)(),(),( 2 >−=⋅= yxyxfyxfV T  e sua derivada estritamente negativa 

( )( ) ( ) M
TT

y

x
yxyxfyxAyxAyxftytxV '01)(2),(),(),(),()(, 2 Ω∈≤








+⋅−⋅−=⋅+⋅=& . 

Desta forma o teorema (3.4.2.3) garante a estabilidade assintótica do equilíbrio usando 

como função de Lyapunov 2)( yxV −= . Usando o teorema (3.4.2.2), é possível estimar a 

região de atração de A contendo o maior conjunto da forma 

{ }dyxcyxyx ≥−=+ℜ∈ 22222 )(,:),( contido em M'Ω  que leva a: 

{ }0,0,:),( 2222 >>=+ℜ∈⊃ yxcyxyxA                                  (3.4.2.15) 

Uma vez que MA Ω= , neste caso a estimativa somente cobre metade do exato 

domínio de atração. Pode-se examinar a estabilidade dos equilíbrios )2/,2/( cc −−  

usando a mesma função de Lyapunov, obtendo um resultado similar. 

Neste exemplo, a representação local pelo sistema de EDO pode ser identificada 

analiticamente: 
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],[,,22 ccUcxccxy −=≤≤−+−±=                           (3.4.2.16) 

Usando 22)( xcxu −= , compatível com MM UuU ))(( ×⊃Ω . Então a descrição do 

sistema é dada por: 

Uxxhxcxx ∈∀=−+−= ),(:22
&                                      (3.4.2.17) 

O equilíbrio desta equação é dado por: 2/cx = . 

3.4.3- Função energia para sistemas de EAD 

A determinação de funções de Lyapunov para modelos de EAD é necessária, mas não 

é trivial. Em outras palavras, com a preservação da estrutura da rede torna-se mais difícil 

encontrar funções de Lyapunov (funções do tipo energia) viáveis para aplicação ao estudo.  

Dadas as condições de construção e de acordo com o disposto nos teoremas (3.4.2.1) e 

(3.4.2.2), a existência de funções energia é condição suficiente para garantir que cada 

trajetória na fronteira da região de estabilidade seja limitada e convergente ao PEE 

(Alberto e Chiang, 2007): 

 

Definição 3.4.3.1: Uma função C1, ℜ→ℜ×ℜ mnV :  é uma função energia para o sistema 

de EAD se satisfaz: 

(i) [ ] 0),(),)()(,())(,)((),)((:),( 1 ≤⋅−= − yxfyxgDyxgDyxVDyxVDyxV xyyx
&  para 

todo SMyx \),( ∈ ; 

(ii) Se SMyx \),( ∈  e Eyx ∉),( , então o conjunto [ ){ }0),,((:,0 0 =∈ yxtVtt φω
&

tem medida zero; 

(iii) Se )),,(( 0 yxtV φ  é limitado para � N 	0, �#�, então ),,(0 yxtφ  é limitado 

para � N 	0, �#�; 
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onde: [ )ωt,0  é o intervalo maximal de existência à direita para a solução ),,(0 yxtφ . 

 

Assim, apresenta-se nesta subseção uma função energia que pode ser utilizada na 

avaliação da margem de estabilidade de sistemas de EAD, proposta por Praprost e Loparo 

(1994). 

Para tal, seja o sistema da equação (3.4.3.1) um sistema de potência modelado como 

um sistema de EAD multimáquinas com o modelo clássico de máquinas síncronas. 

Considerando que as condutâncias das linhas de transmissão podem ser desprezadas e que 

o sistema é composto de IO equações de “swing” relativas aos geradores do sistema e por 

2 · IPQ � IPR equações de fluxo de potência, onde IPQ e IPR são os números de 

barras modeladas como PQ e PR, respectivamente; tem-se o modelo de EAD do sistema: 

( )
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γγ

γγ

γγγ&&

                     (3.4.3.1) 

onde: 9 é igual á IO � IPQ � IPR, γS é o ângulo de fase, �S  é a inércia e P� S a 

potência mecânica do �-ésimo gerador. RS é o módulo da tensão, PS. é a carga de potência 

ativa e QS é a carga de potência reativa, da �-ésima barra. T é a matriz susceptância, onde 

TSM é a susceptância de transferência da linha � � U e TSS é a susceptância nodal do �-ésimo 

barramento. 

Estabelecendo o último gerador do sistema como referência angular (referência OMR, 

seção 2.3.2), o conjunto de EAD que representa o sistema fica: 
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onde: 0, =−= NGNGii γγγα . 

A função energia (3.4.3.3) permite a avaliação da margem de estabilidade de um 

sistema de potência modelado com estrutura da rede preservada por meio do conjunto de 

EAD (3.4.3.2): 
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               (3.4.3.3) 

onde: ω é a velocidade angular rotórica. α  e R  são respectivamente os ângulos e tensões 

relativas ao PEE e 9 é igual á IO � IPQ � IPR.  

O último termo da equação (3.4.3.3) representa a energia cinética. Os outros termos 

representam a energia potencial, EP. A carga de potência ativa pode ser modelada como 

potência constante e a carga de potência reativa é uma função arbitrária do módulo da 

tensão. É possível mostrar que a função energia V é constante para o sistema de EAD pós-

falta sem amortecimento e válida para o domínio de atração. 

3.5- Teoria de perturbações singulares  

Em sistemas físicos, como os sistemas de energia elétrica, não existem variáveis 

estritamente algébricas (y), como aquelas resultantes da preservação da estrutura da rede 
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para o modelo de EAD em estudo. As variáveis algébricas são aproximações de 

comportamentos dinâmicos considerados muito mais lentos ou muito mais rápidos de uma 

variável em comparação a outra, de tal maneira que uma das dinâmicas pode ser 

desprezada sem afetar muito os objetivos de um estudo. 

Para o sistema elétrico de potência, as variáveis algébricas relativas ao fluxo de 

potência são muito mais rápidas que as dinâmicas relativas à aceleração ou desaceleração 

de geradores. Por causa disto, em estudos dinâmicos de grandes perturbações, as variáveis 

de fluxo de potência são muitas vezes desprezadas, como no estudo clássico de 

estabilidade transitória. O inverso também acontece quando o estudo tem como objetivo a 

análise das variáveis do fluxo de potência e as dinâmicas dos geradores podem ser 

desprezadas. 

Ao se preservar a estrutura da rede, estabeleceu-se o modelo de EAD com dois tipos 

de variáveis de estado: um com dinâmica lenta (x), representando ângulos e velocidades 

angulares rotóricos das máquinas síncronas do sistema e um sem dinâmica, algébrico ou 

instantâneo, (y), representando os módulos de tensão e os ângulos das barras do sistema. 

De fato, a existência de uma variável algébrica associada às equações que modelam a 

rede de transmissão é uma aproximação ou um limite de uma variável dinâmica muito 

rápida em relação àquela dos geradores. 

A existência de variáveis estritamente algébricas traz problemas em análises 

dinâmicas, como o estudo de estabilidade angular. Ocorre que fora da variedade de 

restrição, M, não existe campo vetorial definido para o sistema de EAD, uma vez que a 

restrição imposta pelas equações algébricas do modelo (equações de fluxo de potência) 

não é obedecida.  

Entretanto, conforme disposto na seção 2.8, o estudo de estabilidade é caracterizado 

por alterações topológicas da rede que são modeladas por 3 sistemas de EAD distintos, 
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separados no tempo, representando as configurações do sistema antes, durante e após a 

falta ocorrida. 

As mudanças topológicas enfrentadas pelo sistema resultam em variedades de 

restrição distintas, ou seja, uma para cada um dos sistemas de EAD (pré-falta, falta e pós-

falta), como pode ser observado nas equações (2.7.2), (2.7.3) e (2.7.4). Observa-se assim, 

que nos instantes de aplicação da falta e de sua eliminação os sistemas são substituídos, e 

conseqüentemente, as variedades de restrição também.  

Cada uma das substituições representa um salto entre dois sistemas de EAD e ocorrem 

nos instantes de aplicação e de eliminação da falta, dada a inexistência do campo vetorial 

fora das variedades de restrição de cada sistema de EAD. 

Em tais instantes de tempo as equações diferenciais do sistema não poderiam ser 

integradas, levando a uma descontinuidade na trajetória do sistema. Ou seja, nos instantes 

do salto não seria possível avançar a trajetória do sistema da condição pré-falta para a falta 

e da falta para a pós-falta. Isso restringiria a realização de simulações computacionais do 

sistema modelado. 

Para tratar a questão parece adequado recorrer à teoria de perturbação singular (Sastry 

e Desoer (1980), Praprost e Loparo (1994) e em Zou et al. (2003), entre outros), pois é 

possível introduzir uma dinâmica muito rápida junto a cada variável algébrica do sistema. 

Essa dinâmica aproxima o comportamento de salto observado no modelo de EAD, embora 

permita que exista um novo campo vetorial para todo o espaço de estados, até então 

restrito à variedade de configuração. 

Neste sentido, é possível modelar uma dinâmica singela e associá-la à parte algébrica, 

sem que para tanto se perca as características obtidas com a modelagem de EAD. 

Como pode ser visto em Khalil (1992), as soluções analíticas de equações diferenciais 

não-lineares estão limitadas a uma classe especial de equações. Normalmente, existem 
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vários métodos de aproximação das soluções. Existem duas categorias de métodos de 

aproximações comumente usados por engenheiros e cientistas: métodos numéricos e 

métodos assintóticos. Os métodos numéricos aplicados à resolução de equações 

diferenciais não-lineares são clássicos e amplamente estudados. Já os métodos assintóticos 

não são tão conhecidos.  

Dada uma equação de estado: ),,( εxtfx =& , suponha que ε é um parâmetro escalar 

suficientemente pequeno e que em certas condições a equação tem solução exata ),( εtx . 

Existem muitas aplicações para este tipo de equação, onde o objetivo deste método 

assintótico é obter aproximações ou soluções aproximadas, ),(~ εtx , de tal maneira que o 

erro, ),( εtx - ),(~ εtx , seja de ordem suficientemente pequena, em alguma norma, para um 

pequeno ε . A solução aproximada ),(~ εtx  é de alguma maneira mais simples que a 

original ),( εtx , viabilizando a aplicação. Assim, o significado prático dos métodos 

assintóticos está em revelar propriedades estruturais escondidas ou implícitas pela 

equação de estado original para um ε  pequeno. Os métodos assintóticos revelam uma 

estrutura com escala de tempo múltipla, inerente a muitos problemas práticos. 

Segundo Khalil (1992), quase sempre as soluções da equação de estados exibe o 

fenômeno de que algumas variáveis são "rápidas" e outras "lentas". Entre os métodos que 

lidam com a iteração entre estas variáveis "lentas" e "rápidas" está o método da 

perturbação singular. 

Algumas vezes a propriedade estrutural implícita do problema em estudo leva a 

obtenção de equações de estado que dependem suavemente de um parâmetro 

suficientemente pequeno ε. Este tipo de problema pode ser tratado com a teoria de 

perturbação convencional. No entanto, existe uma classe de problemas onde uma 

caracterização mais difícil da perturbação é necessária. Esta caracterização é mais difícil 

por causa da dependência descontínua das propriedades do sistema em relação ao 
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parâmetro ε. Este tipo de problema é modelado através da denominada teoria de 

perturbação singular.  

O problema de estabilidade angular de grandes perturbações com preservação da 

estrutura da rede apresenta-se desta forma, ou seja, como um problema que pode ser 

modelado com base a teoria de perturbação singular.  

O modelo até então utilizado, de EAD, �Σ�: 
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                                                     (3.5.1) 

Pode ser perturbado e passa a ser um modelo de equações diferenciais singularmente 

perturbadas – EDSP, �ΣV�, dado por: 
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de tal forma que quando se faz ε = 0 uma abrupta e fundamental mudança nas 

propriedades dinâmicas do sistema ocorre. Neste caso a equação ),,,( εε yxtgy =⋅ &  é dita 

degenerar-se na equação algébrica: 

)0,,,(0 yxtg=                                                           (3.5.3) 

O exemplo motivacional da subseção 3.2.2 ilustra as alterações fundamentais nas 

propriedades dinâmicas do sistema de EAD descrito na equação (3.2.2.1), que representa 

uma forma degenerada da equação de Van der Pol, quando uma regularização é realizada 

transformando o sistema de EAD no conjunto de EDSP da equação (3.2.2.3). O sistema da 

equação (3.2.2.3) representa um bem definido sistema dinâmico em R2, para um ε > 0, 

devidamente pequeno. No caso exemplo, o retrato de fase do sistema regularizado 

assemelha-se ao do sistema de EAD da equação (3.2.2.1) antes da regularização. 

Para o sistema elétrico de potência modelado por meio de um sistema de EAD, ocorre 

o mesmo. O sistema de EDSP equivalente ao sistema de EAD, já observando a divisão do 
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problema de estabilidade no tempo, tem a seguinte formulação: 

],0[
),(

),(
)( 0

−∈






=⋅

=
Σ tt

yxgy

yxfx

pre

prepre

&

&

εε .

 

],[
),(

),(
)( 0

−+∈






=⋅

=
Σ a

f

ff ttt
yxgy

yxfx

&

&

εε                              (3.5.4)

 

],[
),(

),(
)( ∞∈






=⋅

=
Σ +

a
pos

pospos tt
yxgy

yxfx

&

&

εε  

onde, similarmente ao sistema de EAD equivalente, nx R∈ , W N X� e as funções Y e 4 

são de classe H8. W não é mais um conjunto de variáveis algébricas, mas sim, um conjunto 

de variáveis com dinâmica rápida (dinâmica-Z), e Z é um número real positivo e pequeno. 

Ao permitir uma dinâmica externa à variedade de configuração do sistema de EAD, o 

sistema de EDSP da equação (3.5.4) é mais viável para estudar a estabilidade angular com 

preservação da estrutura da rede, pois possibilita a mudança entre os conjuntos que 

representam o sistema de potência. 

Entretanto, é necessário mostrar que a perturbação singular do sistema (3.5.4) manteve 

as mesmas características do sistema de EAD equivalente.  

3.5.1- Caracterização da área de atração de sistemas de 

EDSP 

Na subseção 3.3, a área de atração de sistemas de EAD foi caracterizada. Observou-se 

que tal área é mais complexa do que aquela de sistemas de EDO, dada a presença de 

superfícies singulares. Também foi visto que fora da variedade de restrição M não existe 

campo vetorial definido para o sistema de EAD, uma vez que a restrição imposta pelas 

equações algébricas do modelo (equações de fluxo de potência) não é obedecida.  
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Assim, para que se possa realizar o estudo de estabilidade, torna-se necessário 

regularizar o sistema degenerado por uma dinâmica singular. Entretanto, para que a 

regularização seja eficaz, é preciso avaliar em quais condições o sistema associado 

resultante (de EDSP) mantém as características do sistema original (de EAD). 

Considere o sistema de EDSP (ΣV) de forma geral da equação (3.5.2). Seja 

[V�t, x , y � a trajetória do sistema (ΣV) começando em �x , y �. Se �xD, yD� é um PEE de 

(ΣV) para certo Z fixo, então a região de estabilidade de �xD, yD� é o conjunto: 

_`�2a, Wa� � E�2, W� N Xb, X�: c`��, 2, W� d �2a, Wa�e efgh9i� � d ∞G      (3.5.1.1) 

Para cada Z fixo e pequeno, o sistema (ΣV) é um sistema dinâmico autônomo modelado 

por um conjunto de EDO (a completa caracterização da região e da fronteira de 

estabilidade desta classe de sistemas dinâmicos autônomos pode ser encontrada em 

Chiang et al. (1988a)). Mais precisamente, supondo que todos os PEs na fronteira de 

estabilidade de (Σ`) são hiperbólicos e o sistema (Σ`) tem uma função energia para todo Z 

pequeno, então, a fronteira de estabilidade do sistema de EDSP é composta, para cada Z 

fixo, da união das variedades estáveis de todos os PEs na fronteira de estabilidade: 

                       k_`�2a, Wa� l m n�op�a q2)r , W)rsS                                        �3.5.1.2� 

Em particular, pode ser mostrado que os PEs de ���� � 1 são pontos de mínimo local 

da função energia na fronteira de estabilidade e, por isso, seus níveis de energia fornecem 

estimativas locais da fronteira de estabilidade. 

Para se utilizar o modelo fictício de EDSP para estudar a estabilidade de um sistema 

de potência modelado por conjuntos de EAD é necessário estabelecer a relação entre as 

regiões de estabilidade do sistema de EDSP artificial _`�2a, Wa� e do sistema de EAD 

original _�2a, Wa�, quando o parâmetro Z aproxima-se de zero.  

A relação entre a estabilidade de PEs do sistema de EAD e de EDSP foi estudada em 
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Zou et al. (2003), restrita ao componente estável MC ∈0 , e em Alberto e Chiang (2009), 

na qual ela foi expandida a todo o conjunto M. Considerando todos os PEs do sistema de 

EAD hiperbólicos, o teorema a seguir generaliza a relação entre a estabilidade dos 

equilíbrios dos sistemas EDSP e EAD para o conjunto M: 

 

Teorema 3.5.1.1 (Tipo de estabilidade dos equilíbrios): Seja o sistema de EDSP da 

equação (3.5.2), �ΣV�, associado ao sistema de EAD da equação (3.5.1), �Σ�. Se um PE 

hiperbólico de ���� � U do sistema �Σ�, �2t, Wt�, pertence ao componente de ���� � 1 de 

M, Ci, então existe Zt u 0 tal que �2t, Wt� é um PE hiperbólico de ���� � �U � 1� do 

sistema �ΣV� para todo Z N �0, Zt�. 

Prova: Alberto e Chiang (2009), descrita no Anexo B, seção An.B.1                                 �  

 

O teorema 3.5.1.1 apresenta que o tipo de equilíbrio de um PE do sistema de EDSP 

(3.5.2) é a soma do tipo de equilíbrio do PE com relação ao sistema de EAD e daquele 

proveniente da dinâmica perturbada associada, para um ε suficientemente pequeno.  

A suposição de que todos os PEs do sistema �Σ� são hiperbólicos é genericamente 

satisfeita, i.e., vale para quase todos os sistemas dinâmicos da forma de �Σ�. Esta 

suposição e o teorema 3.5.1.1 garantem que todos os PEs do sistema �ΣV� são hiperbólicos 

para um ε suficientemente pequeno.  

O teorema a seguir estabelece algumas informações sobre a estabilidade de PEs de 

���� � 1 do sistema de EDSP da equação (3.5.2), �ΣV�: 
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Teorema 3.5.1.2 (Localização dos PEs de Tipo-1): Considere o sistema de EDSP �ΣV� 

associado a um sistema de EAD �Σ� e suponha que todos os PEs de �Σ� são hiperbólicos. 

Então o PE hiperbólico de ���� � 1 de �ΣV� pertence ou ao componente estável ou ao 

compenente instável de ���� � 1 de M, para um ε suficientemente pequeno. E mais, se o 

PE hiperbólico de ���� � 1 *)*,( yx do sistema �ΣV� pertencer a um componente instável 

de ���� � 1 de M, então ele é um PE assintoticamente estável do sistema �Σ� em um 

componente estável de M. Caso o PE de ���� � 1 de �ΣV� pertença ao componente estável 

de M, então ele é um PE hiperbólico de ���� � 1 do sistema �Σ�. 

