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Abstract— The synchronous generator is an important 

component of the electrical power systems and it is subjected to 

various risks, especially in its excitation. For this reason, the use 

of protection devices to safeguard the generators is essential. In 

this sense, this paper presents the results of a numerical 

protection relay behavior in response to various events which the 

generators may be subjected. For this, loss of excitation and 

overexcitation caused by load shedding in a synchronous 

generator of salient poles were simulated in a test power system 

simulated in Simulink/Matlab environment. The secondary 

voltage and current signals from this simulation are converted to 

COMTRADE format and loaded in a secondary test equipment 

to be applied in the generator protection relay under test. The 

main results and conclusions are presented and analyzed from 

the oscillograms, time relay responses and based on the literature 

references about the theme.  

Index Terms-- IED, Loss of Excitation, Overexcitation, 

Protection Relay, Synchronous Generator. 

I.  INTRODUÇÃO 

 gerador síncrono é um dos mais importantes 

componentes do Sistema Elétrico de Potência (SEP) e 

está sujeito a diversos tipos de defeitos e condições anormais 

de operação [1]. Embora a probabilidade da ocorrência de 

falhas nesse tipo de máquina não seja tão elevada, quando 

ocorrem podem resultar em várias consequências.  

Para a empresa responsável pela geração de energia, essas 

falhas podem gerar prejuízos financeiros associados ao custo 

da manutenção do equipamento e à perda de geração, além da 

possibilidade de sofrer penalidades dos órgãos reguladores do 

setor [2]. Dessa forma, para um desempenho satisfatório do 

SEP, os geradores devem ser devidamente protegidos, visando 

garantir a integridade de suas partes elétricas e mecânicas e, ao 

mesmo tempo, a continuidade do fornecimento de energia. 

Nesse contexto, cabe aos dispositivos de proteção, tais 

como os relés, identificar condições anormais de operação e 

atuar prontamente, eliminando-as. Essas perturbações podem 
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ser provenientes do SEP ao qual o gerador está acoplado, da 

própria máquina síncrona ou da máquina primária [3], [4]. 

Dentre essas condições, pode-se citar: retirada súbita de 

cargas, sobrecargas, curto-circuito entre espiras, perdas de 

campo (excitação), sobrexcitação, sobreaquecimento dos 

enrolamentos e mancais, sobre e subfrequência, vibração, 

entre outros. 

A fim de se evitar que o gerador seja submetido às 

degradações por qualquer uma das condições anormais 

supracitadas, diversas funções de proteção são previstas nos 

relés de proteção, conforme consta na Tabela I [3].  

 
TABELA I 

PRINCIPAIS FUNÇÕES DE PROTEÇÃO APLICADAS EM GERADORES SÍNCRONOS 

Função ANSI Descrição 

24 Proteção de sobrexcitação (Volts/Hertz) 

27 Proteção de subtensão 

32 Proteção direcional de potência 

40 Proteção de perda de excitação (campo) 

46 Proteção de sequência negativa 

50/51 Proteção de sobrecorrente 

59 Proteção de sobretensão 

61 Proteção de balanço de corrente 

64F Proteção de faltas à terra no rotor 

78 Proteção de perda de sincronismo 

81 Proteção de frequência 

87 Proteção diferencial 

 

A aplicação das funções de proteção nos geradores, listadas 

na Tabela I, leva em conta fatores como a potência da 

máquina e sua importância para o SEP. Portanto, haverá 

sempre a necessidade de se conhecer as características e os 

parâmetros elétricos da máquina que se deseja proteger, a fim 

de adequar os ajustes da proteção para que os relés possam 

operar quando há ocorrência de um defeito ou uma condição 

perigosa de funcionamento. 

Embora os esquemas de proteção de geradores tenham 

evoluído ao longo dos anos, foi observado na literatura [5]-

[10] casos de atuação indevida das proteções associadas às 

condições de subexcitação (função ANSI 40) e para cenários 

de sobrexcitação da máquina (funções ANSI 24, 59 e 81) em 

casos de rejeições de carga que alteram a tensão e frequência 

do sistema.  

