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Utilização do Matlab
Toolbox Simulink
O ¨MATLAB¨ é um ambiente interativo para ajudar na computação numérica e
visualização de dados. Fundamentalmente o ¨MATLAB¨ foi construído à base de
"softwares" avançados que envolvem manipulação e tratamento de matrizes na
solução de equações e na análise de sistemas lineares. O MATLAB possui
"toolboxes" que são conjuntos de rotinas específicas para uma determinada área de
atividade. Ex. CONTROL, OPTIMIZATION, IDENTIFICATION, etc. Aqui
utilizaremos os toolbox SIMULINK.
O toolbox Simulink permite a simulação e análise de modelos dinâmicos através de
blocos que são conectados e resolvidos em tempo real.
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Simulação Dinâmica de Sistemas de Potência, utilizando o ″MATLAB″

Para o sistema da figura 1.2 faça o seguinte:
a) Escreva a equação de oscilação do gerador em duas condições: 1) Regime
permanente, 2) Sistema com curto circuito trifásico na barra 4 através de
uma reatância de 0,012 p.u.
b) Para a situação 2 do item a, calcule dois valores do ângulo de torque da
máquina δ e da velocidade angular ω utilizando o método de integração
numérica de Euler Modificado.
c) Utilizando o “SIMULINK”, plote o ângulo de torque e a velocidade
angular da máquina para um curto trifásico franco (diretamente a terra sem
impedância) na barra 4 durante 0,10 s, voltando o sistema a situação
inicial, com as duas linhas.
d) Repita a simulação do item c, aumentando gradativamente a duração do
defeito até o sistema perder estabilidade. Comprove teoricamente esse
tempo crítico.
e) Calcule o tempo crítico para extinção do defeito para um curto trifásico na
barra 4 através de uma reatância de 0,012 p.u, sabendo que após a
eliminação do defeito o sistema fica com uma das duas linhas fora de
operação. Comprove esse resultado plotando o ângulo de torque da
máquina através do “SIMULINK”.
f) Faça o gráfico do critério das áreas correspondente ao item e).
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x d′ = 0,16 p.u. , Pg = 0,84p.u.,Vt = 1,03p.u. e H = 5,2s.
Figura 1.2

Máquina síncrona conectada a uma barra infinita através de um
transformador e duas linhas de transmissão (a) Diagrama unifilar, (b)
circuito equivalente.