Prova: Alberto e Chiang (2009), descrita no Anexo B, seção An.B.2                                 �  

 

A idéia trazida pelo teorema 3.5.1.2 é a de que em um componente instável, um PEI 

de ���� � 1 do sistema de EDSP (3.5.2) é um PE assintóticamente estável do sistema de 

EAD (3.5.1), ou um PEI de ���� � 1 de um componente estável. Isso implica dizer que o 

tipo de estabilidade do sistema de EDSP só se altera em relação à do sistema de EAD 

quando associada à dinâmica-ε. Neste caso, a instabilidade de PEs do sistema de EDSP é 

estabelecida pelos autovalores de variáveis y, sendo que um tem parte real positiva.  

Como conseqüência, é possível dizer que os PEIs a serem identificados na fronteira de 

estabilidade de um sistema de EDSP, vão genericamente pertencer ao componente estável 

H , ou ao componente instável de ���� � 1, H8. 

A figura 3.5.1.1 ilustra a relação entre os PEs e os tipos de estabilidade desses PEs na 

variedade de restrição para sistemas de EAD e de EDSP. 
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Figura 3.5.1.1: Relações entre os PE e tipos de estabilidade em � para os sistemas de EAD e de EDSP, 
quando os PEs estão em um mesmo componente estável e quando estão em dois componentes de tipo 

diferentes. 

Observa-se na figura 3.5.1.1: variedades de restrição M (em vermelho) dos sistemas 

�Σ� e �ΣV�, componentes estáveis, H S, e instáveis de ���� � 1, H8, e a localização dos PEs 

e tipo de estabilidade em M, onde �2a, Wa� representa PEEs e �2), W)�, PEIs de ���� � 1. 

Em Zou et al. (2003), a relação entre o PEI do sistema �Σ� na fronteira de estabilidade, 

quando pertence a um componente estável de M, e o PEI do sistema �ΣV� na fronteira de 

estabilidade do sistema �ΣV�, para um ε suficientemente pequeno, foi desenvolvida e 

resultou no teorema a seguir: 

 

Teorema 3.5.1.3 (Fronteira de estabilidade na vizinhança de um componente estável):  

Suponha que �2a, Wa� e �2), W)� são respectivamente um PEE e um PEI do sistema (Σ) no 

componente estável H S. Suponha ainda que todos os PEs são hiperbólicos e que existe 

uma família de funções energia para o sistema (Σε). Então, existe um Zt u 0 tal que para 
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todo Z N �0, Zt�, o PEI �2), W)� pertence à fronteira de estabilidade k_�2a, Wa� de (Σ) se e 

somente se �2), W)� pertence à fronteira de estabilidade k_`�2a, Wa� de (Σε). 

Prova: Zou et al. (2003)                                                                                                      �  

 

De acordo com o teorema 3.5.1.3, se um PEI de H v N M pertence à fronteira de 

estabilidade ∂A�xD, yD� do sistema de EAD da equação (3.5.1), (Σ), ele pertence também à 

fronteira de estabilidade ∂AV�xD, yD� do sistema EDSP da equação (3.5.2), (ΣV). A figura 

3.5.1.2 ilustra a situação. 

 
Figura 3.5.1.2: PEIs que pertencem a ∂A(xs,ys) e também pertencem a ∂Aε(xs,ys). 

Os resultados trazidos pelo teorema 3.5.1.3 não se aplicam a todas as localizações dos 

PEI de ���� � 1. Como pode ser visto na figura 3.5.1.1, é possível que o PEI de ���� � 1 

pertença a um componente estável de ���� � 1 de M. Alberto e Chiang (2009) apresentam 

uma generalização do teorema 3.5.1.3: 

 

Teorema 3.5.1.4 (Fronteira de estabilidade na vizinhança de componentes instáveis de 

���� � 1): Considere a existência de uma família de funções energia para os sistemas (Σε) 

e (Σ) e que todos os PEs de ambos os sistemas são hiperbólicos. Suponha que �2a, Wa� é 

um PE assintoticamente estável do sistema (Σ), pertencente a um componente estável H r 
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e �2), W)� é um PE assintoticamente estável do sistema (Σ) pertencente a um componente 

instável de ���� � 1, H8z. Então existe Zt u 0 tal que, para todo Z N �0, Zt�, o PEI 

�2), W)� é um PEI de ���� � 1 na fronteira de estabilidade de k_`�2a, Wa� de (Σε). 

Prova: Alberto e Chiang (2009), descrita no Anexo B, seção An.B.3                                 �  

 

A prova do teorema 3.5.1.4 considerou que �2), W)� é um PEI na fronteira da área de 

atração de um sistema com escala de tempo rápida, para o qual as variáveis 2 podem ser 

congeladas. Nesta condição, o ponto pertecente a um componente estável é um PEE do 

sistema rápido, com a variável x congelada, e é um ponto da região de estabilidade de (Σε). 

Assim, as trajetórias do sistema rápido com x congelado que convergem ao PEE do 

sistema rápido são trajetórias que convergem para componente estável de (Σε), para um ε 

pequeno. A figura 3.5.1.3 ilustra a situação. 

 
Figura 3.5.1.3: PEIs de ���� � 1 de componentes instáveis pertecem a fronteira da área de atração ∂Aε(xs,ys) 

do sistema de EDSP (Σε). 

 

Observa-se com os resultados apresentados, um problema associado ao uso do sistema 

fictício de EDSP para o cálculo de PEIs de ���� � 1 na fronteira da área de atração de 

sistemas de EAD. Isso ocorre porque o PEI de ���� � 1 que pertencente à fronteira de 

estabilidade do sistema fictício de EDSP pode não pertencer à fronteira de estabilidade do 
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sistema de EAD original. Em outras palavras, na busca do PEI para o sistema de EAD da 

equação (3.5.1) (Σ), o ponto encontrado com base no sistema fictício de SPDE da equação 

(3.5.2) (Σε) pode ser um eventual PEI de ���� � 1 pertencente a H8. Assim, sendo, tal 

ponto não será pertencente à fronteira de estabilidade do sistema de EAD original 

k_�2a , Wa�.  

Isso leva a uma inconsistência que terá de ser observada na construção de métodos 

diretos de avaliação da margem de estabilidade de sistemas de potência modelados por 

conjunto de EAD. 

Apesar disso, a análise da estabilidade do sistema fictício de EDSP passa a ser 

equivalente àquela realizada para um sistema de EDO. Desta forma, as técnicas de 

avaliação da margem de estabilidade desenvolvidas para sistemas de EDO podem ser 

aplicadas para modelos que preservam a estrutura da rede, inclusive métodos PEIC, como 

será visto no capítulo 5. Certamente, tais métodos deverão considerar as inconsistências 

entre os modelos, a fim de realizar corretamente a predição da margem de estabilidade do 

sistema. 
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Capítulo 4 

 

AVALIAÇÃO DA MARGEM DE 

ESTABILIDADE EM SISTEMAS DE 

POTÊNCIA COM ESTRUTURA DA REDE 

PRESERVADA 

 

O modelo do sistema de potência que preserva a estrutura da rede é um conjunto de 

EAD. Para permitir a divisão do problema no tempo regularizou-se o conjunto de EAD 

por um conjunto de EDSP associado, que mantém certas características de interesse do 

sistema de EAD e insere uma dinâmica rápida nas regiões onde a dinâmica do sistema 

EAD não estava definida (fora de variedades de restrição). Assim, comportamentos de 

salto foram aproximados por uma dinâmica rápida, permitindo simulações. 

Nas seções 4.1 e 4.2, um sistema elétrico de pequeno porte com 3 barras foi modelado 

como conjunto de EAD e como conjunto de EDSP, respectivamente, para exemplificar o 

comportamento do sistema elétrico quando modelado com a estrutura da rede preservada.  
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Na seção 4.3 apresentam-se de forma organizada os mecanismos de instabilização do 

sistema de potência modelado por conjuntos de EAD, considerando tanto os mecanismos 

que ocorrem no sistema de EAD falta (ΣB), quanto aqueles que ocorrem após a eliminação 

da falta, no sistema de EAD pós-falta (Σ?CD).  

Um mecanismo de instabilidade de sistemas de EAD não diretamente tratado na 

literatura é apresentado. Tal instabilização pode ocorrer durante a falta, quando a trajetória 

de falta do sistema de EAD alcança superfícies singulares. É mostrado que ele afeta o 

resultado da avaliação da margem de estabilidade e que sua não consideração pode levar a 

resultados errados de avaliação da margem de estabilidade do sistema de potência 

modelado por conjuntos de EAD.  

Também na seção 4.3, para ilustrar os mecanismos de instabilidade de forma mais 

completa, o sistema de 3 barras utilizado nas seções 4.1 e 4.2 é modificado e novas 

análises são realizadas. Nos exemplos apresentados, utilizou-se como referência angular o 

barramento infinito ou uma máquina do sistema. As cargas foram consideradas potências 

constantes, o que evidencia a presença de singularidades no sistema. 

4.1- Análise do Sistema de 3 Barras modelado como 

conjunto de EAD 

Seja o sistema teste com 3 barras da figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1: Sistema teste de 3 barras 
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Escolhendo-se o gerador 1 como referência angular, o conjunto de EAD que modela o 

sistema da figura 4.1.1 é dado por:
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onde: 

• �8 � �! � 1, são respectivamente os momentos de inércia dos geradores 1 e 2; 

• R8 � R! � 1,2, são respectivamente os módulos das tensões das barras 1 e 2; 

• P< � �1, Q< � 0, são as cargas de potência ativa e reativa constantes conectadas à 

barra 3; 

• �! � {! � {8, �8 � {8 � 0 e |< � c< � {8; 

• T<a} � 0; 
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• P8 � P! � P< � 0; 

O conjunto de equações algébricas define uma variedade de restrição (�) para o 

sistema de EAD (4.1.1) quando 4�2, W� � 0. As trajetórias do sistema de EAD (4.1.1) 

ficam restritas à �, ou seja, o sistema dinâmico representado pelas equações de “swing” 

das máquinas geradoras induz um campo vetorial restrito à �.  
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Para o sistema de potência da figura 4.1.1, encontrou-se a variedade de restrição 

ilustrada na figura 4.1.2. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.1.2: (a) variedade de restrição δ2xθ3xV3 do sistema de EAD (4.1.1); (b) projeções da variedade de 
restrição do sistema (4.1.1) nos planos δ2 x θ3 e δ2xV3. 

onde: as variedades em cor verde da figura 4.1.2.(a) representam projeções nos planos 

δ2xθ3, δ2xV3 e θ3xV3. Os componentes estáveis H  pertencentes a � são separados por 

pontos singulares indicados na figura. Quando os geradores são despachados com 0,5 

[p.u.] cada, ou seja, 	P8; P!� � 	0,5; 0,5�, e com demais condições de operação (demais 
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parâmetros) constantes da figura 4.1.1, existe um PEE em cada componente, como 

ilustrado na figura 4.1.2. 

A figura foi construída a partir das múltiplas soluções de fluxo de carga para o sistema 

(4.1.1), quando se varia a injeção de potência do gerador 2. A figura 4.1.2.(b), detalha as 

projeções δ! : θ< e δ! : V<, o que facilita a visualização e ilustra os PEs do sistema e seu 

tipo de estabilidade. Como notação deste trabalho, PEEs são representados por círculos, 

pontos de impasse por losangos ou quadrados e PEIs por triângulos. 

Os PEs encontrados para o ponto de operação descrito foram: 

[ ] [ ]199,1;035,0;0;0;;; 3322 −=Vθωδ  e [ ] =3322 ;;; Vθωδ [ ]042,0;565,1;0;0 − , sendo ambos os 

pontos estáveis do sistema de EAD. Os dois PEEs apresentados diferem-se em relação ao 

perfil de tensão. Pode-se observar na figura 4.1.2.(b) que um dos pontos tem o perfil de 

tensão alto e o outro baixo. O ponto com perfil de tensão alto é comumente chamado na 

literatura de solução de alta tensão, SAT. O outro ponto, com perfil de tensão baixo, é 

conhecido como solução de baixa tensão, SBT. 

Chama a atenção o fato da SBT do sistema de EAD ser estável. Entretanto, as 

variáveis algébricas do sistema de EAD notadamente não têm dinâmica associada. Assim 

a indução do campo vetorial ocorre apenas no espaço definido pela variedade de restrição, 

de forma tangente a cada ponto sobre a variedade, permitindo exclusivamente que 

trajetórias do sistema caminhem por pontos pertencentes à variedade de restrição. 

Portanto, o tipo de estabilidade apresentado para a SBT é determinado apenas para a parte 

do sistema modelada por equações diferenciais, uma vez observada a restrição imposta 

pela parte algébrica. Conseqüentemente, para o modelo de EAD existem pontos 

angularmente estáveis e instáveis. A SBT, para este caso, é angularmente estável.  

No entanto, para o mesmo sistema de EAD (4.1.1) podem existir PEs angularmente 

instáveis. Mantendo a carga de potência ativa P< constante, aumentando lentamente o 
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despacho de potência ativa do gerador 2, P!, (com conseqüente diminuição do despacho 

do gerador 1, P8) obteve-se o diagrama de bifurcação da figura 4.1.3. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4.1.3: Diagrama de bifurcação para o sistema da figura 4.1.1 projetado nos planos (a) δ2xθ3 e (b) 
δ2xV3. 

É possível ver na figura 4.1.3 que ocorrem duas bifurcações estáticas enquanto os 

despachos dos geradores do sistema variam. Primeiramente, quando o despacho dos 

geradores alcança [ ] [ ]3,2;3,1; 21 −=PP  [p.u.] e depois, quando o despacho dos geradores 

alcança [ ] [ ]6645,7;6645,6; 21 −=PP  [p.u.]. 
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A primeira bifurcação observada é uma bifurcação de singularidade induzida 

(Apêndice B, seção b.2). Quando o valor de P2 é aumentado (a partir de 0,5 [p.u.]) 

passando pelo valor de 2,3[p.u.], a SBT troca de tipo de estabilidade, passando de 

angularmente estável para angularmente instável. O ponto de bifurcação de singularidade 

induzida ocorre quando a SBT coincide com o ponto singular [ ] =3322 ;;; Vθωδ  

	2,55; 0; 0,52; 0,22�. Aumentando o valor de P2 além de 2,3 [p.u.], os dois PEs do sistema 

de EAD (4.1.1), um estável e outro instável, passam a estar no memmo componente de �. 

A segunda bifurcação que ocorre é uma bifurcação sela-nó (Apêndice B, seção b.1). 

Esta é uma bifurcação entre o PE angularmente estável e o PE angularmente instável do 

sistema de EAD, como pode ser visto na figura 4.1.3. Após a bifurcação sela-nó, qualquer 

incremento em P! leva o sistema de EAD a não ter equilíbrios. Esta bifurcação está 

associada à ausência de capacidade de transmissão de potência, neste caso ativa. O 

despacho no ponto de bifurcação está ilustrado na figura 4.1.4. 

 
Figura 4.1.4: Despacho do sistema EAD (4.1.1)- caso de perda de estabilidade estática. 

onde: as setas pretas e azuis representam os fluxos de carga ativa e reativa, 

respectivamente. 

É possível perceber que a diferença angular δ2 alcança o valor máximo em π/2, o que 

corresponde à condição de máxima transferência de potência entre as barras 1 e 2. Na 

literatura isto é chamado de perda de estabilidade estática.  

No entanto, o sistema de EAD pode enfrentar um colapso devido a um mecanismo 

diferente. No colapso descrito, apenas os parâmetros associados à equação de "swing" 
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sofreram variações. Se mudanças forem realizadas em outros parâmetros, o sistema irá 

perceber mudanças na variedade de restrição. Isto pode ser observado na figura 4.1.5, para 

a qual a carga ativa da barra 3 foi aumentada até que o sistema enfrentasse um colapso. 

Para este caso, ambos os geradores assumiram o incremento de carga igualmente. 

 
Figura 4.1.5: Colapso de tensão clássico do sistema EAD (4.1.1), projetado em δ2xθ3. 

O aumento do valor de P3 foi realizado até o valor de 14,4 [p.u.], quando o sistema 

bifurca. O ponto de bifurcação é dado por: [ ] [ ]85,0;4/;0;0;;; 3322 πθωδ −=V . Neste ponto, a 

SAT e a SBT coalescem e para valores de P3 maiores que 14,4 [p.u.], o sistema não tem 

equilíbrios. Este fenômeno pode ser caracterizado como o colapso de tensão clássico. 

4.2- Análise do sistema de 3 barras modelado como 

conjunto de EDSP 

Quando o sistema elétrico da figura 4.1.1 é modelado por um sistema fictício de EDSP 

correspondente ao sistema de EAD da equação (4.1.1), tem-se: 
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onde:      ⇒=⋅ ),( yxgy&ε
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e Z é um número real positivo e suficientemente pequeno. 

As soluções das equações perturbadas permanecem definindo uma variedade de 

restrição para o sistema de EDSP (4.2.1), que é igual à do sistema de EAD (4.1.1). 

Entretanto, as trajetórias do sistema de EDSP (4.2.1) não estão restritas à �. Para o 

sistema de potência da figura 4.1.1, observou-se as variedades de restrição, componentes e 

PEs ilustrados na figura 4.2.1. 

 

Figura 4.2.1: Projeções da variedade de restrição do sistema (4.1.2) nos planos δ2 x θ3 e δ2xV3. 

onde: � contém um componente estável, H , onde se localiza o PEE e um componente 

instável H8, onde se localiza o PEI. Os componentes são separados por pontos singulares 

indicados na figura. Os geradores são despachados com 0,5 [p.u.] cada e com demais 

parâmetros constantes da figura 4.1.1. 

Para as mesmas condições de operação do sistema de EAD (4.1.1), é facilmente 

observável que os PEs do sistema de EDSP (4.2.1) são os mesmos PEs do sistema de 

EAD: [ ] [ ]199,1;035,0;0;0;;; 3322 −=Vθωδ  e [ ] =3322 ;;; Vθωδ [ ]042,0;565,1;0;0 − . Entretanto, 

os tipos de estabilidade de um dos PEs e de um dos componentes da variedade � 

sofreram alterações. 
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Um dos PEs, a SAT, pertence ao componente estável tanto para o sistema de EAD 

(4.1.1) quanto para o sistema de EDSP (4.2.1). Neste caso, os tipos de estabilidade dos 

componentes não se alteraram. Assim, o tipo de estabilidade de tal PE não se altera 

também, quando da regularização do sistema degenerado. Entretanto, de acordo com o 

teorema 3.5.1.1, o tipo de estabilidade dos PEs pode sofrer alteração quando da 

regularização. Para o PE que pertence ao componente instável do sistema de EDSP, o tipo 

de estabilidade é aquele resultante da soma do tipo de estabilidade do PE do sistema de 

EAD e do tipo de estabilidade do componente ao qual o PE pertence no sistema de EDSP 

associado. Assim, o PE localizado no componente instável de ���� � 1, H8, do sistema 

EDSP (4.2.1), conforme ilustrado na figura 4.2.1, tem estabilidade ���� � U � 1, onde 

U � 0 (PE estável do sistema de EAD) e 1 � 1 (componente instável do sistema (4.2.1)). 

Assim, o mesmo será um PE de ���� � 1 do sistema da equação (4.2.1). 

Logo, os PEs do sistema singularmente perturbado são os mesmos e continuam 

pertencendo à variedade de restrição, apesar do sistema não estar mais restrito à mesma. 

Porém, o tipo de estabilidade da SBT foi alterado para ���� � 1, instável. 

Essa é uma conseqüência esperada, uma vez que a dinâmica associada às variáveis de 

fluxo de carga foi modelada. Ocorre que o sistema de EDSP introduz uma dinâmica-ε 

(dinâmica perturbada) às variáveis associadas ao fluxo de potência. A indução do sistema 

dinâmico, que era exclusivamente relacionada às variáveis dos geradores, passa a ser 

composta também pela dinâmica atribuída as variáveis do fluxo de carga.  