Uma vez que ocorram os eventos supracitados, é necessária 

uma análise criteriosa da filosofia de proteção do 

equipamento, neste caso o gerador síncrono. Diante dos fatos, 
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despertou-se o interesse em realizar um estudo acerca dessas 

funções de proteção. Dessa forma, esse trabalho apresenta 

uma avaliação da resposta de um relé de proteção numérico 

frente a diversos distúrbios. Para isso, simulações 

computacionais e testes laboratoriais foram realizados para 

obtenção dos resultados e discussões sobre os mesmos. 

O trabalho é dividido da seguinte forma: na Seção II uma 

breve fundamentação teórica é realizada; na Seção III os 

materiais e métodos utilizados para a realização dos testes no 

relé são apresentados; na Seção IV são expostos os resultados 

e discussões dos mesmos e por fim, na Seção V, são listadas 

as principais conclusões. 

II.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Nesta seção serão abordados os conceitos gerais acerca de 

um gerador síncrono de polos salientes, dos dispositivos de 

proteção e sobre os distúrbios que serão analisados para 

avaliar as funções de proteção da máquina elétrica 

funcionando como gerador, necessários para compreensão 

deste estudo. 

A.  Gerador síncrono de polos salientes 

A demanda requerida pelo sistema está limitada a 

capacidade de geração da máquina. O sistema interligado é 

mantido por um número relativamente baixo de unidades 

geradoras, sendo que a carga consumida está distribuída em 

inúmeros pontos do sistema interligado [3]. 

 O gerador síncrono é uma máquina elétrica composta 

basicamente, dos seguintes componentes [4]:  

 Armadura: que corresponde ao estator, onde será 

induzida uma tensão elétrica, defasada em função do 

número de fases.    

 Rotor: é a peça constituída por um núcleo magnético, 

envolvido por um enrolamento, o qual é alimentado 

por uma corrente contínua, responsável por criar o 

campo magnético de excitação, necessário para se 

induzir as tensões nas bobinas do estator. Pode ser de 

polos lisos ou salientes.  

 Excitação: fonte de tensão contínua, necessária para 

geração de corrente de campo de excitação da bobina 

do rotor. 

 Máquina primária: fonte da energia primária que 

será transformada em energia elétrica. 

De modo geral, o enrolamento de campo é alimentado por 

uma fonte de corrente contínua, criando-se assim um campo 

magnético. Quando uma máquina motriz gera movimento no 

rotor, o campo magnético, por sua vez, induz uma tensão 

alternada no enrolamento da armadura, onde a frequência é 

proporcional a velocidade do rotor e ao número de polos da 

máquina elétrica [2]. 

B.  Distúrbios analisados para avaliação da proteção do 

gerador síncrono de polos salientes 

Como citado na introdução, nesse trabalho os eventos 

analisados para avaliação das proteções são: perda de 

excitação (para a função ANSI 40) e rejeição de carga (para as 

funções ANSI 24 ANSI 59 e ANSI 81). A seguir, é realizada 

uma breve descrição de cada um desses eventos.   

1) Perda de excitação 

A perda de excitação ocorre quando o campo magnético 

gerado pelos enrolamentos do rotor sofre uma redução 

repentina. A causa de tal evento é justificada pela redução da 

corrente contínua que passa pelos enrolamentos do rotor, 

geralmente causadas por: abertura do disjuntor do campo; um 

curto-circuito ou falha no sistema de controle da excitação; 

falha na fonte de alimentação do sistema de excitação, entre 

outros [5]. 

A subexcitação da máquina gera um aumento das correntes 

que circulam pelo enrolamento do estator, as quais acarretam 

uma queda de tensão dos terminais, durante o defeito.  A falta 

de excitação gera absorção de potência reativa pela máquina e 

também geração de potência ativa, fazendo com que a 

impedância se situe no quarto quadrante do diagrama R-X [6]. 

A perda de excitação da máquina pode gerar graves problemas 

a sua integridade e para as condições de operação das 

unidades geradores próximas do SEP interligado à máquina 

[7]. Portanto, utilizam-se funções de proteção baseadas na 

impedância para detectar e salvaguardar o equipamento. 

