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OBJETIVOS

• Realização de estudos comparativos visando o
auxílio a estudantes e pesquisadores na escolha
mais adequada de simuladores computacionais;

• Estudo de caso direcionado à perdas de
excitação de máquinas síncronas;

• Apresentação de uma nova ferramenta de
simulação genuinamente brasileira.



• Software desenvolvido no
Brasil desde o ano de 2009
pela empresa CONPROVE
Engenharia, tendo a sua
primeira versão lançada no
ano de 2014.

• Um ambiente de simulação
desenvolvido pela empresa
americana MathWorks Inc.
com funcionalidade principal
direcionada à análise de
sistemas elétricos.



PS SIMUL
• Biblioteca com mais de 300 componentes

divididos em 18 grupos.



PS SIMUL
• Grupo Elementos Passivos:



PS SIMUL
• Grupo Elementos Não Lineares:



PS SIMUL
• Grupo Fontes:



PS SIMUL
• Grupo Chaves/Faltas:



PS SIMUL
• Grupo Acoplamentos:



PS SIMUL
• Grupo Transformadores:



PS SIMUL
• Grupo Linhas/Cabos:



PS SIMUL
• Grupo Máquinas:



PS SIMUL
• Grupo Reguladores/Turbinas:



PS SIMUL
• Grupo Controles:



PS SIMUL
• Grupo Lógicas:



PS SIMUL
• Grupo Medidores:



PS SIMUL
• Grupo Proteção:



PS SIMUL
• Grupo Eletrônica de Potência:



PS SIMUL
• Software divide-se em duas vertentes:



PS SIMUL

• Geração de Relatório;

• Permite análise de transitórios eletromecânicos e
eletromagnéticos;

• Constantes, Loop e Avaliação;

• Método de resolução que evita oscilações
numéricas na obtenção de resultados;

• Manual completo em português;

• Suporte Técnico especializado.



MATLAB/SIMULINK

• Ampla biblioteca de componentes para análise e
modelagem de sistemas elétricos de potência e
controle;

• Diversos métodos de resolução das equações
do sistema modelado;

• Possibilidade de análise de fluxo de carga, entre
outros recursos.



ESTUDO DE CASO

• Sistema Elétrico com gerador síncrono submetido a uma
perda de excitação;

• A perda de excitação é responsável por 20% das falhas em
geradores;

• Foram simuladas perdas a 100% e 45% da potência
nominal;

• Algumas referências nessa linha de estudo visam verificar
condições onde a retirada do gerador submetido a falta,
seria ainda mais prejudicial à vida útil do mesmo e
estabilidade do sistema:
– Duração da falta;
– Magnitudes atingidas principalmente pelas correntes.



ESTUDO DE CASO

• Análise dos seguintes resultados:
– Correntes no estator;

– Potência Ativa;

– Potência Reativa;



PS SIMUL MATLAB

RESULTADOS



RESULTADOS
PS SIMUL MATLAB



RESULTADOS
PS SIMUL MATLAB



APLICANDO A TEORIA NA PRÁTICA!

• Agilidade e facilidade na obtenção de resultados em
sistemas reais:

– PS Simul possibilita conexão direta com Hardware. Com
isso poderíamos, por exemplo, verificar a atuação de um
rele de subexcitação para o estudo de caso analisado.



APLICANDO A TEORIA NA PRÁTICA!



CONCLUSÕES

• Ambos os simuladores mostraram ser ótimas
ferramentas na realização de estudos do
comportamento de máquinas síncronas submetidas
a contingências;

• Tempos de simulação bastante similares: PS Simul
(11,9 s) e MATLAB/Simulink (10,3 s).

• Houve equivalência nos resultados obtidos para
ambos os softwares;



Muito Obrigado!

Moisés Júnior B. B. Davi

www.conprove.com.br

Versão Demonstrativa do PS Simul gratuitamente no link:
www.conprove.com.br/pub/i_ps_simul.html

http://www.conprove.com.br/
http://www.conprove.com.br/pub/i_ps_simul.html