A avaliação de estabilidade para o sistema de EDSP com os parâmetros dados já não 

pode mais ser realizada pela análise dos autovalores da matriz reduzida A da equação 

(3.2.3.15). Esta análise deve ser feita através da matriz Jacobiana sem redução, ou seja, a 

matriz Jacobiana do sistema de EDSP. A análise da matriz Jacobiana do sistema de EDSP 
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para a SBT apresenta pelo menos um autovalor positivo associado às equações 

regularizadas. 

4.2.1- Análise dos resultados da associação de uma 

função energia ao sistema de 3 barras modelado como 

conjunto de EDSP 

No capítulo 3 foram apresentados a teoria de estabilidade de Lyapunov e alguns 

resultados para estudos de estabilidade angular com estrutura da rede preservada, 

culminando na identificação de uma função energia para sistemas de EAD e EDSP, 

conforme disposto na equação (3.4.3.3). Utilizando essa função energia obtêm-se valores 

de energia potencial Ep para os pontos pertencentes à variedade de restrição � do sistema 

de EDSP, inclusive PEs e aqueles de fronteira com pontos singulares, em ambos os 

componentes instável e estável. A figura 4.2.2 ilustra a situação. 

 
Figura 4.2.2: Projeção da energia potencial dos pontos da variedade de restrição do sistema de EDSP (4.2.1) 

em relação à δ2, com compensação shunt de 2[p.u.] na barra 3, para o carregamento: [P1,P2]� 	0,5; 0,5�, 
[P3,Q3]� 	�1; 0�. 

Como pode ser observado na figura 4.2.2, a vizinhança de pontos singulares e os PEs 

representam extremos de energia potencial da variedade de restrição. A SAT, ou PEE, é 
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geralmente referência de energia potencial, ou seja, �/ � 0. A SBT representa um mínimo 

de �/ � 14,0, para este exemplo. As vizinhanças de pontos de impasse representam 

máximos de energia potencial locais, �/ � 14,9, a partir dos PEs, para esse ponto de 

operação do sistema e separam os componentes estáveis e instáveis. 

A eventual construção de métodos diretos deve considerar tal característica dos PEs e 

pontos singulares, observando que neste caso o componente principal é limitado por 

pontos singulares. 

Entretanto, essa não é a única situação possível. Alterando o carregamento do sistema 

para 	P8, P!� � 	�5,5; 6,5�, 	P<, Q<� � 	�1; 0�, o sistema passa a ter um PEI no 

componente estável da variedade de restrição do sistema modelado. Neste caso, o PEI 

passa a pertencer à fronteira da área de atração do sistema de EAD original. A figura 

4.2.3. ilustra o fato. 

 
 

Figura 4.2.3: Projeção da energia potencial dos pontos da variedade de restrição do sistema de EDSP (4.2.1) 
em relação à δ2, com compensação shunt de 2[p.u.] na barra 3, para o carregamento: [P1,P2]� 	5,5; 6,5�, 

[P3,Q3]� 	�1; 0�. 
Como pode ser observado na figura 4.2.3, para tal condição de operação, a vizinhança 

de um ponto singular e um PEI representam máximos de energia potencial da variedade 

de restrição. A SAT, ou PEE, tem �/ � 0, a SBT representa um máximo de �/ � 2,0, e 
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na vizinhança do ponto de impasse a esquerda da figura 4.2.3 existe um máximo de 

�/ � 33,0. Para esta condição de operação não existem PEs no componente instável, para 

o exemplo. 

4.2.2- Análise de trajetórias pós-falta do sistema de 3 

barras modelado como conjuntos de EDSP 

Em um sistema reduzido aos nós dos geradores, comumente utilizado para o estudo de 

estabilidade transitória, a instabilidade ocorre quando as trajetórias do sistema cruzam 

uma variedade estável de um PEI da fronteira da área de atração do sistema de EDO pós-

falta.  

Já para sistemas de EAD, modelados por sistemas de EDSP fictícios, a instabilidade 

do sistema pode ocorrer de duas formas, apenas quando se considera o sistema pós-falta: 

equivalente àquela do sistema de EDO, quando as trajetórias do sistema pós-falta cruzam 

variedades estáveis de PEIs da fronteira da área de atração do sistema pós-falta; ou, 

quando trajetórias do sistema alcançam superfícies singulares da fronteira da área de 

atração do sistema pós-falta. 

Este último caso chama a atenção, pois está associado à estrutura da rede e não estava 

presente na análise transitória clássica. Para avaliar a margem de estabilidade na presença 

desses pontos, alguns métodos foram propostos (Zou et al. (2003) e Praprost e Loparo 

(1994)). 

O comportamento do sistema após a eliminação da falta está ilustrado nas figuras 

4.2.2.1, 4.2.2.2 e 4.2.2.3. As faltas aplicadas ao sistema foram simuladas pela simples 

escolha de condições iniciais em pontos fora da variedade de configuração do sistema 

pós-falta. 
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A figura 4.2.2.1 ilustra o caso de instabilização do sistema quando, após a eliminação 

da falta, a trajetória do sistema alcança uma superfície singular na fronteira da área de 

atração pós-falta. A figura 4.2.2.2 ilustra a instabilização do sistema quando, após a 

eliminação da falta, a trajetória do sistema alcança um PEI da fronteira da área de atração 

do sistema pós-falta. A figura 4.2.2.3 ilustra a estabilização do sistema após a eliminação 

da falta. 

 

Figura 4.2.2.1: Comportamento do sistema após alcançar um ponto singular.  

 

 

Figura 4.2.2.2: Comportamento do sistema após alcançar um PEI. 
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Figura 4.2.2.3: Comportamento estável do sistema após eliminação da falta. 

onde: os pontos de eliminação da falta são �δ!; ω!; θ<; V<� � �2,3; 1; 2; 1�, 

�δ!; ω!; θ<; V<� � �1,5; 1; 2; 1�, e �δ!; ω!; θ<; V<� � �2,0; 1; 2; 1�, e os despachos do 

sistema são 	P8, P!� � 	�1; 2�, 	P8, P!� � 	�5,5; 6,5�, e 	P8, P!� � 	�1; 2�, para os casos 

(a), (b) e (c), respectivamente. Para todos os casos a carga do sistema é 	P<, Q<� � 	1; 0�. 
Para o caso da figura 4.2.2.3, considerou-se o amortecimento do sistema igual a 1 [p.u.]. 

Para os 3 casos ilustrados, após a eliminação do defeito, a trajetória do sistema 

rapidamente (com dinâmica-Z) caminha para a proximidade da variedade de restrição do 

sistema pós-falta. A partir de então, o sistema está sujeito a dinâmica das máquinas 

síncronas. 

No caso da figura 4.2.2.1, a trajetória pós-falta se afasta do PEE pós-falta indo de 

encontro a um ponto singular e após alcançar tal ponto o sistema rapidamente fica 

instável. A instabilização nesse caso ocorreu porque um limite do sistema de transmissão 

foi alcançado. 

Já no caso da figura 4.2.2.2, um mecanismo de instabilização diferente daquele da 

figura 4.2.2.1 ocorre, sendo que a geração e o sistema de transmissão estão mais 

carregados. Após a eliminação da falta, a trajetória do sistema pós-falta alcança um PEI 

em H  e o gerador 2 acelera em relação ao gerador 1, levando o sistema à instabilidade a 
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partir de então. Este comportamento difere do anterior porque a perda de estabilidade 

ocorre por abandono da área de atração quando a trajetória do sistema pós-falta cruza um 

PEI. A figura 4.2.2.3 ilustra o comportamento do sistema quando a trajetória pós-falta não 

alcança o ponto singular, indo ao encontro do PEE pós-falta, ou seja, quando o sistema é 

estável para a perturbação apresentada. 

4.3- Mecanismos de instabilização de sistemas de 

potência modelados por conjuntos de EAD 

A regularização do sistema de EAD pela dinâmica singular modelada permitiu a 

simulação de contingências e transformou o sistema de EAD em um sistema de EDSP 

associado. A análise a ser realizada passa a ser equivalente àquela realizada para um 

sistema de EDO, sendo que as técnicas de análise de estabilidade de sistemas não-lineares 

desenvolvidas para tais sistemas podem ser aplicadas para modelos que preservam a 

estrutura da rede. Apesar da similaridade entre os sistemas de EAD e EDSP, existem 

algumas diferenças a serem consideradas na análise quando os sistemas elétricos são 

modelados com a estrutura da rede preservada. Uma delas foi apresentada na seção 3.5.1 e 

diz respeito ao cálculo de PEs na fronteira da área de atração dos sistemas de EAD e de 

EDSP. Outra diferença é a existência de superfícies singulares na fronteira da área de 

atração do sistema de EAD. Quando pontos singulares ou pontos de impasse (PIs) são 

alcançados pela trajetória do sistema pós-falta, a perda de estabilidade ocorre de forma 

muito rápida. Assim, a identificação destes pontos é tão importante para a análise de 

estabilidade quanto àquela de PEs na fronteira da área de atração do sistema pós-falta. 

Existem métodos diretos de análise propostos na literatura capazes de estimar a 

margem de estabilidade de sistemas de EAD, alguns consideram pontos singulares da 
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fronteira da área de atração pós-falta, outros não. No entanto, persistem problemas abertos 

para a completa fundamentação de métodos diretos de análise para sistemas de potência 

modelados preservando a estrutura da rede.  

Muito se discutiu a respeito da avaliação da estabilidade do sistema após a eliminação 

da contingência. Entretanto, chama a atenção o fato de que a análise de estabilidade do 

sistema de potência modelado por conjunto de EAD não pode ser realizada sem se 

assegurar que existe uma trajetória do sistema falta e que essa não alcança pontos 

singulares do sistema falta. O sistema de EAD falta é similar ao sistema EAD pós-falta. 

Assim, a trajetória de falta pertence a uma variedade estável do sistema falta e também 

está sujeita a alcançar pontos singulares, ainda antes da eliminação da contingência. Desta 

forma, análises realizadas sem considerar tal possibilidade podem levar a resultados 

errôneos, uma vez que mecanismos de instabilização do sistema pós-falta não são os 

únicos existentes para sistemas elétricos modelados por conjuntos de EAD. 

A seguir se detalha e se ilustra, os mecanismos de instabilização de um sistema de 

EAD sujeito a contingências, incluindo aqueles que ocorrem durante a aplicação da falta: 

 

Durante a falta: 

Mecanismo (4.3.1): instabilização rápida após início da falta, dado que a trajetória do 

sistema não consegue alcançar a variedade de restrição falta, ou pela sua não existência ou 

porque ela não pode ser alcançada com os valores de operação do sistema antes da falta; 

Mecanismo (4.3.2): instabilização rápida após a trajetória alcançar um ponto singular 

durante a falta, tendo avançado pelas proximidades do componente estável da variedade 

de restrição falta; 

Após a eliminação da falta (já ilustradas na subseção 4.2.2): 
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Mecanismo (4.3.3): instabilização rápida se a trajetória alcançar um ponto singular da 

variedade de restrição do sistema pós-falta, que pertence à fronteira da área de atração do 

sistema pós-falta (figura 4.2.2.1). 

Mecanismo (4.3.4): instabilização se a trajetória cruzar uma variedade estável de um 

PEI da fronteira da área de atração do sistema pós-falta (figura 4.2.2.2 ). 

. 

Além das formas de instabilização listadas, é necessário indicar que a estabilização do 

sistema é uma das possíveis conseqüências da falta aplicada. A estabilização representa o 

caso em que a falta é branda no senso de estabilidade de grandes perturbações ou foi 

eliminada em tempo inferior ao crítico. 

O mecanismo (4.3.1) ocorre quando inexiste variedade de restrição para o sistema 

falta ou quando a variedade não pode ser alcançada a partir dos valores de operação do 

sistema pré-falta. Isso implica que a contingência foi severa e levou o sistema à 

instabilização praticamente instantânea. Não há avaliação possível neste caso no ambiente 

de estudos operacionais do sistema elétrico, pois o sistema não suporta tal falta. 

O mecanismo de instabilização (4.3.2) tem importância central na análise de 

estabilidade de sistemas de potência modelado por conjuntos de EAD. Quando a trajetória 

do sistema encontra pontos singulares durante a falta, um limite de transmissão do sistema 

falta foi alcançado. Observa-se nessa condição que tal singularidade é limitante do estudo 

por duas razões. 

A primeira, porque o tempo que a trajetória leva para alcançar tal ponto é limitante 

para a avaliação da margem de estabilidade de um sistema de potência modelado por 

conjunto de EAD. Este ponto limita a estimativa uma vez que o sistema é levado a 

instabilização a partir do instante que alcança o ponto singular durante a falta. Observe-se 

que neste caso o TCR para determinada falta pode ser menor, desde que o sistema pós-
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falta apresente instabilização que necessite ser eliminada em menor tempo. Desta forma, 

para se estimar a margem de estabilidade do sistema de potência, torna-se necessário 

identificar qual mecanismo o leva à instabilização em menor tempo, aquele associado ao 

sistema falta ou aquele associado ao sistema pós-falta. 

A segunda, porque não se consegue mais avançar na trajetória de falta na busca da 

margem de estabilidade do sistema pós-falta. Isso leva métodos de avaliação da margem a 

falhar, principalmente aqueles que buscam estimar a fronteira da área de atração pós-falta 

localmente, utilizando a direção da trajetória de falta, como métodos PEIC.  

Os mecanismos (4.3.3) e (4.3.4) são associados aos abandonos da área de atração do 

sistema pós-falta. O TCR para tais mecanismos de instabilização pode ser estimado por 

métodos existentes de avaliação da margem de estabilidade de sistemas de potência, desde 

que considerem a possibilidade de abandono da área de atração por pontos singulares.  

Para melhor ilustrar os mecanismos de instabilização, principalmente aquele associado 

ao mecanismo (4.3.2), o sistema de 3 barras da figura 4.1.1 foi modificado. Seja o 

seguinte sistema OMIBS de 3 barras, que é similar ao sistema da figura 4.1.1: 

 
Figura 4.3.1: Sistema OMIBS com três barras 

onde: B<D� � 0,75; X8< �8 � 0,96; X8< �! � X!< � 1,6; P< � 1,25; Q< � 0; e M! � 1.  
O modelo de EDSP do sistema elétrico da figura 4.3.1 é dado por:  
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onde:      ⇒=⋅ ),( yxgy&ε
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e Z é um número real positivo e suficientemente pequeno. 

O sistema (4.3.1) submetido a perturbações pode se instabilizar por meio de um dos 

mecanismos de instabilização identificados (mecanismos (4.3.1) a (4.3.4)). 

O mecanismo (4.3.1), no qual a falta é grave e a variedade de restrição do sistema falta 

eventualmente desaparece, é ilustrado pela figura 4.3.2. 

Figura 4.3.2: Caso 1- Sistema (4.3.1) sujeito ao mecanismo de instabilização (4.3.1) - trajetória do sistema 
não se aproxima da variedade de configuração do sistema falta. 

onde: P! � 0,35 [p.u.] e R! � 1,29 [p.u.] e a falta aplicada foi a perda simultânea por 

desligamento de parte do capacitor shunt T<a} (valor pré-falta 0,75 [p.u.] e durante a falta 

0,57[p.u.]) e do circuito �8, entre as barras 1 e 3 do sistema (4.3.1). Denominou-se caso 1 

esta condição de operação e contingências aplicadas.  

O sistema pré-falta, inicialmente em regime permanente e com P! � 0,35 [p.u.], têm 

como PEE, a SAT ��!; �!; |<; R<� � ��0,156; 0; �0,431; 1,292�, e como PEI, a SBT 

��!; �!; |<; R<� � ��0,710; 0; �1,402; 0,548�. Quando a falta é aplicada, o sistema 

rapidamente afasta-se do componente estável da variedade de restrição pré-falta para o 

componente estável da variedade de restrição do sistema falta (variedade de restrição 
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interna, representada na cor de rosa). Entretanto, a contingência dupla é grave para o 

sistema (4.3.1). Com os desligamentos, existe tal redução da capacidade de transporte, que 

as condições de operação do sistema pré-falta não podem ser atendidas durante a falta. 

Assim, o sistema enfrenta uma instabilização muito rápida, conforme descrito no 

mecanismo de instabilização (4.3.1). Caso a redução da compensação reativa seja maior, o 

sistema passa a não ter variedade de restrição durante a falta. 

Mantendo as mesmas condições de operação do caso 1 ilustradas na figura 4.3.2 e 

submetendo o sistema da figura 4.3.1 a uma contingência diferente (menos severa), pode 

se observar a instabilização descrita no mecanismo (4.3.2). A contingência é o 

desligamento temporário do circuito �8, entre as barras 1 e 3 do sistema ilustrado na figura 

4.3.1. Isso implica que �8 é religado após a eliminação da falta, originando um sistema 

pós-falta igual ao sistema pré-falta, por simplicidade. Assim, as variedades de 

configuração falta e pós-falta são iguais, bem como os PEs e pontos singulares. Neste 

caso, a compensação shunt permaneceu ligada (T<a} � 0,75� durante a falta. A figura 

4.3.3 ilustra a situação, denominada de caso 2. 

Quando a falta é aplicada o sistema rapidamente migra do componente estável da 

variedade de restrição pré-falta para as proximidades do componente estável da variedade 

de restrição do sistema falta (variedade de restrição interna, representada na cor de rosa). 

Após se aproximar do componente estável, o sistema fica sujeito a dinâmica do balanço 

de potência dos geradores durante a falta. Nessa condição, a trajetória do sistema poderá 

alcançar um ponto da superfície de impasse do sistema falta. Caso isso ocorra, o sistema 

enfrentará a instabilidade associada a uma queda brusca na tensão ainda durante a falta. 

Para a situação ilustrada na figura 4.3.3, a trajetória do sistema leva 1.651 [ms] para 

alcançar a singularidade da variedade de restrição falta, no ponto ��!; �!; |<; R<� �
��0,880; 0; �1,322; 1,208�. Assim, caso a contingência seja eliminada antes desse 
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tempo, ou seja, caso �8 seja religado antes de tal tempo crítico, o sistema permanecerá 

estável, caso contrário não. 

 
(a) 

(b) 

Figura 4.3.3: Caso 2- (a) Instabilidade do sistema (4.3.1) quando tempo de abertura é igual ou superior a 1.652 [ms], de acordo com o mecanismo de instabilização (4.3.2)- trajetória alcança um PI durante a falta; e 
(b) estabilidade do Sistema (4.3.1) quando tempo de abertura igual ou inferior a 1.651 [ms].  

Procedendo com outra pequena alteração no ponto de operação do sistema 4.3.1, em 

relação àqueles ilustrado nas figuras 4.3.2 e 4.3.3, observa-se um mecanismo de 

instabilização diferente (mecanismo (4.3.3)), apesar de o sistema estar submetido à mesma 

falta (desligamento momentâneo do circuito �8). Neste caso, alterando apenas a geração 
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de O! de P! � 0,35 para P! � 0,10 [p.u.], as variedades de configuração falta e pós-falta 

permanecem as mesmas das figuras 4.3.2.e 4.3.3, bem como os pontos singulares. 

Entretanto, com a alteração do despacho de geração, os PEs alteraram-se. A compensação 

shunt permaneceu ligada (T<a} � 0,75� durante a falta. A figura 4.3.4 ilustra a situação, 

denominada de caso 3. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4.3.4: Caso 3- (a) Instabilidade do sistema (4.3.1) quando tempo de abertura igual ou superior a 803 
[ms], de acordo com o mecanismo de instabilização (4.3.3)- trajetória alcança um PI pós-falta; e (b) 

estabilidade do Sistema (4.3.1) quando tempo de abertura igual ou inferior a 802 [ms]. 
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O sistema pré-falta é despachado com P! � 0,10 [p.u.] e tem como PEE (SAT): 

��!; �!; |<; R<� � ��0,507; 0; �0,588; 1,244�, e como PEI (SBT): ��!; �!; |<; R<� �
��1,201; 0; �1,349; 0,708�. Quando a falta é aplicada, o sistema rapidamente abandona 

do componente estável da variedade de restrição pré-falta e se aproxima do componente 

estável da variedade de restrição do sistema falta. A partir deste ponto, o sistema fica 

sujeito a dinâmica do balanço de potência dos geradores para o sistema falta. 