Para a avaliação da proteção da máquina, através do relé 

numérico utilizado no estudo, frente à perda de excitação, 

utiliza-se a função ANSI 40, a qual faz uso da característica de 

distância de admitância MHO. Dentre as proteções mais 

tradicionais utilizadas para proteção contra perda de excitação, 

tem-se: o método MHO com offset negativo proposto 

inicialmente por Mason [11] e posteriormente modificado por 

Berdy [12]. Cada uma dessas características será detalhada a 

seguir. 

a) Proteção ANSI 40: MHO com uma zona de atuação  

A proposta Mason [11] (ver Fig. 1) consiste em um relé de 

distância monofásico que obtém valores de impedância através 

das tensões fase-fase e a diferença entre as correntes de fase 

nos terminais da máquina elétrica.  

 
Fig. 1. MHO com uma zona de atuação [11]. 

 

As características da proteção da Fig. 1 são similares à 

proteção de linhas de transmissão, porém alguns ajustes são 

necessários: offset negativo igual à metade da reatância 

transitória de eixo direto (x’d/2) e diâmetro igual à reatância de 

eixo direto da máquina (xd) [8].   

b) Proteção ANSI 40: MHO com duas zonas de atuação 

Berdy [12] propôs uma melhoria à teoria de Mason [11] ao 

incluir mais uma zona de proteção (ver Fig. 2), com a 

justificativa de que, para máquinas com reatância síncrona de 
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eixo direto (xd) maior que 1 (p.u.), condições normais de 

funcionamento podem ser entendidas como falhas, fazendo 

com que haja atuação incorreta da proteção [8].  

A configuração recomendada para os círculos MHO 

propostos tem seus ajustes offset negativo calculado a partir de 

(1) e (2) [13]: 

 

𝑍𝑜𝑛𝑎 1: 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −
𝑋′𝑑

2
   ;   𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 1 𝑝. 𝑢.           (1) 

 

𝑍𝑜𝑛𝑎 2: 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 = −
𝑋′𝑑

2
   ;   𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 = 𝑋𝑑              (2) 

 

Fig. 2. MHO com duas zonas de atuação [12]. 

2) Rejeição de carga 

A rejeição de carga consiste na retirada seletiva de cargas 

levando em consideração sua prioridade perante o sistema, 

com o intuito de restabelecer o balanço de potência entre 

geração e consumo após a ocorrência de alguma falha. Como 

resultado, a energia ativa da máquina elétrica deve se manter 

dentro dos valores aceitáveis de regime permanente.  

 Espera-se de um bom esquema de rejeição de carga: que 

atue com menor tempo possível de modo a identificar o 

problema; determinar a quantidade de carga a ser retirada; 

respeitar a seletividade; identificar e executar a manobra dos 

disjuntores [8]. 

 Neste estudo, os ensaios de rejeição de carga são realizados 

com a abertura do disjuntor do terminal da máquina ou da 

carga, variando os testes em função do carregamento da 

máquina. Normalmente se realiza os ensaios com rejeição de 

carga a 25%, 50%, 75% e 100% da potência ativa nominal do 

gerador [2]. 

 Para todos os casos da variação de carga, os reguladores de 

tensão e de velocidade devem atuar e estabilizar o gerador, 

fazendo com que a velocidade retorne ao valor nominal, e que 

as tensões geradas nos terminais assumam valores que 

atendem a operação da máquina elétrica [2]. 

III.  MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado em quatro etapas. A primeira etapa 

consistiu na simulação de distúrbios em um sistema de 

potência simulado no Simulink/Matlab. A segunda etapa 

abrangeu a parametrização e comunicação do relé sob teste 

através do seu software via computador. A terceira etapa 

compreendeu a validação das funções de proteção 

parametrizadas no relé sob teste através da injeção dos sinais 

secundários, oriundos da simulação, pela mala de teste. Por 

fim, são realizados os testes e avaliada a resposta das funções 

de proteção associadas aos cenários simulados.  

A Fig. 3 apresenta o esquemático das etapas supracitadas 

aplicadas para a realização deste trabalho. 

 
Fig. 3. Arquitetura do sistema de teste. 