Caso a falta seja eliminada, ou seja, �8 religado, em até 802 [ms], o sistema 

permanecerá estável. Caso contrário, a trajetória do sistema avançará pelas proximidades 

da variedade de configuração do sistema pós-falta até encontrar uma superfície singular e 

abandonar a área de atração do sistema pós-falta (mecanismo de instabilização (4.3.3)). A 

área de atração do PEE pós-falta foi abandonada após a trajetória pós-falta alcançar o 

ponto singular ��!; �!; |<; R<� � ��1,261; 0; �1,218; 0,822� da variedade de restrição 

pós-falta. Após a trajetória encontrar o ponto singular, o sistema observa uma queda 

brusca na tensão levando a instabilização. 

Alterando-se novamente o ponto de operação do sistema 4.3.1, em relação àqueles 

ilustrados nas figuras 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4, pode se observar outro mecanismo de 

instabilização diferente (mecanismo de instabilização (4.3.4)), embora o sistema esteja 

submetido à mesma falta (desligamento momentâneo do circuito �8). Neste caso, 

alterando apenas a geração de O! de P! � 0,10 para P! � �0,075 [p.u.], as variedades de 

configuração falta e pós-falta permanecem as mesmas das figuras 4.3.2 e 4.3.3, bem como 

os pontos singulares. Entretanto, com a alteração do despacho de geração, os PEs 

alteraram-se. A compensação shunt permaneceu ligada (T<a} � 0,75� durante a falta. A 

figura 4.3.5 ilustra a situação, denominada de caso 4. 

O sistema pré-falta é despachado com P! � �0,075 [p.u.] e tem como PEE (SAT): 

��!; �!; |<; R<� � 	�0,773; 0; �0,730; 1,169�, e como PEI (SBT): ��!; �!; |<; R<� �
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��1,246; 0; �1,16; 0,838�. Quando a falta é aplicada, o sistema rapidamente abandona 

do componente estável da variedade de restrição pré-falta e se aproximada do componente 

estável da variedade de restrição do sistema falta, e fica, a partir deste ponto, sujeito a 

dinâmica do balanço de potência dos geradores para o sistema falta. 

(a)

 
(b) 

Figura 4.3.5: Caso 4- (a) Instabilidade do sistema (4.3.1) quando tempo de abertura é igual ou superior a 238 [ms] - mecanismo de instabilização (4.3.4), quando a trajetória alcança um PEI do sistema pós-falta; (b) 
estabilidade do (4.3.1) quando tempo de abertura é igual ou inferior a 237 [ms]. 

O sistema pré-falta é despachado com P! � �0,075 [p.u.] e tem como PEE (SAT): 

��!; �!; |<; R<� � 	�0,773; 0; �0,730; 1,169�, e como PEI (SBT): ��!; �!; |<; R<� �
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��1,246; 0; �1,16; 0,838�. Quando a falta é aplicada, o sistema rapidamente abandona 

do componente estável da variedade de restrição pré-falta e se aproximada do componente 

estável da variedade de restrição do sistema falta, e fica, a partir deste ponto, sujeito a 

dinâmica do balanço de potência dos geradores para o sistema falta. 

Caso a falta seja eliminada, ou seja, �8 religado, em até 237 [ms], o sistema 

permanecerá estável. Caso contrário, a trajetória do sistema avançará pelas proximidades 

da variedade de configuração do sistema pós-falta até encontrar um PEI e abandonar a 

área de atração do sistema pós-falta (mecanismo de instabilização (4.3.4)). A área de 

atração do PEE pós-falta foi abandonada após a trajetória pós-falta alcançar o PEI 

��!; �!; |<; R<� � ��1,258; 0; �1,198; 0,838� no componente estável da variedade de 

restrição pós-falta. Após a trajetória encontrar o PEI, o sistema observa um aumento da 

aceleração do gerador 2 levando a instabilização por perda de sincronismo. 

Os casos 2 a 4 serão retomados no capítulo 5, quando da apresentação dos resultados 

de um método direto que será proposto. 
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Capítulo 5 

 

MÉTODOS DIRETOS DE AVALIAÇÃO DA 

MARGEM DE ESTABILIDADE DE SISTEMAS 

DE POTÊNCIA MODELADOS POR 

EQUAÇÕES ALGÉBRICO-DIFERENCIAIS 

 

Os métodos diretos são aplicáveis na avaliação da margem de estabilidade de um SEP 

porque permitem a avaliação rápida da estabilidade sem requerer a integração numérica de 

equações diferenciais do modelo pós-falta do sistema. Tais métodos também permitem 

uma avaliação quantitativa da margem de estabilidade via funções energia. 

Nos últimos anos progressos significativos têm sido realizados no desenvolvimento de 

métodos diretos de análise de estabilidade de sistemas de potência. Fundamentações 

teóricas para métodos diretos foram apresentadas na literatura (Chiang et al. (1987 e 

1988b)), incluindo aquelas que utilizam o conceito do ponto de equilíbrio instável de 

controle (PEIC) (Chiang et al. (1994)).  



 119

Os métodos diretos que se baseiam no conceito do PEIC (métodos PEIC) promovem 

uma boa estimativa local, embora conservadora, da fronteira de estabilidade do sistema 

pós-falta na direção da trajetória de falta e conseqüentemente do TCR. Sua fundamentação 

teórica foi inicialmente desenvolvida para estudos de estabilidade de sistemas de potência 

com modelo de rede reduzida. Apesar de tal modelo ser aceito para estudos de 

estabilidade transitória por muitos pesquisadores, é sabido que tais simplificações no 

modelo do sistema podem levar a conclusões incorretas a respeito do mecanismo de 

instabilidade do sistema e a avaliações erradas da margem de estabilidade (Kundur et al. 

(2004)). Isto é particularmente verdade quando dinâmicas de carga têm impacto na 

margem de estabilidade (Pal (1992)) e o fenômeno de instabilidade de tensão é presente. 

Como visto, os modelos de sistema de potência que preservam a estrutura da rede 

permitem modelagens mais compreensivas da carga, entretanto, é necessário desenvolver 

métodos diretos para análise de estabilidade aplicáveis a tais modelos, particularmente 

aqueles com base no PEIC. 

Alguns passos importantes já foram dados nessa direção, como descrito na literatura e 

apresentado no capítulo 3, seções 3.3, 3.4 e 3.5. No entanto, cumpre observar que apesar 

dos avanços registrados, persistem problemas abertos para se alcançar a completa 

caracterização do método PEIC para modelos de EAD. 

Neste capítulo exploram-se alguns desses problemas mostrando que as definições 

existentes de PEIC e “exit point” podem ser falhas quando a trajetória de falta alcança 

superfícies singulares. Mostra-se também que métodos PEIC não podem garantir 

encontrar o PEIC, uma vez que ele pode não pertencer ao componente estável da 

variedade de restrição do sistema pós-falta (subseção 3.5.1). Para sobrepujar tais 

problemas, são propostos a correção destas definições e um método direto de detecção do 

PEIC capaz de identificar os corretos mecanismos de instabilização do sistema de EAD, 
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mesmo quando a trajetória de falta ou a trajetória de falta projetada no sistema pós-falta 

alcançam superfícies singulares. 

Na seção 5.1 será apresentada uma forma de avaliação da margem de estabilidade de 

um sistema de potência usando métodos diretos de análise, com especial atenção aos 

métodos PEBS e BCU, que permitem a estimativa local da fronteira da área de atração do 

sistema pós-falta na direção da trajetória de falta. Na seção 5.2 apresentam-se os 

fundamentos do cálculo do PEIC para sistemas de EDSP. Na seção 5.3 apresentam-se os 

problemas existentes para se detectar o PEIC usando o sistema de EDSP. Na seção 5.4 os 

fundamentos do cálculo do PEIC para sistemas de EAD. Na seção 5.5 são apresentadas 

novas definições de PEIC, “exit point” e do ponto de controle do sistema falta. Tais 

pontos permitirão que sejam realizadas estimativas locais corretas da fronteira da área de 

atração do sistema pós-falta na direção da falta para sistemas de EAD, e por conseqüência, 

apresentar uma correta avaliação da margem de estabilidade para o sistema elétrico de 

modelos que preservam a estrutura da rede. 

Ainda na seção 5.5 é apresentado um novo método direto com base no conceito e na 

nova definição de PEIC capaz de corrigir os casos de falha de detecção do PEIC dos 

algoritmos existentes. Este novo método supera falhas existentes na caracterização do 

PEIC que foram levadas à metodologia de cálculo. Na seção 5.6 são apresentados os testes 

e resultados da aplicação do método direto proposto. 

5.1- Aplicação dos métodos PEIC na análise de 

estabilidade de sistemas de potência. 

As funções de Lyapunov associadas ao sistema dinâmico podem ser interpretadas 

como se fossem funções energia do mesmo e provêm informações a respeito do 
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comportamento assintótico de soluções da fronteira de estabilidade de sistemas de EDO e 

de EAD. A existência de uma função energia é condição suficiente para garantir que todas 

as trajetórias na fronteira de estabilidade ∂A sejam limitadas e convergentes para um PE 

em ∂A.  

A função energia associa valores (energias) aos pontos da área de atração do sistema 

pós-falta, inclusive à fronteira, de tal forma que se possibilita a identificação da energia 

crítica do sistema na fronteira da área de atração pós-falta. Fisicamente, pode-se entender 

que a função energia estabelece uma bacia energética delimitada, onde o PEE do sistema 

pós-falta fica situado no fundo dessa bacia e é um ponto de mínimo de energia. Já a borda 

dessa bacia, isto é, aquilo que a delimita, é formada por PEIs do sistema dinâmico pós-

falta na fronteira da área de atração do sistema analisado e são, portanto, pontos de 

máximo de energia potencial a partir do fundo da bacia. A figura 5.1.1 ilustra o disposto. 

 
Figura 5.1.1: Esboço de uma bacia energética e da fronteira da área de atração 

Para permitir a identificação do nível energético da fronteira da área de atração foram 
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desenvolvidos vários métodos diretos de análise. Entretanto, os de interesse prático são 

aqueles que exploram a direção da trajetória em falta para obtenção da estimativa local da 

área de atração com base no conceito do PEIC. Ao usar a direção da trajetória de falta não 

há necessidade de se identificar a fronteira da área de atração completamente, mas apenas 

a parte de interesse, que contém o nível crítico de energia na direção de determinada falta. 

Isso reduz o conservadorismo das avaliações da margem de estabilidade do sistema e 

reduz esforço computacional, viabilizando as aplicações em tempo real. 

Nesse sentido, foram propostos os métodos diretos PEBS (do inglês “Potential Energy 

Boundary Surface”) e BCU (do inglês “Boundary Controlling Unstable Equilibrium 

Point”), respectivamente por Kakimoto et al. (1978) e Chiang et al. (1994).  

Na aplicação de métodos diretos que exploram a direção da trajetória em falta, como o 

PEBS e o BCU, busca-se identificar durante a trajetória de falta quando a energia 

associada torna-se maior do que aquela crítica. O tempo medido em passos de integração 

computacional que a falta leva para alcançar o nível energético crítico da fronteira local da 

área de atração é equivalente ao máximo tempo que o sistema elétrico suporta aquela falta, 

ou seja, o TCR. 

Como resultado, não existe mais a necessidade de inspeção do comportamento das 

variáveis de estado pós-falta por meio da integração das equações diferenciais do sistema 

pós-falta. A inspeção fica substituída pela comparação dos níveis energéticos dos pontos 

da trajetória de falta com aqueles da fronteira da área de atração diretamente estimada por 

meio a energia associada ao sistema pós-falta. A identificação do TCR para determinada 

falta é realizada, portanto, por meio da determinação de uma superfície de Lyapunov com 

um nível energético máximo que garante a estabilidade do sistema.  

Assim, o objetivo do estudo de estabilidade por meio de métodos diretos passa a ser a 

identificação dos pontos de interesse na fronteira da região de estabilidade do sistema pós-
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falta, considerados críticos na avaliação da margem de estabilidade do sistema de 

potência. Particularmente, para métodos como o PEBS e o BCU, tais níveis críticos são 

encontrados localmente na região em que a trajetória de falta cruza a área de atração do 

sistema pós-falta. 

A seguir são apresentados os métodos PEBS e BCU, concebidos para avaliação da 

margem de estabilidade de sistemas de potência modelados com rede reduzida. Na 

seqüência (seções 5.3 e 5.4), apresenta-se a expansão do método PEIC para sistemas de 

potência modelados preservando a estrutura da rede. 

5.1.1- O método PEBS 

O método PEBS (Potencial Energy Boundary Surface) foi proposto, inicialmente por 

Kakimoto et al. em (1978), expandido por Athay et al. (1979) e fundamentado por Chiang 

et al. (1987 e 1988b). Ele surgiu para tentar solucionar o problema da estimativa da área 

de atração eliminando o cálculo explícito dos PEIs da fronteira da área de atração. Assim, 

encontrar-se-ia, na direção da falta, uma aproximação local da fronteira de estabilidade do 

sistema. 

A idéia do método pressupõe a existência de uma função energia para o sistema 

elétrico modelado, que tem dois componentes: a energia potencial e a cinética. A fronteira 

da área de atração do PEE do sistema pós-falta modelado contém a máxima energia 

potencial para as trajetórias perpendiculares a ela. 

Assim, para identificar a superfície de energia potencial de interesse na fronteira da 

área de atração do sistema pós-falta na direção da trajetória em falta, procede-se uma 

busca da energia potencial máxima do sistema junto à trajetória de falta continuada do 

sistema.  
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A trajetória de falta é calculada através de solução numérica das equações diferenciais 

que representam sistema elétrico para determinada falta e o ponto de máximo da energia 

potencial detectado é denominado “exit point”. 

O “exit point” é um ponto da fronteira de energia potencial que aproxima a fronteira 

da área de atração do sistema pós-falta, e portanto, uma estimativa local da fronteira da 

área de atração do sistema pós-falta na direção da trajetória de falta. Seja o algoritmo 

PEBS: 

 

a) Verifica-se o ponto no qual a trajetória do sistema em falta cruza o PEBS, i.e, 

quando a trajetória em falta alcança um máximo de energia potencial, Seja este ponto o 

“exit point” e o valor de energia potencial a ele associada é a energia crítica do sistema 

para a falta aplicada. 

b)  Se a energia do sistema falta for menor que a energia crítica no momento da 

eliminação da falta, o sistema pós-falta é estável. Caso contrário, ele pode ser instável. 

 

Uma explicação bastante didática para o algoritmo PEBS é dada em Bretas e Alberto 

(2000), que comparam o sistema a uma bola dentro de uma bacia energética cuja fronteira 

é o PEBS, bacia esta que é análoga a uma hidrográfica. A falta é equivalente a aplicação 

de uma força nesta bola, de forma a tentar retirá-la da bacia que a contém. Logo a força 

máxima, na direção perpendicular à linha do “divisor de águas”, que poderia ser aplicada 

à bola seria aquela que fizesse com que a mesma chegasse ao “divisor de águas” com 

velocidade nula. Caso a energia fosse suficiente para que a bola passasse pelo “divisor de 

águas” da bacia, o sistema seria considerado instável, caso contrário, estável. 

Para exemplificar uma aplicação do método PEBS, o sistema elétrico descrito na 

figura 5.1.1.1, composto por 3 barramentos, foi modelado com a rede reduzida e 
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submetido a um curto-circuito trifásico sólido, na linha 1-2 próximo a barra 2, de maneira 

que a própria barra tivesse de ser eliminada.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.1.1: Sistema de 3 barras para ilustração do método PEBS 

onde: os dados do sistema já representam um fluxo de carga convergido, representando o 

sistema pré-falta. 

Para a falta aplicada e condições pré-falta ilustradas na figura 5.1.1.1, o método PEBS 

indicou o “exit point” ilustrado na figura 5.1.1.2, considerando uma função energia que 

pode ser encontrada em Bretas e Alberto (2000). 

 
Figura 5.1.1.2: Curva equipotencial do sistema de 3 barras para curto trifásico sólido na linha 1-2 próximo a 

barra 2 e “exit point” calculado pelo método PEBS. 
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O máximo de energia potencial encontrado é igual a 2,1 e TCR estimado de 178 [ms]. 

A análise clássica por meio da integração das equações diferenciais do sistema também 

apresentou um TCR para a falta aplicada de 178[ms]. 

5.1.2- O método BCU ("Boundary Controlling Unstable 

Equilibrium Point") 

O método BCU foi proposto por Chiang et al. (1994). Sua principal característica é 

possibilitar que se encontre o PEIC exato de um sistema elétrico modelado, com 

fundamentação matemática sólida e de forma consistente. Assim, o problema associado ao 

cálculo explícito dos PEIs da fronteira da área de atração pôde ser substituído pelo cálculo 

explícito do PEIC, na direção da trajetória de falta do sistema.  

O método BCU utiliza a superfície de energia constante (equipotencial) que passa pelo 

PEIC na região da trajetória de falta para aproximar a parte relevante da fronteira de 

estabilidade do sistema pós-falta. Este conceito baseia-se no teorema do método PEIC, 

proposto em Chiang et al. (1994): 

 

Teorema 5.1.1.2: (Teorema Fundamental do método PEIC) Suponha que um sistema 

dinâmico 2� � Y�2�, 2 N Xb, tem uma função energia R: Xb d X. Seja 2a um PEE e 2) 

um PEI na fronteira da área de atração de 2a, ∂A�2a�. Seja o conjunto conexo ����� �
ER�2)� � �G contendo 2a e seja o conjunto conexo k����� � ER�2)� � �G, contendo 2a. 

Então, a superfície equipotencial k���R�2)�� cruza com a variedade estável na�2)� 

somente em 2), e, além disso, o conjunto ���R�2)�� não tem interseção com a variedade 

estável na�2)�. 

Prova: Chiang et al. (1988b e 1994)                                                                                     �  
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A implicação prática deste resultado é que a trajetória de falta do sistema cruza 

primeiramente a superfície de energia equipotencial que intercepta o PEIC, para depois 

cruzar a variedade estável do PEIC e abandonar a área de atração do sistema pós-falta.  

Observa-se, assim, que o nível energético mínimo na direção de uma trajetória de falta 

é aquele associado ao PEIC e as avaliações da margem de estabilidade do sistema para a 

falta aplicada são assim mais precisas. 

Para construir o método BCU, Chiang et al. (1994) basearam-se na relação entre a 

fronteira de estabilidade do modelo de EDO clássico de sistemas de potência para o 

estudo de estabilidade transitória e a fronteira de estabilidade de um sistema reduzido, que 

é definido apenas no espaço dos ângulos. Para tal, Chiang et al.(1994) apresentam as 

condições em que a similaridade dos sistemas pode ser garantida. Mostra-se, para certas 

condições, que a fronteira da área de atração destes sistemas reduzidos é formada pela 

união das variedades estáveis dos PEIs que pertencem à fronteira da área de atração e que 

os PEs do sistema gradiente associado pertencerão à fronteira da área de atração desse 

sistema se e somente se o PEs do sistema original (sistema de EDO) pertencerem à 

fronteira de estabilidade do sistema original (Chiang et al., 1988b). 