 

A primeira etapa foi realizada através das ações destacadas 

pela letra “A” indicada na Fig. 3. Assim como, a segunda 

etapa foi realizada conforme as letras “B” e “C”. A terceira e 

quarta etapa são descritas pelas letras “D” a “G”. A seguir são 

descritas cada uma dessas etapas: 

 Primeira etapa (A): Realizou-se a simulação, no 

software Simulink/Matlab, de distúrbios em um 

sistema de geração de energia demo próprio da 

biblioteca do mesmo, conforme ilustrado na Fig. 4. 

Esse sistema é composto por: 

- Um bloco simulando a dinâmica de uma turbina 

hidráulica e seus controladores; 

- Uma máquina síncrona de 200 (MVA) e 13,8 (kV), 

acoplada a um sistema de excitação e seus 

controladores; 

- Um transformador elevador de 13,8 (kV) – 230 

(kV) na configuração delta-estrela, com potência 

nominal de 210 (MVA); 

- Duas cargas resistivas, a primeira de 5 (MW) e a 

segunda de 10 (MW); 

- Uma fonte representando o equivalente de um 

sistema, com tensão de 230 (kV) e potência de 10 

(MVA). 

 Segunda etapa (B e C): Parametrização das funções 

de proteção do IED por meio do seu software. 

Também foi realizada a comunicação entre o 

computador e o relé sob teste (IED) via cabo 

ethernet, seguido do envio dos dados configurados 

para cada função de proteção; 

 Terceira etapa (D, E e F): Utilização do software 

Test Universe da mala de teste secundária (modelo 

OMICRON CMC 356) para validações e testes das 

funções de proteção para os distúrbios simulados. A 

comunicação entre o computador e a mala de testes 

é realizada via cabo ethernet. Os sinais trifásicos 

das tensões e correntes secundárias do gerador são 

carregados na mala de teste e reproduzidos na 

mesma para injeção nas entradas analógicas do relé 

sob teste (IED);  

 Quarta etapa (G): Ligação da saída do sinal de trip 

do relé com as entradas digitais da mala de teste 
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para aferir o tempo de atuação das proteções em 

resposta aos eventos simulados. 

A.  Simulações dos distúrbios 

Com a intenção de simular os distúrbios que 

correspondessem à perda de excitação e a rejeição de carga em 

um sistema real de geração de energia, foram inseridos mais 

dois componentes de controle no sistema.  

Para o caso de perda de excitação, realizou-se a mudança 

do sinal de tensão de campo da máquina, por meio da 

utilização de uma chave, onde a partir de um determinado 

instante o valor foi reduzido a zero. Enquanto para a rejeição 

de carga, utilizou-se o componente Three-Phase Breaker que 

possibilita a abertura das três fases, isolando assim a fonte 

equivalente do restante do sistema. Ambas as simulações 

foram realizadas para as potências mecânicas da turbina 

hidráulica em 1 (p.u.), 0,75 (p.u.), 0,5 (p.u.) e 0,25 (p.u.). 

Os sinais de corrente e de tensão do estator oriundos das 

simulações foram coletados e convertidos para o formato 

COMTRADE [11] e assim, aptos a serem injetados pela mala 

de testes e possibilitar os ensaios das funções de proteção. 

 

 

 

 

 
Fig. 4.  Topologia do sistema de geração simulado no Simulink/Matlab. 

 

B.  Validação das funções de proteção 

O termo “validação” aqui é usado com o intuito de analisar 

o desempenho do relé para cada função, separadamente, 

conforme a parametrização realizada seguindo as instruções 

recomendadas nos manuais do relé em [13] e [14]. 

As funções ANSI 24, ANSI 59 e ANSI 81 foram validadas 

com o auxílio do módulo State Sequencer do software Test 

Universe da OMICRON, que possibilita gerar sequencialmente 

sinais de tensão e corrente com módulos, ângulos e frequências 

diferentes. Para cada função foi injetado um determinado sinal 

de frequência e tensão conforme os limites de operação 

especificados no ajuste do relé e na mala de teste.  

A validação da função ANSI 40 se deu com o uso do 

módulo Distance do software Test Universe, em que é possível 

configurar as características e as zonas de atuação, da mesma 

forma como ajustado no relé, e assim averiguar a resposta desta 

proteção.   

1) Função de Sobrexcitação (ANSI 24) 

A relação máxima de tensão por frequência parametrizada 

no relé foi de 112% com uma temporização mínima de 10 (s), 

ou seja, é necessário que a relação seja 12% maior que a 

nominal, tendo como referências os valores base de 13,8 (kV) 

e 60 (Hz), e permaneça durante 10 (s) para que o relé atue. 