Assim, foi apresentado o algoritmo BCU para a detecção do PEIC através da 

utilização do modelo do sistema gradiente associado: 

 

• Ao longo da trajetória do sistema em falta �δ���,ω����, encontra-se o “exit 

point” δt que é o ponto no qual a trajetória projetada δ��� atinge o primeiro máximo 

local da energia potencial R/. 

• Utiliza-se o ponto δt como condição inicial e integra-se o sistema reduzido pós-

falta até encontrar o primeiro mínimo local de ( )f i
i

n
δ

=
∑

1
. Seja este ponto δ t. 
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• Utiliza-se o ponto δo
* como estimativa inicial para resolver Y�δ� � 0. Seja δ��t

. 

o zero de Y encontrado. 

• �δ��t, 0� é o ponto de equilíbrio de controle relativo à trajetória em falta 

�δ���,ω����. 

 

A figura 5.1.2.1 ilustra o algoritmo. 

 
Figura 5.1.2.1: Algoritmo BCU 

Para o sistema de 3 barras representado pela figura 5.1.1.1 e considerando a mesma 

falta descrita na seção anterior, obteve-se o PEIC por meio do método BCU.  

 
Figura 5.1.2.2: Curva equipotencial do sistema de 3 barras para curto trifásico sólido na linha 1-2 próximo a 

barra 2 e PEI de controle calculado pelo método BCU. 
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O “exit point” detectado é o mesmo, já o PEIC tem energia potencial igual a 2,0, 

representando uma estimativa de TCR de 174 [ms], para o caso. A figura ilustra 5.1.2.2 

ilustra a detecção do PEIC. 

5.2- Método PEIC para sistemas de potência modelados 

por conjuntos de EDSP 

Como visto na seção 3.5, a dinâmica de um sistema de EAD pode ser regularizada por 

um sistema de EDSP para que a estabilidade possa ser estudada, evitando o 

comportamento de salto. O sistema de EDSP é um conjunto de EDO e possibilita a 

aplicação de métodos diretos que usam o conceito do PEIC, para um Z pequeno. 

Seja �2 , W � o PEE do sistema pré-falta (Σ/̀�() e �2a, Wa� o PEE do sistema pós-falta 

(Σ/̀�a), pertencente ao componente estável H /�a. A avaliação de estabilidade devida a 

grandes perturbações consiste em verificar se a falta pode ser eliminada antes da trajetória 

de falta deixar a região de estabilidade _`�2a, Wa� do sistema pós-falta (Σ/̀�a��.  

Com base na teoria de métodos diretos apresentada, para que se obtenha uma boa 

estimativa da margem de estabilidade é suficiente obter uma estimativa da parte relevante 

da fronteira de estabilidade, ou seja, aquela na direção da trajetória de falta. 

Considerando a trajetória de falta do sistema de EDSP c �̀��, 2 , W �, iniciando de 

�2 , W � em � � 0, e supondo que o PEE pré-falta �2 , W � pertence à região de 

estabilidade _`�2a, Wa� do sistema pós-falta, para todo Z u 0, pode ser definido o conceito 

de “exit point” e PEIC para o sistema de EDSP (Σ`): 

 

Definição 5.2 1 (“exit point” do sistema de EDSP (��)): O “exit point” do sistema (Σ`), 

para um ε>0 fixo, com respeito à trajetória de falta c�̀��, 2 , W �, é o ponto �2(̀� , Ẁ(�� 
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onde a trajetória de falta c�̀��, 2 , W �, cruza a fronteira de estabilidade k_`�2a, Wa� pela 

primeira vez. 

 

Definição 5.2.2 (PEIC do sistema de EDSP (��)): O PEIC do sistema (Σ`), para um 

Z u 0 fixo, com respeito à trajetória de falta c�̀��, 2 , W � é um PEI �2�̀�, Ẁ��� da fronteira 

de estabilidade k_`�2a, Wa�, o qual a variedade estável n�Σp�a �2 �̀�, Ẁ��� contém o “exit 

point” �2(̀� , Ẁ(��. 

 

A definição 5.2.1 estabelece que um “exit point” pertence à variedade estável de um 

PEI na fronteira de estabilidade. O método PEIC utiliza a superfície de energia constante 

(equipotencial) que passa pelo PEIC na região da trajetória de falta para aproximar a parte 

relevante da fronteira de estabilidade ∂AV�xD, yD� de (ΣV?CD��. Este conceito baseia-se no 

Teorema Fundamental do Método PEIC (teorema 5.1.2.1).  

Portanto, se o “exit point” �2(̀� , Ẁ(�� pertence a n�Σp�a , a trajetória de falta cruza 

primeiramente a superfície de energia equipotencial do PEIC �2�̀�, Ẁ��� antes de cruzar 

n�Σp�a  e abandonar _`�2a, Wa�. 

Conceitualmente, o método PEIC para avaliação da margem de estabilidade de um 

SEP modelado por um conjunto de EDSP é composto dos seguintes passos: 

 

Passo 1 (detecção do “exit point”): Determine, para um ε fixo, o “exit point” �2(̀� , Ẁ(�� 

onde a trajetória de falta c�̀��, 2 , W �, cruza a fronteira de estabilidade k_`�2a, Wa� pela 

primeira vez. 

Passo 2 (detecção do PEIC):Determine, a partir do “exit point”, para um ε fixo, o PEIC 

�2�̀�, Ẁ��� para a trajetória de falta q��̀��, 2 , W �s. 

Passo 3 (cálculo da energia crítica do sistema para a falta): Estabeleça a energia crítica 
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do sistema por meio do cálculo da função energia no PEIC R̀�� � R̀ �2�̀�, Ẁ��� 

Passo 4 (cálculo da energia do sistema no instante de eliminação da falta): Calcule a 

energia do sistema pós-falta no ponto de abertura da falta ��, i.e., R̀� �
R̀ q��̀��� , 2 , W �s. 

Passo 5 (avaliação da estabilidade): Se R̀� � R̀�� então, o sistema pós-falta é estável. 

Caso contrário, ele pode ser instável. 

 

O “exit point” (passo 1) é identificado como o primeiro máximo de energia potencial 

é alcançado ao longo da trajetória de falta. 

 

Problemas de detecção do PEIC em sistemas de EDSP: 

 

Infelizmente alguns problemas surgem na aplicação do método PEIC para avaliação 

da margem de estabilidade do sistema de EDSP (Σ`).  

Um dos problemas se relaciona ao fato de que a trajetória de falta e a dinâmica do 

sistema se alteram com o parâmetro Z, e, portanto, o PEIC pode variar com Z. Assim, é 

necessário mostrar quais condições para que o PEIC não mude. Como visto na seção 

3.5.1, Alberto e Chiang (2009) mostram que o PEIC não muda quando são usados Z 

pequenos. 

Outro problema é que o PEIC do sistema de EDSP (Σ`) pode não estar localizado na 

fronteira de estabilidade do sistema de EAD �Σ�. Este é o caso quando os PEIs do sistema 

de EDSP pertencem aos componentes de ���� � 1 de � (seção 3.5.1). A presença do 

PEIC em H  para sistemas modelados por conjuntos de EDSP não pode ser considerada 

sempre verdadeira. Por causa disso, um método que só avalia a estabilidade de um SEP 

quando o PEIC se localiza no componente estável H  está incompleto e apresentará casos 

de falha.  
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Além disso, os modelos singularmente perturbados são sistemas difíceis e podem 

comumente apresentar problemas numéricos durante integrações e quando do cálculo dos 

“exit points” e PEICs. 

Como conseqüência, busca-se desenvolver métodos PEIC para sistemas de potência 

modelados como conjunto de EAD e estabelecer a relação entre eles e o modelo fictício 

regularizado de EDSP. 

5.3- Método PEIC para sistemas de potência modelados 

por conjuntos de EAD  

Uma das dificuldades para desenvolver um método PEIC para sistemas de potência 

modelados por conjuntos de EAD reside no fato de que a trajetória de falta do sistema 

c���, 2 , W � pertence, quando existe, a variedade de restrição do sistema falta H B �
E�2, W� N Xb : X�: 4��2, W� � 0G, que é diferente da variedade de restrição do sistema 

pós-falta, H ?CD � E�2, W� N Xb : X�: 4/�a�2, W� � 0G. Portanto, para sistemas de EAD, é 

necessário estabelecer uma forma de relacionar a trajetória de falta ao componente estável 

do sistema pós-falta H ?CD, onde os PEs, incluindo o PEIC, e o “exit point” estão 

localizados. 

Em Zou et al. (2003), é proposta uma metodologia de identificação do PEIC que 

relaciona a trajetória de falta c���, 2 , W �, pertencente ao componente estável da 

variedade de restrição falta H B , a uma trajetória projetada no componente estável da 

variedade de configuração pós-falta H ?CD, i.e., c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s N _�2a, Wa�, onde 

W �  /�a�2 � é a projeção de 2  no componente estável da variedade de configuração 

pós-falta, a ser obtida de acordo com o Teorema da Função Implícita. 

O conjunto de pontos projetados é chamado de pseudo-trajetória de falta ou trajetória 
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de falta projetada. A figura 5.3.1 ilustra a idéia. 

 

Figura 5.3.1: Método PEIC para sistemas de EAD sugerido em Zou et al. (2003) 

Seguindo as mesmas idéias de Zou et al. (2003), é possível definir “exit point” e PEIC 

para sistemas de EAD (Σ): 

 

Definição 5.3.1 (“exit point” do sistema de EAD (�)): O “exit point” do sistema de EAD 

(Σ), com respeito à trajetória falta c���, 2 , W �, é o ponto �2(� , W(�� onde a trajetória de 

falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s, on H ?CD, cruza com a fronteira de estabilidade 

k_�2a , Wa� do sistema pós-falta pela primeira vez. 

 

Definição 5.3.2 (PEIC do sistema de EAD (�)): O PEIC do sistema de EAD (Σ), com 

respeito à trajetória de falta c���, 2 , W � é o PEI �2��, W��� na fronteira de estabilidade 

k_�2a , Wa� do sistema pós-falta cuja variedade estável n�Σ�a �2��, W��� contém o “exit 

point” �2(� , W(��. 

 

No entanto, a definição de PEIC para sistemas de potência modelados por conjuntos 
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de EAD apresenta as seguintes inconsistências: 

 

Inconsistência (5.3.1): Quando a trajetória de falta c���, 2 , W � alcança soluções 

infactíveis antes da pseudo-trajetória de falta em H ?CD alcançar o “exit point” em 

k_`�2a, Wa�; e 

 

Inconsistência (5.3.2): quando o “exit point” pertence a superfícies singulares.  

 

No caso da inconsistência (5.3.1), o PEIC pode não ser detectado ao longo da 

trajetória de falta dado que um problema associado ao sistema de transmissão pode 

ocorrer antes que o “exit point” seja alcançado. Em outras palavras, se uma superfície de 

impasse é alcançada ao longo da trajetória de falta, o sistema experimenta um problema de 

instabilidade de tensão antes que a trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s em 

H ?CD cruze a variedade estável do PEIC n�Σ�a �2��, W��� e o método falha. 

O caso da inconsistência (5.3.2) é qualitativamente diferente do caso da inconsistência 

(5.3.1) porque é possível que c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s nunca cruze n�o�a �2��, W��� e que o 

sistema, por conseguinte, não enfrente uma instabilidade durante a falta. Tal caso acontece 

quando o “exit point” é detectado em superfícies singulares de �/�a. 

Como pode se observar, as questões apresentadas nesta subseção levam à necessidade 

de se estabelecerem correções nas definições apresentadas de “exit point” e PEIC para 

sistemas de potência modelados por conjuntos de EAD. Além disso, observa-se a 

existência de um ponto de interesse para avaliação da margem de estabilidade de sistemas 

modelados por EAD que ainda não foi definido, qual seja, o ponto singular do sistema 

falta que pode ser alcançado pela trajetória do sistema antes da eliminação da falta. 
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5.4- Proposição de novas definições de pontos de 

interesse de sistemas de EAD 

Uma vez que o sistema falta (ΣB) e o sistema pós-falta (Σ?CD) são estruturalmente 

diferentes, as variedades de restrição, e por conseqüência, os componentes estáveis de 

ambos também serão diferentes. Como visto, este fato traz algumas dificuldades para se 

definir o PEIC em sistemas de EAD, uma vez que sua identificação é realizada utilizando 

a trajetória de falta projetada no sistema pós-falta (Σ?CD). 

Além disso, o PEIC do sistema pertence à variedade de restrição do sistema pós-falta 

�?CD, mas pode ou não pertencer ao mesmo componente estável H ?CD ao qual pertence o 

PEE (2a, Wa�. Quando o PEIC não está localizado em H ?CD, a trajetória de falta projetada 

c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s não cruza a variedade estável do PEIC. Em outras palavras, o 

“exit point” é detectado em superfícies singulares da variedade de restrição do sistema 

pós-falta �/�ae não permite a detecção do PEIC.  

Apesar disso, o SEP sujeito a falta provavelmente enfrentará uma instabilidade caso 

nenhuma ação seja promovida no tempo apropriado (antes do TCR). Então, quando as 

condições de operação do sistema pós-falta levam a inexistência do PEIC em H ?CD, torna-

se necessário identificar na fronteira de estabilidade do sistema pós-falta, k_�2a , Wa�, outro 

ponto de controle para a falta.  

Os pontos singulares têm um papel importante na avaliação de estabilidade de 

sistemas que usam modelos de EAD. Eles representam limites de transferência de 

potência ativa e reativa do sistema de transmissão preservado. Portanto, quando a 

trajetória do sistema alcança um ponto singular, o sistema usualmente enfrenta uma queda 

súbita no nível da tensão e se torna instável. Portanto, como o PEIC, eles devem ser 

considerados pontos críticos na direção da falta de um sistema modelado por conjunto de 
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EAD quando alcançados pela trajetória do sistema. 

Em Prapost e Loparo (1994) é apresentada uma análise do “exit point” de sistemas de 

EAD que tem por base a associação que o método PEBS. No trabalho é indicada a 

necessidade de se considerar para sistemas de EAD que a trajetória de falta poderá 

alcançar pontos singulares na fronteira da área de atração do sistema pós-falta. Assim, 

considerando que a fronteira da área de atração contém pedaços de superfícies singulares, 

Prapost e Loparo (1994) definiram o ponto de controle de fronteira como o ponto cuja 

variedade estável é cruzada pela trajetória pós-falta quando a falta é eliminada exatamente 

no TCR. Tal ponto é estabelecido por uma de duas formas: caso PEBS seja detectado, o 

método PEBS original pode ser usado para estimar a energia crítica; ou caso uma 

superfície singular seja alcançada, a energia crítica é determinada pelo ponto tangente à 

superfície singular onde a trajetória de falta cruza a superfície singular.  

Esta é a solução é compatível com a solução de máximo de energia potencial, utilizada 

pelo próprio método PEBS e a viabilidade de sua aplicação foi apresentada por Praprost e 

Loparo (1994). 

Expandindo as idéias de Praprost e Loparo (1994) para a definição de PEIC, propõem-

se a segregação em duas da definição 5.3.1 de “exit point” de um sistema de EAD e a 

correção da definição 5.3.2 de PEIC para um sistema de EAD: 

 

Definição 5.4.1 (“Exit Point” PEBS do sistema de EAD (�)): O “exit point” PEBS 

�2(� � , W(� �� de um sistema de EAD, com respeito à trajetória de falta c���, 2 , W �, é a 

intersecção da trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s e a variedade estável 

do PEIC n�Σ�a �2��, W��� primeiramente alcançada na fronteira de estabilidade do sistema 

pós-falta k_�2a, Wa� pela trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s. 
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Definição 5.4.2 (“Exit Point” Singular do sistema de EAD (�)): O “exit point” singular 

�2¡¢, W¡¢� N �?CD  do sistema de EAD, com respeito a uma trajetória de falta 

c���, 2 , W �, é o primeiro ponto singular alcançado na fronteira de estabilidade do 

sistema pós-falta k_�2a, Wa� pela trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s. 

 

Definição 5.4.3 (PEIC do sistema de EAD (�) (nova definição)): O PEIC do sistema de 

EAD (Σ), com respeito à trajetória de falta c���, 2 , W � é o PEI �2�� , W��� na fronteira de 

estabilidade k_�2a, Wa� cuja variedade estável n�Σ�a �2��, W��� contém o “exit point” PEBS 

�2(� � , W(� ��. 

 

O ponto �2¡¢, W¡¢� N �?CD na fronteira da região de estabilidade do sistema de EAD 

pós-falta k_�2a, Wa� não é o único ponto singular crítico para a avaliação de estabilidade 

de sistema de EAD.  

Até agora o tratamento dispensado a análise de estabilidade quando o sistema é 

modelado por conjunto de EAD, considerando a direção da trajetória de falta, relaciona a 

trajetória de falta c���, 2 , W �, pertencente à variedade de restrição do sistema falta �B, a 

uma trajetória projetada no sistema pós-falta, contida na área de atração _�2a, Wa�.  

Como visto na seção 4.3, durante a simulação do sistema falta, podem ocorrer 

instabilizações quando a trajetória de falta alcança uma superfície singular na variedade de 

restrição do sistema falta. Em outras palavras, a trajetória de falta c���, 2 , W �, antes da 

eliminação da mesma, pode atingir um ponto não-hiperbólico da variedade de restrição 

falta �2¡¢ , W¡¢� N �B. Quando c���, 2 , W � alcança �2¡¢, W¡¢� N �B, o sistema torna-

se instável, pois enfrenta uma queda súbita no nível da tensão. Portanto, para sistemas 

EAD não é suficiente para se garantir a estabilidade que se analise apenas se a trajetória 

de falta projetada abandona a área de atração do sistema pós-falta. É necessário que em tal 
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análise seja observado se limites de transferência de potência ativa e reativa durante a falta 

foram alcançados, o que pode levar o sistema a instabilização. Tal problema foi 

identificado na seção 4.3 (mecanismo de instabilização 4.3.2) e é a causa da inconsistência 

5.3.1. Assim, adicionalmente às definições 5.4.1 a 5.4.3, e com base na definição 5.4.2, 

propõe-se que seja definido um ponto de controle do sistema falta para sistemas de EAD: 

 

Definição 5.4.4 (ponto de controle do sistema falta para sistemas de EAD (�)): O 

ponto de controle do sistema falta para o sistema de EAD (Σ), com respeito a uma 

trajetória de falta c���, 2 , W �, é um ponto não-hiperbólico �2¡¢, W¡¢� N MB 
primeiramente alcançado pela trajetória de falta do sistema  c���, 2 , W �. 

 

A identificação do tempo de eliminação da falta associado ao ponto de controle do 

sistema falta pode ser direta e facilmente realizada do processo de integração do sistema 

falta. O tempo de integração, começando em � � � , quando o sistema é submetido a uma 

falta, até quando o ponto não-hiperbólico �2¡¢ , W¡¢� N MB é alcançado é a estimativa de 

tal tempo para o ponto de controle do sistema falta. 

A necessidade de se considerar o ponto de controle da falta para a avaliação da 

estabilidade do sistema de EAD traz um problema de identificação de qual dos pontos 

críticos do sistema de EAD deve ser considerado para determinação do TCR: o ponto 

singular do sistema falta ou o ponto crítico do sistema pós-falta (PEIC ou o ponto singular 

do sistema pós-falta).  

A identificação é expedita e pode ser realizada pela simples comparação entre o tempo 

de abertura estimado do sistema pós-falta (associado ao PEIC ou ao ponto singular pós-

falta encontrado) e o tempo de integração da falta até alcançar o ponto singular do sistema 

falta. 