Para realização do ensaio, foram definidos dois estágios no 

módulo State Sequencer. O primeiro com valores nominais de 

tensão e frequência, e o segundo com valores que provocariam 

a atuação do relé. 

Devido ao fato da mala de teste ter sido configurada para 

injetar tensões secundárias de fase, enquanto o relé faz suas 

operações internas com tensões primárias de linha, fez-se o 

uso de (3) para o cálculo da tensão nominal a ser definida no 

módulo de teste: 

𝑉𝑓𝑠 =  
𝑉𝑙𝑛

√3 ∗ 𝑅𝑇𝑃
=

13800

√3 ∗ 120
≅ 66,4 (𝑉) (3) 

em que 𝑉𝑓𝑠 é a tensão de fase secundária que deve ser definida 

no State Sequencer, 𝑉𝑙𝑛 é a tensão de linha primária nominal 

(tensão de base) do sistema e 𝑅𝑇𝑃 é a relação de 
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transformação de potencial obtida da relação entre a tensão 

nominal do gerador pelo valor secundário de tensão suportável 

pelo relé: 13,8 (kV)/115(V) = 120. Desta forma, 66,4 (V) é a 

tensão secundária de fase equivalente à tensão primária 

nominal de linha. 

Para a obtenção de uma relação V/Hz superior a 112%, 

definiu-se a tensão de teste em 73 (V) e frequência de 58 (Hz), 

de acordo com (4):  

𝑉

𝑓
=  

𝑉𝑓𝑠

𝑉𝑓𝑛

𝑓
𝑓𝑛

∗ 100% =

73
66,4
58
60

∗ 100% ≅ 113,7% (4) 

sendo 𝑉𝑓𝑠 a tensão de fase secundária a ser definida, 𝑉𝑓𝑛 a 

tensão de fase secundária nominal equivalente a tensão 

secundária de linha utilizada como base,  𝑓 a frequência a ser 

escolhida e 𝑓
𝑛
 a frequência nominal (valor de base). A Fig. 5 

apresenta o diagrama de atuação das saídas binárias do relé, 

sendo o “Disparo C” a representação do sinal de trip da função 

ANSI 24, onde se observa o disparo em 20 (s) após a 

inicialização do teste. 

 

Fig. 5. Diagrama de tempo de atuação em (s) da função 24. 

2) Função de Sobretensão (ANSI 59) 

A configuração para a função de proteção de sobretensão 

(ANSI 59) no software de ajuste do relé permite definir dois 

limites para atuação, ambos com possibilidade de 

temporização. Com base na literatura [3], definiu-se o 

primeiro limite em 115% com temporização de 10 (s) e, o 

segundo limite em 130% com tempo de atuação de 0,5 (s). 

Ambos os ajustes de tensão devem ser realizados tendo como 

relação a tensão de base, com base em [3].  

Para validação da função ANSI 59, foram realizados dois 

ensaios, cada um com dois estágios. O primeiro estágio, em 

ambos os ensaios, foi configurado com valor nominal de 

tensão de 66,4 (V). Para obter-se uma tensão superior a 115% 

e 130% definiu-se a tensão de teste em 77 (V), no segundo 

estágio do primeiro ensaio, e 87 [V] no segundo estágio do 

segundo ensaio, conforme (5). 

𝑉 =
𝑉𝑓𝑠

𝑉𝑓𝑛

∗ 100% (5.1) 

𝑉 =
77

66,4
∗ 100% ≅ 116% (5.2) 

V =
87

66,4
∗ 100% ≅ 131% (5.3) 

 

A Fig. 6 ilustra a atuação do relé sob teste para o primeiro 

ensaio em 15 (s) e a Fig. 7 para o segundo ensaio com tempo 

de atuação em 5,5 (s). O “Disparo D” corresponde ao sinal de 

trip associado à função ANSI 59. 

 

Fig.6. Diagrama de tempo de atuação em (s) da primeira zona da função 59. 

 

Fig. 7. Diagrama de tempo de atuação em [s] da segunda zona da função 59. 