 139

Problema mais sério ocorre associado à identificação do ponto de controle do sistema 

pós-falta, conforme apresentado na inconsistência (5.3.1). Considerando a definição 5.4.4, 

é possível que a trajetória de falta alcance o ponto singular do sistema falta antes que seja 

detectado um PEIC ou ponto singular do sistema pós-falta. Neste caso, um conflito ocorre 

porque a trajetória de falta abandona a variedade de restrição de falta �B após alcançar o 

ponto singular do sistema falta e o sistema torna-se instável. 

Neste caso não foi possível detectar o PEIC ou ponto singular no sistema pós-falta 

porque o processo de cálculo da trajetória de falta projetada é interrompido. Apesar disto, 

não se pode afirmar se o mecanismo de instabilização associado ao ponto de controle do 

sistema pós-falta (PEIC ou ponto singular pós-falta) ocorreriam em menor tempo do que 

aquele que a trajetória de falta levou para alcançar o ponto de controle do sistema falta. 

Para sobrepujar tal problema, apresentar-se-á na próxima seção um método direto 

capaz de estimar a continuação da pseudo-trajetória de falta até que os pontos de interesse 

do sistema pós falta sejam identificados. 

5.5- Proposta de método direto para cálculo do PEIC em 

sistemas de EAD  

Três questões resumem os problemas de detecção do PEIC quando os sistemas de 

potência são modelados como conjuntos de EAD: 

 

1- Como localizar o PEIC na variedade de restrição do sistema pós-falta �?CD, se a 

trajetória da falta está restrita à variedade de restrição falta �B. 
2- O que fazer quando o PEIC não pertence ao componente estável H ?CD; e 

3- Como localizar o PEIC quando, durante a falta, um ponto singular é alcançado, 
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causando a interrupção do processo de integração da falta e desabilitando o processo 

de estimativa da pseudo-trajetória de falta c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s. 

 

A questão 1 pode ser contornada com a idéia de projetar a trajetória de falta de H B  em 

H ?CD�, como apresentado em Zou et al. (2003). A questão 2 pode ser suplantada pelo uso 

de definições menos restritivas, embora mais precisas, para pontos de controle da falta. 

Portanto, na ausência do PEIC, o primeiro ponto não-hiperbólico alcançado pela pseudo-

trajetória de falta passa a ser o ponto de controle pós-falta. A questão 3 necessita de um 

mecanismo mais elaborado para ser vencida. 

Quando não é possível detectar o “exit point” em H ?CD porque não existe o cruzamento 

da pseudo-trajetória de falta com a variedade estável do PEIC, a primeira aproximação da 

fronteira da área de atração falta falha. Como conseqüência, a detecção do PEIC falha. 

Observando as características do sistema de EAD, é possível propor um método que não 

falha em tais casos. Se em algum sentido fosse possível estender a pseudo-trajetória de 

falta c� Γ����£q�, 2 ,  /�a��2 �s quando não mais existisse condição de continuar a 

simulação (ponto singular alcançado durante a falta), o “exit point” poderia ser detectado. 

Com base no Teorema da Função Implícita, se a direção de falta for estimada para as 

variáveis �2�, i.e, as variáveis de estado representantes da dinâmica dos geradores, é 

possível encontra as variáveis �W�, associadas à rede.  

Se o cálculo considerar o sistema de equações pós-falta, o resultado será uma 

continuação da trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s. Esta continuação da 

trajetória de falta projetada c��b�� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s pode ser realizada até que a variedade 

estável do PEIC seja ou uma superfície singular em �?CD seja alcançada, vencendo o 

problema de detecção do “exit point”.  
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A estimativa das variáveis (2) tem importância central na proposta. É possível realizar 

tal projeção, exclusivamente para (2), usando uma técnica de ajuste polinomial com base 

no método dos mínimos quadrados.  

Para se obter a continuação da pseudo-trajetória de falta em �?CD, pode ser calculado 

um polinômio de segunda ordem com base nos pontos projetados da trajetória de falta 

sobre �?CD. Quanto maior o número de pontos, melhor será a previsão. 

Espera-se que o mecanismo proposto promova uma busca no espaço de estados com 

base na direção da trajetória de falta, iniciando-se no ponto final da pseudo-trajetória de 

falta, ou seja, o último ponto projetado da variedade de configuração falta para a 

variedade de configuração pós-falta. 

O polinômio encontrado retornará, na direção da falta, os valores das novas variáveis 

�2 ��b��, que permitirão obter a pseudo-trajetória de falta continuada, ao se calcular as 

variáveis (W ��b��: 

W ��b� �  /�a�2 ��b��                                                 (5.5.1) 

Portanto, os pontos encontrados �2 ��b� ,  /�a�2 ��b��� N H ?CD representam a pseudo-

trajetória de falta continuada c��b�� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s para a falta c���, 2 , W �.  

A figura 5.5.1 ilustra o mecanismo proposto a partir do cálculo da pseudo-trajetória de 

falta continuada. A trajetória continuada será calculada para simular o avanço na direção 

da falta por pontos pertencentes ao componente estável pós-falta H ?CD até cruzar a 

variedade estável do PEIC ou alcançar uma superfície singular, vencendo a questão 3 

indicada.  
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Figura 5.5.1: Método proposto de identificação do PEIC ou ponto singular pertencente a C0

pos, quando a 
trajetória de falta alcança um ponto singular antes da detecção do “exit point”de um sistema de EAD  

Com base no que foi apresentado, pode ser proposto um novo método PEIC para 

avaliação da estabilidade de sistemas modelados por EAD, capaz de identificar: a) o 

PEIC, mesmo quando não é possível detectá-lo diretamente da trajetória de falta projetada 

H ?CD; b) pontos de singulares, quando o PEIC não pertence H ?CD ou quando a trajetória de 

falta projetada alcança pontos singulares no sistema pós-falta, mesmo quando não é 

possível detectá-los diretamente da trajetória de falta projetada H ?CD; e c) pontos 

singulares do sistema falta; 

O método é capaz ainda de retornar o tempo crítico de abertura para determinada falta 

comparando o tempo associado aos mecanismos de instabilização do sistema falta e do 

sistema pós-falta. 

O método PEIC proposto é composto dos seguintes passos: 

 

Passo P1 (cálculo da pseudo-trajetória de falta): Calcule a trajetória de falta projetada 

em H ?CD, c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s, associada à trajetória de falta do sistema  c���, 2 , W �. 

Avance ao Passo P2. 



 143

Passo P2 (detecção do primeiro ponto de interesse): 

Passo P2.a: Se a trajetória do sistema c���, 2 , W � alcançar um ponto singular em 

�B, o ponto de controle do sistema falta �2¡¢, W¡¢� N MB foi encontrado. Seja 

�¡¢ � o tempo de integração computacional a partir da aplicação da falta até a 

detecção do ponto �2¡¢ , W¡¢� N MB. Avance ao Passo P3. 

Passo P2.b: Se a trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s alcançar um 

ponto singular do sistema pós-falta em �?CD, o “exit point” singular �2¡¢ , W¡¢� N
�?CD foi encontrado. Avance ao Passo P6. 

Passo P2.c: Se a trajetória de falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s alcançar um 

primeiro máximo de energia potencial em H ?CD, o “exit point” PEBS 

�2(� � , W(� �� N H ?CD foi encontrado. Avance ao Passo P5. 

Passo P3 (cálculo da pseudo-trajetória de falta continuada): Calcule a pseudo-

trajetória de falta continuada em H ?CD, c��b�� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s, associada à trajetória de 

falta projetada c� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s. Avance ao Passo P4. 

Passo P4 (detecção do “exit point” por meio da pseudo-trajetória de falta 

continuada): 

Passo P4.a: Se a pseudo-trajetória de falta continuada c��b�� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s 

alcançar um ponto singular do sistema pós-falta em �?CD, o “exit point” singular 

�2¡¢, W¡¢� N �?CD foi encontrado. Avance ao Passo P6. 

Passo P4.b: Se a pseudo-trajetória de falta continuada c��b�� �$���q�, 2 ,  /�a�2 �s 

alcançar um primeiro máximo de energia potencial em H ?CD, o “exit point” PEBS 

�2(� � , W(� �� N H ?CD foi encontrado. Avance ao Passo P5. 

Passo P5 (detecção do PEIC): Detecte o PEIC, usando como ponto de partida o “exit 
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point” PEBS �2(� � , W(� �� encontrado no Passo P2.c ou Passo P.4.b. Avance ao Passo 

P6. 

Passo P6 (cálculo da energia crítica do sistema para a falta): 

Passo P6.a: Se um “exit point” singular foi detectado, calcule a energia do “exit 

point” singular, por meio de uma função energia. Estabeleça o valor encontrado 

como a energia crítica do sistema: R�� � R�2¡¢ , W¡¢�, �2¡¢ , W¡¢� N �?CD. 

Avance ao Passo P7. 

Passo P6.b: Se o PEIC foi detectado, calcule a energia do PEIC, por meio de uma 

função energia. Estabeleça o valor encontrado como a energia crítica do 

sistema: R�� � R�2�� , W��� Avance ao Passo P7. 

Passo P7 (cálculo da energia do sistema no instante de eliminação da falta): Calcule a 

energia pós-falta da pseudo-trajetória de falta no tempo de eliminação da falta ��, i.e., 

R� � R ¤c� �$���q�� , 2 ,  /�a�2 �s¥. Avance ao Passo P8. 

Passo P8 (avaliação da Estabilidade do Sistema): Se R� � R�� e �� � �¡¢ �, então o 

sistema pós-falta é estável. Caso contrário o sistema pós-falta pode ser instável. 

 

O Passo P5 não garante a detecção do PEIC. Métodos mais robustos que tentam 

garantir a convergência ao PEIC a partir do “exit point”, como o “Shadowing Method” 

(Treinen et al. (1994)) podem ser aplicados para tais casos. 

5.6- Testes e resultados da aplicação do método direto 

proposto  

A nova metodologia de cálculo do PEIC para sistemas de potência modelados por 

conjuntos de EAD apresentada na subseção anterior foi testada no sistema de teste de 3 
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barras da figura 4.3.1. Mantiveram-se a mesma referência angular (OMIBS) e as mesmas 

condições de despacho de geração e carregamento lá considerados, denominados casos 2, 

3 e 4, que podem ser associados a três mecanismos de instabilização diferentes 

(mecanismos 4.3.2, 4.3.3 e 4.3.4), um durante a falta e dois após a eliminação da falta. 

A função energia utilizada é equivalente àquela constante na equação (3.4.3.3), 

considerando como referência angular o barramento infinito. 

Para o caso 2, com o gerador O! sendo despachado com 0, 35 [p.u.], o sistema foi 

submetido ao desliamento do circuito �8 entre as barras 1 e 3. Para tal condição, o sistema 

tem um TCR igual a 1.651 [ms] ( método de integração das equações diferenciais), após o 

qual, o mesmo fica instável por meio do mecanismo de instabilização (4.3.2), ou seja, 

quando um ponto singular do sistema falta é alcançado antes da eliminação da 

contingência. A figura 4.3.3 ilustrou o mecanismo de instabilização do sistema para a falta 

aplicada.  

Em tal condição, foi aplicado o método direto proposto de predição da margem de 

estabilidade. O TCR obtido pelo método direto proposto para este caso deu-se pela 

identificação direta do tempo de integração computacional �¡¢ �(Passo P2.a) que a 

trajetória de falta do sistema levou para, durante a aplicação da falta, alcançar o ponto de 

impasse do sistema falta, ��!; �!; |<; R<� � ��0,880; 0; �1,322; 1,292�. Isso ocorreu em 

�¡¢ � � 1.649 [ms]. Ressalta-se que o processo de cálculo da pseudo-trajetória de falta 

continuada (Passo P3) foi realizado para o caso 2, e resultou na identificação de um “exit 

point” singular no sistema pós-falta ��!; �!; |<; R<� � ��1,261; 0; �1,218; 0,822�. O 

valor encontrado de energia crítica para sistema pós-falta R�� � R�2¡¢ , W¡¢�, 

�2¡¢, W¡¢� N �?CD (Passo P6.b), é maior do que aquela associada à pseudo-trajetória de 

falta, quando a falta alcança o ponto de controle do sistema falta �2¡¢ , W¡¢� N �B. Desta 

forma, para o caso 2 em análise, na avaliação de estabilidade a ser realizada no Passo P8, 
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quando �� � 1.649 [ms], tem-se R� � R�� e �� � �¡¢ �, e o sistema é estável. Mas 

quando ��>1.649 [ms], o sistema pós-falta pode ser instável.  

O caso 2 representa um exemplo da inconsistência 5.3.1, quando a trajetória de falta 

c���, 2 , W � alcança soluções infactíveis antes da pseudo-trajetória de falta em C ?CD 

alcançar o “exit point”. Por conseqüência, o caso 2 representa um caso de falha dos 

métodos PEIC existentes. A figura 5.6.1 ilustra o resultado da aplicação do método 

proposto para o caso 2. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.6.1: Caso 2– Funcionamento do método proposto quando o sistema está sujeito ao mecanismo de 
instabilização 4.3.2(detecção do ponto de controle do sistema falta: (a) plano δ2×θ3; e (b) plano δ2×Ep. 
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Para a mesma contingência e carregamento do caso 2, apenas com a variação do 

despacho de O! de 0,35 para 0,10 [p.u.], obteve-se o caso 3. Para tal caso, mostrou-se que 

o sistema ficou instável por meio do mecanismo de instabilização (4.3.3), ou seja, quando 

um ponto singular do sistema de EAD é alcançado no sistema pós-falta. O caso está 

ilustrado na figura 4.3.4. 

Em tal condição, foi aplicado o método direto proposto de predição da margem de 

estabilidade. O TCR a ser obtido pelo método direto proposto para este caso se dá pela 

identificação de um “exit point” singular. Entretanto, o ponto singular �2¡¢, W¡¢� N �?CD 

não pode ser alcançado diretamente pela pseudo-trajetória de falta (Passo P2.b). Isso 

ocorre porque a trajetória do sistema falta alcança o ponto de controle do sistema falta 

antes da pseudo-trajetória alcançar o “exit point” singular no sistema pós-falta. Assim, 

torna-se necessário o processo de cálculo da pseudo-trajetória de falta continuada (Passo 

P3) também para o caso 3. Esse processo resultou na identificação de um “exit point” 

singular no sistema pós-falta em ��!; �!; |<; R<� � ��1,261; 0; �1,218; 0,822�. O valor 

encontrado de energia crítica para sistema pós-falta R�� � R�2¡¢ , W¡¢�, �2¡¢ , W¡¢� N
�?CD (Passo P6.b), é, ao contrário do caso 2, menor do que aquela associada à pseudo-

trajetória de falta, quando a falta alcança o ponto de controle do sistema falta 

�2¡¢, W¡¢� N �B. Desta forma, para o caso 3 em análise, na avaliação de estabilidade a 

ser realizada no Passo P8, quando �� � 794 [ms] � �¡¢ � � 964 [ms], R� é menor que 

R�� e o sistema é estável. Mas quando ��>794 [ms], o sistema pós-falta pode ser instável 

porque R� u R��. 

O caso 3 também representa um exemplo das inconsistências 5.3.1 e 5.3.2 

combinadas, ou seja, quando a trajetória de falta c���, 2 , W � alcança soluções infactíveis 

antes da pseudo-trajetória de falta em C ?CD alcançar o “exit point”, que pertence a uma 

superfície singular da variedade de restrição do sistema pós-falta. Por conseqüência, o 
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caso 3 também representa um caso de falha dos métodos PEIC existentes. A figura 5.6.2 

ilustra o resultado da aplicação do método proposto para o caso 3. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 5.6.2: Caso 3– Funcionamento do método proposto quando o sistema está sujeito ao mecanismo de 
instabilização 4.3.3(detecção do “exit point” singular): (a) plano δ2×θ3; e (b) plano δ2×Ep. 

Para a mesma contingência e carregamento do caso 3, apenas com a variação do 

despacho de O! de 0,10 para �0,075 [p.u.], simulou-se o caso 4. Para tal caso, mostrou-

se que o sistema ficou instável por meio do mecanismo de instabilização (4.3.4), ou seja, 
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quando um PEIC do sistema de EAD é alcançado no sistema pós-falta. O caso está 

ilustrado na figura 4.3.5. 

Em tal condição, foi aplicado o método direto proposto de predição da margem de 

estabilidade. O TCR a ser obtido pelo método direto proposto para este caso se dá pela 

identificação de um “exit point” PEBS seguido do encontro do PEIC, conforme figura 

4.3.5. Entretanto, o “exit point” PEBS �2(� � , W(� �� não pode ser alcançado diretamente 

pela pseudo-trajetória de falta (Passo P2.c). Isso ocorre porque a trajetória do sistema falta 

alcança o ponto de controle do sistema falta antes da pseudo-trajetória alcançar o “exit 

point” PEBS na fronteira da área de atração do sistema pós-falta. Assim, torna-se 

necessário o processo de cálculo da pseudo-trajetória de falta continuada (Passo P3) 

também para o caso 4. Esse processo resultou na identificação de um “exit point” PEBS e 

do PEIC, de acordo com os passos P4.b e P5. O PEIC do sistema pós-falta é 

��!; �!; |<; R<� � ��1,246; 0; �1,16; 0,838�. O valor encontrado de energia crítica para 

sistema pós-falta R�� � R�2��, W���, (Passo P6.b), é, ao contrário do caso 2, menor do 

que aquela associada à pseudo-trajetória de falta, quando a falta alcança o ponto de 

controle do sistema falta �2¡¢, W¡¢� N �B. Desta forma, para o caso 4 em análise, na 

avaliação de estabilidade a ser realizada no Passo P8, quando �� � 234 [ms] � �¡¢ � �
311 [ms], R� é menor que R�� e o sistema é estável. Mas quando ��>234 [ms], o sistema 

pós-falta pode ser instável porque R� u R��. 

O caso 4 também representa um exemplo da inconsistência 5.3.1, quando a trajetória 

de falta c���, 2 , W � alcança soluções infactíveis antes da pseudo-trajetória de falta em 

C ?CD alcançar o “exit point”. Por conseqüência, o caso 4 também representa um caso de 

falha dos métodos PEIC existentes. A figura 5.6.3 ilustra o resultado da aplicação do 

método proposto para o caso 4. 
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(a) 

 

(b) 
Figura 5.6.3: Caso 4– Funcionamento do método proposto quando o sistema está sujeito ao mecanismo de 

instabilização 4.3.3(detecção do “PEIC): (a) plano δ2×θ3; e (b) plano δ2×Ep. 

Os casos 2, 3 e 4 representam casos de falha do método PEIC para sistemas de EAD. 

Para ilustrar o processo convencional de identificação do PEIC pelo método PEIC 

proposto (Passo P2.c), apresenta-se o caso 5, no qual o PEIC também pode ser detectado 

pelo método convencional. Neste caso foi aplicada uma contingência no sistema teste de 3 

barras da figura 4.3.1, representada pelo desligamento de parte da compensação reativa 
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associada à barra 3, de 0,75 para 0,6 [p.u.], quando o gerador O! estava sendo despachado 

com -0, 135 [p.u.] e a carga do sistema é igual a 	P<; Q<� � 	1,25;  0�. 
Em tal condição, o TCR a ser obtido pelo método direto proposto se dá pela 

identificação de um “exit point” PEBS seguido do encontro do PEIC. Entretanto, o “exit 

point” PEBS �2(� � , W(� �� deve ser alcançado diretamente pela pseudo-trajetória de falta 

(Passo P2.c), ou seja, antes da trajetória de falta alcançar um ponto de controle do sistema 

falta. Assim, é desnecessário o processo de cálculo da pseudo-trajetória de falta 

continuada (Passo P3) para o caso 5. O PEIC do sistema pós-falta é ��!; �!; |<; R<� �
��1,123; 0; �0,986; 0,997� e TCR encontrado pelo método é igual a 103 [ms]. A figura 

5.6.4 ilustra o resultado da aplicação do método proposto para o caso 5. 

 

Figura 5.6.4: Caso 5– Funcionamento do método proposto (plano δ2×θ3) quando o sistema está sujeito ao 
mecanismo de instabilização 4.3.3 (detecção do “PEIC) e o PEIC pode ser encontrado sem utilizar a pseudo-

trajetória de falta continuada. 

A Tabela 5.6.1 a seguir mostra os resultados comparativos das avaliações de margem 

de estabilidade realizadas de três formas distintas: por meio da integração das equações do 

modelo no domínio do tempo, por meio do método direto existente de cálculo do PEIC 

para sistemas de EAD e por meio do novo método direto proposto. 
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Tabela 5.6.1: Validação dos resultados obtidos pelo algoritmo por meio da comparação de TCRs. 

Contingência Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

TCR [ms] 
(integração numérica) 

1.651 802 237 112 

TCR [ms] 
(Método PEIC 

tradicional) 
falhou falhou falhou 103 

TCR [ms] 
(Método PEIC 

proposto) 
1.649 794 234 103 

 

Como pode ser observado na tabela, o processo de integração numérica do conjunto de 

equações diferenciais singularmente perturbadas indicou, considerando um tempo total de 

integração de 5 segundos, instabilização no sistema quando o tempo de eliminação da 

falta foi maior do que 1.651 [ms] para o caso 2, 802 [ms] para o caso 3, 237 [ms] para o 

caso 4 e 112 [ms] para o caso 5. A utilização do algoritmo de cálculo do PEIC para 

modelos de EAD apresentou falhas nos casos 2, 3 e 4, apresentando resposta considerada 

adequada, embora um pouco conservadora, para o caso 5. Os casos de falha estão 

associados às imprecisões apresentadas na seção 5.3. Para o método PEIC proposto, com a 

utilização da pseudo-trajetória de falta continuada e das definições mais precisas dos 

pontos de interesse, obteve-se para o sistema teste, por meio de um método direto, 

resultados mais robustos. Tais resultados são aderentes àqueles obtidos pelo processo de 

integração, quando método PEIC tradicional para modelos de EAD falhou.  
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Capítulo 6 

 

CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho foram estudados problemas existentes na fundamentação de métodos 

diretos de análise que exploram o conceito do PEIC para sistemas de potência modelados 

com a estrutura da rede preservada.  

Resulta desta pesquisa um entendimento mais compreensivo a respeito dos 

mecanismos de instabilização de um sistema de potência modelado por conjuntos de 

EAD. Foram discutidos aspectos relacionados aos pontos críticos de métodos diretos que 

exploram a direção da trajetória de falta para sistemas de EAD e falhas nas definições 

desses pontos foram identificadas, bem como, as conseqüências destas nos métodos 

diretos que utilizam o conceito do PEIC.  

Sobretudo, as falhas nos métodos PEIC existentes estão relacionadas a dois pontos: a 

suposição de que existe um PEIC localizado no componente estável da variedade de 

configuração pós-falta onde a trajetória de falta projetada do sistema abandona a área de 

atração; e a suposição de que a trajetória de falta projetada abandonaria a área de atração 
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do sistema pós-falta cruzando por uma variedade estável do PEIC, mesmo quando a área 

de atração pode ser composta por pedaços de superfícies singulares, como no caso de 

sistemas de EAD. 

Com a correção proposta para tais definições, pontos de superfícies singulares 

passaram a ser considerados pontos com nível de energia crítica local na fronteira da área 

de atração do sistema pós-falta quando as trajetórias do sistema alcançam superfícies 

singulares. Além disso, pontos singulares do sistema falta também passaram a ser 

analisados como pontos críticos quando superfícies singulares do sistema falta são 

alcançadas. Isso permitiu uma melhor avaliação da margem de estabilidade, dada a 

eliminação de casos de falha do método PEIC para sistemas de potência modelados 

preservando a estrutura da rede. 

Mesmo com a correção das definições, observou-se que o método PEIC poderia falhar 

quando pontos singulares do sistema falta eram alcançados antes da detecção de pontos de 

críticos no sistema pós-falta. Neste caso, o método falhava porque a trajetória do sistema 

falta abandonava a variedade de restrição do sistema falta, impossibilitando o cálculo da 

correspondente trajetória de falta projetada. Para vencer o problema, propôs-se a 

extrapolação da trajetória de falta projetada capaz de permitir a identificação correta do 

“exit point” e do PEIC, permitindo a correta estimativa do tempo crítico de abertura, sem 

desconsiderar a possibilidade de que superfícies singulares pudessem ser alcançadas nessa 

situação.  

Como resultado do uso de novas definições e do tratamento dispensado aos casos onde 

pontos singulares do sistema falta são encontrados, foi proposto um novo método PEIC 

para avaliação da margem de estabilidade de sistemas de potência modelados com a 

estrutura da rede preservada. O método é capaz de identificar com precisão os 

mecanismos de instabilização, e pode permitir o uso de modelos mais compreensivos de 
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cargas e da rede de transmissão, apresentando conseqüente melhoria na avaliação da 

estabilidade do sistema.  

Ao tratar os pontos singulares, o método proposto promove estimativas do TCR em 

cenários de instabilidade angular e de tensão simultaneamente. De acordo com as análises 

e simulações realizadas, percebe-se que os PEICs são pontos de controle de determinada 

falta, mais associados à instabilidade angular, enquanto os pontos singulares são os pontos 

de controle quando cenários de instabilidade de tensão se fazem presentes. Como 

conseqüência desses desenvolvimentos, o método direto proposto é factível para análise 

de estabilidade angular e de tensão de curto-termos devido a grandes perturbações, sendo 

que o método PEIC proposto, além das estimativas de tempo crítico de abertura, indica o 

mecanismo de instabilidade, se ângulo ou tensão, sem requerer a integração numérica do 

sistema pós-falta. 

Sob o ponto de vista da estabilidade angular, percebe-se a redução do 

conservadorismo das estimativas da margem de estabilidade, uma vez que a carga não 

precisa ser mais considerada como impedância constante. Sob o ponto de vista da rede de 

transmissão, fenômenos de instabilidade podem ser estudados na presença de limites do 

sistema de transmissão, quando o fenômeno de instabilidade de tensão devido a grandes 

perturbações se faz presente. 

Do ponto de vista teórico, as contribuições desta pesquisa são: (i) novas definições de 

PEIC e “exit point” que levam a um entendimento mais compreensível dos pontos de 

interesse na fronteira local da região de estabilidade; (ii) uma forma de se detectar o “exit 

point” e o PEIC em sistemas pós-falta quando não é possível identificá-los diretamente a 

partir da projeção da trajetória de falta no componente estável da variedade de restrição do 

sistema pós-falta; (iii) um novo método direto, com base no conceito do PEIC, capaz de 

retornar o correto tempo crítico de abertura, mesmo quando o PEIC não pertence ao 
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componente estável da variedade de restrição pós-falta, e capaz de identificar o 

mecanismo de instabilização do sistema. 

Do ponto de vista de implementação e uso de métodos computacionais, o método 

proposto traz as seguintes vantagens, quando comparado àqueles existentes para cálculo 

do PEIC em sistemas de EAD: (i) o TCR pode ser identificado na presença de pontos 

singulares do sistema falta e pós-falta, o que é uma situação comum; (ii) é fornecida uma 

forma de se explorar a variedade de restrição do sistema pós-falta na direção da falta, sem 

a integração das equações diferenciais do sistema falta; e (iii) o cálculo do TCR aparenta 

ser mais robusto, evitando casos de falha. 

O algoritmo proposto foi testado em um sistema de potência simples, para o qual se 

confirmou as vantagens mencionadas. Entretanto, simulações em sistemas de maior porte 

permanecem necessárias para permitir melhor análise dos resultados obtidos. 
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Apêndice A- Modelos de Cargas 

As cargas de um sistema de potência podem ser genericamente classificadas nas 

seguintes categorias: residencial, comercial, industrial e rural. Cada categoria de carga tem 

um comportamento distinto com relação a mudanças na freqüência e tensão no ponto de 

conexão com o sistema de potência. Obviamente, em todas as barras de carga do sistema, 

a carga está em constante mudança, além de estar associada á combinação das categorias 

citadas. Isto deixa o comportamento da carga de um sistema de potência extremamente 

complexo. 

Para o entendimento do comportamento da carga em cada barra seria necessário o 

conhecimento da composição da carga em cada instante de tempo, bem como de sua 

característica em relação à variação da tensão e da freqüência. Por motivos que, durante a 

história da eletricidade moderna, variaram de tecnológicos a econômicos, este tipo de 

medição em tempo real nunca foi efetivo para a caracterização das cargas em cada 

barramento.  

Desta forma, para sobrepujar esta difícil caracterização, alguns modelos foram 

propostos. Como pode ser visto em Ribbens-Pavella e Murthy (1994), historicamente, as 

diferentes categorias de carga são representadas por três modelos, em termos da sua 

característica ou dependência em relação à tensão: potência constante, corrente constante 

e impedância constante. A estes modelos dá-se o nome na literatura de modelos estáticos 

de carga. Eles formam a base fundamental na modelagem da maioria das cargas, 

excetuando-se motores e cargas especiais como fornos a arco e processos eletrolíticos. 

Existem também outros tipos de modelos de cargas, que são variantes no tempo e por isso 

recebem o nome de modelos dinâmicos de cargas. A variação no tempo pode ser 

intrínseca a carga, ou pode representar uma perturbação no sistema que afete a mesma. 
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Dentre as cargas deste tipo destacam-se os diversos motores presentes nos sistemas 

elétricos. A característica ou dependência de uma carga em relação à tensão, ou doravante, 

carga dependente da tensão, pode ser dada pela seguinte equação: 

∑
=

⋅=
j

i

i
kikBk VaVP

0

)( , ∑
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⋅=
j
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i
kikBk VbVQ

0

)(                            (Ap.A.1) 

onde: ai e bi são constantes que dependem das cargas, Vk é a tensão na barra k e PBk e QBk 

são as potências ativa e reativa consumidas pela carga na barra k. 

Na maioria das vezes utiliza-se uma combinação de três modelos de carga, através de 

um modelo onde o polinômio tem grau 2, ou j=2 na equação (Ap.A.1). Caso este 

polinômio de grau dois seja utilizado, dá-se o nome de modelo ZIP de carga ao mesmo. O 

termo Z refere-se à parcela ou porcentagem da carga que é modelada como impedância 

constante e tem grau dois no polinômio (Ap.A.1). O termo I refere-se à parcela ou 

porcentagem da carga que é modelada como corrente constante e tem grau um no 

polinômio (Ap.A.1). O termo P refere-se a parcela ou porcentagem da carga que é 

modelada como potência constante e tem grau zero no polinômio (Ap.A.1). Assim, a 

parcela de carga modelada como impedância constante fica: 

2
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onde: 2
*

1
k

k
Bk V

Z
S =  e Zk* é o conjugado da impedância constante da barra k. A parcela 

de corrente constante fica: 

kkBk VaVP ⋅= 1)( , kkBk VbVQ ⋅= 1)(                                         (Ap.A.3) 

onde: kkBk VIS ⋅= *  e Ik* é o conjugado da corrente constante consumida pela barra k. 

1)( 0 ⋅= aVP kBk , 1)( 0 ⋅= bVQ kBk                                         (Ap.A.4) 

onde: i=0,  implica que a carga não é dependente da tensão. Como pode ser visto em 

Bretas e Alberto (1999), para polinômios com grau maior que 2, não existem 

interpretações físicas evidentes como as anteriores. 
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As cargas são dependentes não só da tensão, mas também da freqüência. A 

dependência da freqüência torna-se importante quando a carga é fortemente composta por 

motores elétricos, como aquelas do tipo industrial e rural. Neste caso, duas modelagens 

são possíveis: modelar essas cargas por equações dinâmicas análogas às dos geradores ou 

modelar as cargas como estáticas com termos dependentes da freqüência. Claramente, a 

modelagem deve considerar os objetivos do estudo. Neste estudo de estabilidade de 

grandes perturbações com cargas dinâmicas não está abordado, no entanto, alguns estudos 

com estas cargas foram desenvolvidos na literatura, destacando-se Pal (1992). 

Geralmente, um modelo tão detalhado da dinâmica das cargas não é necessário e, 

portanto, as cargas passam a ser modeladas estaticamente, com termos dependentes do 

desvio de freqüência. Segundo Ribbens-Pavella e Murthy (1994), um modelo geral que 

representa cargas estáticas tanto ativas como reativas em função da tensão e do desvio da 

freqüência, pode ser dado por: 

)1()(),( 2
2

1
1

0
0 kBPkkBk fkVaVaVafVP

kkk
∆⋅+⋅⋅+⋅+⋅=∆               (Ap.A.5) 

)1()(),( 2
2

1
1

0
0 kBQkkBk fkVbVbVbfVQ

kkk
∆⋅+⋅⋅+⋅+⋅=∆               (Ap.A.6) 

onde: kBP e kBQ são os parâmetros de sensibilidade do modelo em relação à freqüência. 

Para não refletir as mudanças de freqüência, basta levar kBP e kBQ  à zero, e o modelo passa 

a ser o ZIP. No entanto, por simplificação, a variação de P e Q com relação à freqüência é 

usualmente considerada separadamente: 

)()(),( 2
2

1
1

0
0 kBPkkBk fkVaVaVafVP

kkk
∆⋅+⋅+⋅+⋅=∆                  (Ap.A.7) 

)()(),( 2
2

1
1

0
0 kBQkkBk fkVbVbVbfVQ

kkk
∆⋅+⋅+⋅+⋅=∆                  (Ap.A.8) 

onde: kBP é o coeficiente de dependência da carga ativa com a freqüência, e kBQ é o 

coeficiente de dependência da carga reativa com a freqüência, e é muitas vezes 

considerado nulo. 
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Apêndice B- Teoria de bifurcações 

A teoria de bifurcações tem sido amplamente utilizada pelos pesquisadores de 

sistemas elétricos de potência como ferramenta para estudar estabilidade do sistema 

elétrico de potência e consiste, segundo Hale e Koçak (1991), no estudo das possíveis 

mudanças qualitativas da estrutura de órbitas ou fluxos de uma equação diferencial 

dependente de parâmetros. Para um dado valor de parâmetro, a equação diferencial é dita 

ter órbita estruturalmente estável se a estrutura qualitativa do fluxo não muda para 

variações suficientemente pequenas do parâmetro. O valor paramétrico para o qual o fluxo 

não tem órbitas estruturalmente estáveis é chamado de valor de bifurcação, e a equação é 

dita estar em um ponto de bifurcação. 

Portanto, a teoria de bifurcações é a ferramenta adequada para estudar fenômenos que 

envolvem o espaço dos parâmetros, uma vez que estabelece o mecanismo dinâmico que 

afeta as mudanças estruturais do sistema mediante a variação paramétrica. Quando os 

parâmetros de um sistema variam, a dinâmica de um sistema dinâmico, como o sistema de 

potência, varia continuamente. Topologicamente, a estrutura de um sistema permanece 

inalterada para pequenas perturbações paramétricas, dado que o sistema tenha estabilidade 

estrutural em certo valor paramétrico (Venkatasubramanian et al. (1995)). Desta forma, 

pontos estruturalmente instáveis são pontos de bifurcação e identificam os valores dos 

parâmetros nos quais a estrutura do sistema sofre alterações.  

Algumas tipificações gerais úteis ao estudo de bifurcações dizem respeito a  sua 

natureza global ou local e à sua codimensão. A natureza da bifurcação é dita ser local 

quando a análise da bifurcação é feita localmente, ou seja, pela análise do campo vetorial 

perto do equilíbrio degenerado, ou órbita fechada, e a soluções para a bifurcação são 
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encontradas apenas dentro de uma vizinhança local. Caso análise da bifurcação não possa 

ser reduzida ao estudo de uma vizinhança de um equilíbrio, a bifurcação é dita ser global. 

A codimensão de uma bifurcação, segundo Guckenheimer e Holmes (1983), é a menor 

dimensão do espaço de parâmetros que contém a bifurcação de uma maneira persistente, 

e.g., bifurcação sela nó com codimensão-1. 

A perda de estabilidade estática de sistemas de potência está comumente associada a 3 

tipos de bifurcação: Hopf, sela-nó e singularidade induzida, sendo que as duas últimas são 

de maior interesse dessa pesquisa.  

Ap.B.1- Bifurcação sela-nó (saddle-node bifurcation) 

A bifurcação sela-nó é a mais conhecida e estudada bifurcação local em sistemas 

elétricos de potência. Esta bifurcação ocorre quando o sistema tem um equilíbrio não 

hiperbólico, com um único autovalor com partes real e imaginária nulas, no ponto de 

bifurcação. Neste caso, segundo Venkatasubramanian et al. (1995a), certas condições de 

transversalidade estão satisfeitas e 0),,( ≠λyxgDy  no ponto de bifurcação. Neste caso o 

Teorema da Função Implícita vale para o sistema de EAD. Portanto, em uma bifurcação 

sela-nó, atende-se às seguintes condições: 

• A matriz A da equação (3.2.3.15) tem um zero simples (partes real e imaginária 

nulas), não existindo nenhum outro autovalor no eixo imaginário; 

• Condições de transversalidade são satisfeitas (Venkatasubramanian et al. (1995a));  

Logo, em uma bifurcação sela-nó, os equilíbrios estáveis e instáveis coalescem, ou se 

fundem, e desaparecem. Isto resulta na perda de equilíbrios nas proximidades de pontos 

de bifurcação. Quando um valor paramétrico λ se aproxima de λ0 (valor de bifurcação), 

um autovalor do sistema da equação (3.2.3.15): [ ] gDgDfDfDA xyyx ⋅⋅−= −1  move-se do 
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plano complexo negativo para o positivo, ou vice-versa, pelo plano real, ou através do 

zero puro, como na figura a seguir: 

 
Figura Ap.B.1.1: Loci de autovalores na bifurcação sela-nó. 

Ap.B.2- Bifurcação de singularidade induzida 

(singularity induced bifurcation)  

A bifurcação de singularidade induzida ocorre quando um equilíbrio cruza a superfície 

singular da equação (3.2.3.11): [ ]{ }0),,(det),(:),,( =≡∆∈= λλ yxgDyxMyxS y .  

É possível provar que no ponto de bifurcação de singularidade induzida, o número de 

autovalores estáveis de um sistema é reduzido de uma unidade e que este autovalor torna-

se ilimitado.  

Na literatura, foi mostrado para sistemas de duas dimensões, que o caso é 

genericamente equivalente a uma bifurcação transcrítica, ou uma bifurcação com mudança 

de estabilidade entre equilíbrios (ver Hale e Koçak (1991), ex. 2.3, cap. 2). Porém para 

sistemas de grande porte, tal bifurcação não é mais relatada como transcrítica, e sim como 

de singularidade induzida devido à presença de superfícies singulares. 

Quando o equilíbrio de um sistema de EAD encontra-se na singularidade, a matriz A 

(3.2.3.15) não é bem definida porque a matriz  Dyg é singular. É intuitiva a idéia de que a 

matriz Jacobiana A poderá ter autovalores ilimitados perto desta bifurcação, já que é 
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necessária a inversão de uma matriz singular para obter-se A. O teorema da bifurcação de 

singularidade induzida traz clareza ao estudo deste tipo de bifurcação: 

 
Teorema (Ap.B.2.1) – Bifurcação de Singularidade Induzida (Venkatasubramanian et al. 

(1995a)): Considere o sistema de EAD da equação (3.3.2.1) com um espaço de 

parâmetros unidimensional. Assumindo que as seguintes condições são satisfeitas no 

ponto ),0,0( 0λ : 

1)  gDgf y,0),0,0(,0),0,0( 00 == λλ  tem um autovalor zero simples e 

])([ gDgDadjfDtraço xyy ⋅⋅  diferente de zero; 

2)  
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yx

yx é não singular; 

3) 
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fDfDfD

yx
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yx
 é não singular; 

Então, existe uma curva suave de equilíbrios ℜ×ℜ×ℜ mn , que passa pelo ponto ),0,0( 0λ  

e é transversal à superfície singular em ),0,0( 0λ . Quando um valor paramétrico λ se 

aproxima de λ0, um autovalor do sistema da equação [ ] gDgDfDfDA xyyx ⋅⋅−= −1  move-se 

do plano complexo negativo para o positivo, ou vice-versa, através de uma divergência 

ao infinito pelo plano real. 

 
A figura a seguir ilustra o disposto: 

 
Figura Ap.B.2.1: Loci de autovalores na bifurcação de singularidade induzida. 
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Os outros autovalores permanecem limitados e afastados da origem. 

Com um autovalor se movendo do semiplano complexo esquerdo para o direito, o 

sistema é levado à instabilidade. Isso acontece porque a matriz Jacobiana do sistema no 

ponto de bifurcação tem pelo menos um autovalor instável.  

O estudo da bifurcação leva a proceder a uma análise local da dinâmica do sistema 

para se obter  maiores conclusões sobre a mesma. Pode-se observar uma característica 

interessante para o ponto de bifurcação de singularidade induzida, que é também um 

ponto de equilíbrio da superfície de singularidade. Dado que as velocidades são nulas em 

pontos de equilíbrio, é esperado que as dinâmicas próximas destes pontos sejam lentas 

para sistemas dinâmicos suaves, como o sistema de potência.  

No entanto, as dinâmicas próximas a superfícies singulares são dinâmicas muito 

rápidas (supondo uma dinâmica parasita para a parte algébrica) e chegando a ser 

ilimitadas em sistemas de EAD. Chega-se então a uma contradição de efeitos esperados e 

a uma pergunta importante do ponto de vista deste estudo: qual é a dinâmica 

preponderante? O exemplo Ap.B.2.1 abaixo explicita a situação. 

 

Exemplo Ap.B.2.1 de bifurcação de singularidade induzida: (Venkatasubramanian et al. 

(1995a)) 

 

Seja o sistema de EAD: 

ℜ∈ℜ∈−−=

−=

yxyx

yx

,,10 22

2λ&
                                                 (Ap.B.2.1) 

A variedade de restrição M do sistema acima é uma circunferência unitária: 1 � 2! � W!. 

A superfície singular S consiste de dois pontos )0,1(± .  Nesses pontos, 02 =−= ygD y . 

Quando λ é nulo, os equilíbrios do sistema coincidem com os pontos singulares, 
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caracterizando um ponto de bifurcação de singularidade induzida. No entanto, a matriz 

Jacobiana do sistema (Ap.B.2.1), dada pela equação (3.2.3.15), fica: 

[ ] [ ] [ ] [ ] ]22
12[2220][ 11 xyyxyygDgDfDfDA xyyx ⋅⋅−−=−⋅−⋅−−=⋅⋅−= −−      (Ap.B.2.2) 

onde, eliminando os termos em y , tem-se nos pontos singulares: 

22 ±== xA                                                           (Ap.B.2.3) 

implicando que para λ nulo, a singularidade 0=y  é removível e a dinâmica do sistema é 

suave. Ou seja, neste caso existe o predomínio da dinâmica do equilíbrio em detrimento 

da dinâmica rápida da singularidade.                                                              �  

A questão da velocidade dos estados poderia tornar-se importante nos sistemas de 

potência, uma vez que a dinâmica próxima a equilíbrios que pertencem a S poderia ser 

lenta, e resultados do modelo com interpretação física poderiam ser obtidos, mesmo em 

uma bifurcação de singularidade induzida.  

Porém, este não é o caso em sistemas de potência, onde comportamentos lentos dos 

equilíbrios coexistem com comportamentos singulares rápidos. 

Existe comprovação na literatura de que é possível analisar, usando certas suposições, 

comportamentos lentos de equilíbrios, desde que se restrinja o estudo a variedades 

invariantes de codimensões maiores (Venkatasubramanian et al.,1995a).  

É possível mostrar também que a singularidade está presente e passando pelo 

equilíbrio, nestas variedades de menor dimensão. O que não deixa dúvidas é o fato de que 

fazer conclusões a respeito de comportamentos físicos próximos a bifurcações de 

singularidade induzida é algo que deve ser tratado com muito cuidado. 

O exemplo anterior mostra ser possível matematicamente a análise na singularidade. 

No entanto, para uma compreensão maior a respeito da bifurcação de singularidade 

induzida em um sistema de EAD, será analisado o seguinte exemplo: 
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Exemplo Ap.B.2.2 de bifurcação de singularidade induzida: (Ayasun et al. (2004))  

 

Considere o seguinte sistema de EAD: 

2
22

1

0 cyx

cyxx

−+=

++−=&
                                                            (Ap.B.2.4) 

onde: x representa as variáveis dinâmicas, y as variáveis algébricas e c1, c2  representam 

parâmetros desacoplados do resto das equações. 

Para quaisquer configurações paramétricas, os pontos de equilíbrio são sempre 

intersecções entre duas curvas: 1cxy −= , uma reta e 2
2

22 cyx =+ , um círculo de raio c2. 

A figura Ap.B.2.2 ilustra a situação:  

 
Figura Ap.B.2.2 Bifurcações sela-nó e singularidade induzida do sistema (Ap.B.2.4) variando c1 e c2. 

A variedade de restrição é dada por 2
2

22 cyx =+ , e os equilíbrios e respectivas bifurcações 

dependem de c1. Para 212 ccc <<− , existem dois pontos de equilíbrio estáveis chamados 

de p.e.1 e  p.e.2 , quando c1=0 na figura 3. No entanto c1 pode variar, e se observa 

bifurcações de equilíbrios. A variedade de restrição tem a superfície de singularidade 

formada por dois pontos: ( ) ( ){ }0,;0, 22 cc− , onde a matriz: 
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 02 == ygDy                                                             (Ap.B.2.5) 

Logo, a referida matriz tem um autovalor nulo e a matriz Jacobiana do sistema (Ap.B.2.4), 

dada pela equação (3.2.3.15), fica: 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
y

x
xygDgDfDfDA xyyx −−=⋅⋅−−=⋅⋅−= −− 12211 11                  (Ap.B.2.6) 

onde, substituindo os valores dos pontos singulares, verifica-se a divergência ao infinito, 

caracterizando a bifurcação de singularidade induzida, como ilustrado na figura B.2.2.  

Tais bifurcações ocorrem para pontos de equilíbrios diferentes, ou seja, nos equilíbrios 

p.e.1  para 21 cc =  e  p.e.2  para 21 cc −= . Incrementos em 1c  fazem com que os 

equilíbrios que bifurcaram troquem as características de estabilidade, tornando-se 

instáveis. O limiar de incremento de 1c  é observado quando 21 2 cc ⋅±= , nos pontos 

( ){ }2,2 11 cc −  para os quais os equilíbrios p.e.1 e  p.e.2  coalescem. Para incrementos de 

1c  além de 21 2 cc ⋅±= , o sistema (Ap.B.2.4) não apresenta equilíbrios. Observa-se, 

então que dois equilíbrios, um estável e outro instável se fundiram e desapareceram, fato 

que caracteriza uma bifurcação sela-nó, como pode ser visto na seção B.1. O diagrama de 

bifurcação a seguir mostra a estabilidade dos equilíbrios para a variação paramétrica 1c , 

dado 2c fixo: 

 
Figura Ap.B.2.3 Diagrama de bifurcação contemplando a bifurcação de singularidade induzida do sistema 

(Ap.B.2.4)   
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Anexo A- Prova do Teorema de Lyapunov - Khalil 

(1996): 

Teorema de Lyapunov (3.4.1.1): Seja x=0, um ponto de equilíbrio do sistema 

dinâmico autônomo descrito na equação (3.1.1), e nD ℜ⊂  um domínio contendo 0=x . 

Seja uma função de classe C1, V : D → ℜ  , conhecida como função de Lyapunov, 

definida positiva, onde: 

                                          V(0) = 0  e 0)( >xV  em { }0−D                                    (An.A.1) 

Então, se:               

a)                                                   0)( ≤
•

xV  em { }0−D :                             (An.A.2) 

 sua derivada no tempo seja semi-definida negativa, então, a solução do sistema 

dinâmico associado é estável; 

b) 0)( <
•

xV  em { }0−D : sua derivada no tempo seja definida negativa, então, a 

solução do sistema dinâmico associado é assintoticamente estável; 

 

A prova do Teorema de Lyapunov descrita a seguir pode ser encontrada, por exemplo, 

em Khalil (1996): 

 

Prova: Para um dado 0>ε , escolhe-se: 

( ]ε,0∈r                                                        (An.A.3) 

tal que: 

                                                 { } DrxxB n
r ⊂≤ℜ∈=                                        (An.A.4) 



 174

Seja )(min xVrx ==α . Então, da equação (An.A.1), conclui-se que 0>α . Fazendo 

( )αβ ,0∈ , tem-se:  

                                                   { }ββ ≤∈=Ω )(xVBx r                                       (An.A.5) 

Logo βΩ  está no interior de rB , como pode ser visto na figura c.1: 

 

Figura An.A.1: Representação geométrica dos conjuntos na prova do Teorema de Lyapunov 

βΩ  é um conjunto com a característica de que as trajetórias que se iniciam dentro dele em 

0=t , nele permanecem para 0≥t , pois conforme (An.A.2): 

                                ( )( ) ( )( ) ( )( ) 0,00 ≥∀≤≤⇒≤ txVtxVtxV β&                            (An.A.6) 

Uma vez que βΩ  é um conjunto compacto, conclui-se que a equação (3.1.1) tem uma 

única solução definida para todo o tempo 0≥t , onde βΩ∈)0(x . Se )(xV é contínua e 

0)0( =V , existe um 0>δ  , tal que: 

                                                 βδ <⇒≤ )(xVx ,                                              (An.A.7) 

Então: 

                                                      rBB ⊂Ω⊂ βδ                                                  (An.A.8) 

e, 

                         rBtxtxxBx ∈⇒Ω∈⇒Ω∈⇒∈ )()()0()0( ββδ                        (An.A.9) 

Portanto, 

                                        0,)()0( ≥∀≤<⇒≤ trtxx εδ                                (An.A.10) 
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mostra que o ponto de equilíbrio 0=x  é estável.  

Para provar a estabilidade assintótica, é necessário mostrar que 0)( →tx quando ∞→t , 

ou seja, para todo 0>a arbitrário, existe um 0>T , tal que atx <)( , para todo Tt > .Por 

repetição dos argumentos prévios, sabe-se que para todo 0>a , pode-se escolher 0>b , 

tal que ab B⊃Ω . Portanto, é suficiente mostrar que ( ) 0)( →txV , quando ∞→t . Uma 

vez que, ( ))(txV  é monotonamente decrescente e limitado inferiormente por zero, 

portanto: 

                                              ( ) 0)( ≥→ ctxV  quando ∞→t                                (An.A.11) 

Para mostrar que 0=c , será utilizado o argumento da contradição. Suponha que 0>c . 

Pela continuidade de )(xV , existe um 0>d , tal que cdB Ω⊂ . O limite de 

( ) 0)( >→ ctxV  implica que a trajetória de )(tx  fica fora da bola dB  para todo 0≥t . Seja 

)(max xVrxd
&

≤≤=− γ , então por (An.A.2), 0<− γ , de tal forma que: 

                            ( ) ( ) ( ) ( ) txVdxVxVtxV
t

⋅−≤⋅+= ∫ γττ )0()()0()(
0
&                     (An.A.12) 

Uma vez que o lado direito da expressão pode eventualmente se tornar negativo, a 

inequação contradiz a suposição de que 0>c .                                                                �  
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Anexo B– Prova dos teoremas usados na 

caracterização da área de atração de sistemas de 

EDSP.  

As provas descritas neste apêndice foram apresentadas no trabalho de Alberto e 

Chiang (2009). 

An.B.1- Prova do teorema 3.5.1.1 (relação entre os tipos 

de estabilidade de equilíbrios de sistemas de EAD e de 

EDSP): 

Para explorar as propriedades das escalas de tempo do sistema (Σε), pode-se definir 

uma escala rápida de tempo § � �/Z. Nesta nova escala de tempo o sistema (Σε) toma a 

seguinte forma: 

�Π`� ª«�«� � ZY�2, W�«¬«� � 4�2, W� e                                            (An.B.1.1) 

Uma vez que �2t, Wt� pertence ao componente de ���� � 1 de M, a derivada ¬4 da 

função g com respeito à variável y, calculada em �2t, Wt�, tem k autovalores com parte 

real maior que zero e (; � 1� autovalores com parte real menor que zero. Portanto, existe 

um número real � u 0, tal que todos os autovalores λ de ¬4 satisfazem |X®E¯G| u � u
0. Considere a linearização do sistema (Πε) no PE �2t, Wt�, ou seja: 

°±�«�±¬²�
³ � ´¬��/ ¤Δ2ΔW¥                                                (An.B.1.2) 
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onde: ´¬��/ � ¶Z�Y Z¬Y�4 ¬4 ·. O número complexo µ é um autovalor de ´¬��/ se e somente 

se existe um vetor �Δ2, ΔW� ¸ 0 satisfazendo:  

¶Z�Y � ¹ºb Z¬Y�4 ¬4 � ¹º�· ¤Δ2ΔW¥ � 0                                (An.B.1.3) 

Para Z u 0 suficientemente pequeno e para |X®E¯G| u � u 0, a matrix �Z�Y � ¹ºb� é 

inversível. Então, da equação (An.B.1.2) é possível escrever Δ2 como função de ΔW e, 

substituindo na equação (An.B.1.3), pode-se obter: 

»¬4 � Z�4�Z�Y � ¹ºb�¼8¬Y � ¹ºb½ΔW � 0                     (An.B.1.4) 

i.e., ¹ é o autovalor da matriz que pode ser considerado como uma perturbação da matriz 

¬4. Usando a teoria de variáveis complexas, pode-se mostrar que a existência de 1 

autovalores de ¬4 com parte real maior que zero implica a existência de 1 autovalores 

de ´¬��/ com parte real maior que zero para um Z suficientemente pequeno. Argumentos 

similares podem ser usados para mostrar que a existência de �; � 1) autovalores de ´¬��/ 

com parte real menor que zero implica a existência de �; � 1� autovalores de ´¬��/ com 

parte real menor que zero para um Z suficientemente pequeno. 

Seguindo o mesmo princípio, é possível mostrar que a existência de U autovalores de 

�́(« com parte real maior que zero implica a existência de U autovalores de ´̀  com parte 

real maior que zero, para um Z suficientemente pequeno. A existência de �9 � U� 

autovalores de �́(« com parte real menor que zero implica a existência de �9 � U� 

autovalores de ´̀  com parte real menor que zero, para um Z suficientemente pequeno. 

Observando que ´̀��/ � Z´̀ , ¯ é um autovalor de ´̀��/ se e somente se ¯/Z é um 

autovalor de ´̀ . Então, para Z suficientemente pequno, o autovalor ; de (Σε) obtido na 

análise com escala de tempo rápida tem módulo suficientemente grande e é diferente dos 



 178

9 autovalores obtidos na análise com escala de tempo lenta. Como conclusão, (x*,z*) é 

um PE de ���� � U � 1 de (Σε) para um Z suficientemente pequeno. Isto conclui e prova. 

An.B.2- Prova do teorema 3.5.1.2 (localização dos PEs 

de tipo-1): 

É possível verificar diretamente que todo PE de (Σ`) pertence a � e também que 

�2t, Wt� é um PE de (Σ`) se e somente se �2t, Wt� é um PE de �Σ�. Suponha que o PE de 

���� � 1 �2t, Wt� de (Σ`) pertence ao componente de ���� � 1 H3S de � e todos os PEs de 

�Σ� são hiperbólicos. Então, �2t, Wt� é um PE hiperbólico de ���� � U de �Σ�. Então, pelo 

teorema 3.5.1.2, �2t, Wt� é um PE de ���� � �U � 1� de (Σ`), para um Z suficientemente 

pequeno. Como conseqüência, U � 1 � 1. Existem apenas duas soluções para a equação: 

(i) U � 0, 1 � 1, (ii) U � 1, 1 � 0. No primeiro caso, o PE pertence a um componente de 

���� � 1, H8S de � e é um PE assintoticamente estável do sistema pós-falta (Σ) em H8S. 
Na segunda possibilidade, o PE é um PEI de ���� � 1 do sistema pós-falta (Σ).¾ 

An.B.3- Prova do teorema 3.5.1.4 (fronteira de 

estabilidade na vizinhança de componentes instáveis de 

tipo-1) 

Para provar que �2), W)� pertence à k_`�2a, Wa�, é preciso provar a existência de 

pontos arbitrariamente próximos de �2), W)�, tais que as trajetórias de (Σε) começando 

desses pontos tendam ao PE assintoticamente estável �2), W)� quando � d ∞. 

Seja k_��/�2), Wt�, a fronteira da área de atração de um sistema com escala de tempo 

rápida, § � �/Z, para o qual as variáveis x podem ser congeladas. Por hipótese, �2), W)� N
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k_��/�2), Wt�. Então, para um número pequeno � u 0, a bola aberta de raio � centrada 

em �2), W)�, T��2), W)� intersecciona a região de estabilidade do sistema rápido, i.e, 

T��2), W)� ¿ k_��/�2), Wt� ¸ 0. Portanto, deve existir um ponto �2), W)� N T��2), W)� tal 

que À �§, 28, W� d �2), Wt� quando § d ∞. 

Para qualquer número arbitrariamente pequeno Á u 0, existe um tempo '8�Á� u 0 tal 

que �2Â, WÂ� � À �'8, 28, W8� N TÃ&�2), Wt), onde TÃ&�2), Wt) é uma bola de raio 
Ä!. Usando a 

teoria da perturbação regular no sistema rápido, pode-se mostrar a existência de Ztt u 0 

tal que Φ`�'8, 28, W8� N TÃ&�2Â, WÂ� para todo Z N �0, Ztt�. Portanto, da desigualdade 

triangular, Φ`�'8, 28, W8� N TÄ�2), Wt) para todo Z N �0, Ztt�. 

Entretanto, sabe-se que �2), Wt� N k_ �2a, Wa�, i.e., Æ ��, 2), Wt� d �2a, Wa� quando 

� d ∞. Para um número arbitrariamente pequeno Ç, existe um tempo '! u 0 tal que 

Æ �'!, 2), Wt� N TÈ&�2a, Wa). Uma vez que Á pode ser escolhido arbitrariamente pequeno, o 

Teorema de Tikhonov (Khalil (2002), pag. 434), para um intervalo de tempo finito, 

garante a existência de Ẑ tal que Æ`�'!, Φ�'8, 28, W8�� N TÊ�2a, Wa) para todo Z N �0, Ẑ�. 

A escolha de Ç suficientemente pequeno e a estabilidade exponencial de �2a, Wa) com 

respeito à (Σo) garantem, via Teorema de Tikhonov, para infinitos intervalos de tempo que 

Æ`��, Æ`q'!, ΦV�'8, 28, W8�s� é limitado para � Ë 0 e permanece perto de �2a, Wa) para um 

Z suficientemente pequeno. A existência de uma função energia para (Σε) implica 

Φ`��, 28, W8� d �2a, Wa�, quando � d ∞, para um Z suficientemente pequeno. 