3) Função de Sub e Sobrefrequência (ANSI 81) 

Para validar a função de sub e sobrefrequência, definiu-se 

um valor mínimo de pick-up de 57 (Hz), de forma a 

sensibilizar o relé em caso de subfrequência e, um valor 

mínimo de pick-up máximo de 63 [Hz] para o caso de 

sobrefrequência. Para ambos os casos selecionou-se uma 

temporização de 15 (s), como definindo em [3].  

Assim como para validação da função ANSI 59, foram 

realizados dois ensaios de dois estágios. Para ambos os 

ensaios, o primeiro estágio foi definido com valores nominais 

de tensão e frequência e, duração de 5 (s). No segundo estágio 

do primeiro ensaio, a tensão foi mantida em seu valor nominal 

e a frequência foi alterada para 56 (Hz), configurando um caso 

de subfrequência. Já para o segundo ensaio, o valor de tensão 

foi mantido no segundo estágio e a frequência foi modificada 

para 64 (Hz), configurando uma sobrefrequência.  

As Fig.(s) 8 e 9 mostram a atuação do relé para ambos os 

casos simulados. O “Disparo E” está associado ao caso de 

sobrefrequência e o “Disparo F” ao caso de subfrequência. Em 

ambos os casos pode-se observar o disparo em 20 (s) após o 

inicio do teste.  

 
Fig. 8.  Diagrama de tempo de atuação para simulação de sobrefrequência. 

 

 
Fig. 9.  Diagrama de tempo de atuação para simulação de subfrequência. 

4) Função de Perda de Excitação (ANSI 40) 

O módulo Distance do software Test Universe da 

OMICRON permite a delimitação de zonas de atuação e a 

inserção de pontos ao longo dessas zonas, de forma a testar a 

atuação do relé para cada ponto selecionado.  

Devido ao fato do módulo Distance ser configurado em 

valores ôhmicos secundários, enquanto o relé sob teste é 

parametrizado com porcentagens em relação ao valor base de 

impedância, são necessárias manipulações matemáticas de 

forma a assegurar que as regiões delimitadas em ambos, relé e 

módulo de teste, estejam relacionadas igualmente.  
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A Fig. 10 apresenta a atuação do relé conforme os pontos 

inseridos para a característica de Berdy [12] ilustrada na Fig. 2 

e cujos contornos, indicados pelas setas, foram ajustados de 

acordo com (1) e (2). Os pontos assinalados em verde 

correspondem às situações onde o dispositivo atuou 

corretamente, enquanto em vermelho indica situações errôneas 

de atuação. 

 
Fig. 10.  Pontos de atuação da função ANSI 40 do relé no módulo Distance. 

 

É possível observar na Fig. 10 que diversos pontos ao 

entorno da primeira zona de atuação apresentaram erros de 

atuação indicando que, provavelmente, aquela zona apresenta 

um raio maior, mesmo estando parametrizado conforme os 

ajustes teóricos conhecidos da literatura [3].  

De forma a verificar a real região de atuação do relé, 

realizou-se um novo ensaio em que a circunferência da zona 1 

foi reajustada, conforme Fig. 11. Com isso, foi possível 

identificar a real região de atuação da primeira zona. Pode-se 

observar que a região de atuação difere da esperada. No 

entanto, a imprecisão observada na Fig. 10 pode ser justificada 

por uma alguma parametrização indevida do relé submetido 

aos testes ou do módulo Distance, que podem ser somados aos 

erros inerentes da precisão e/ou calibração da mala de teste. O 

objetivo deste trabalho não é avaliar a precisão dos 

equipamentos envolvidos, mas sim mostrar uma metodologia 

para teste das funções de proteção da forma como as mesmas 

são definidas na literatura específica. 

Assim, foram utilizados os ajustes ilustrados na Fig.10 

para as análises realizadas na Seção IV, os quais estão 

baseados na literatura conhecida [3] da função ANSI 40. 

 
Fig. 11.  Pontos de atuação da função ANSI 40 do relé no módulo Distance. 

C.  Ensaios laboratoriais com os distúrbios simulados 

Os sinais de tensão e corrente coletados das simulações 

realizadas no Simulink/Matlab e convertidos para o formato 

COMTRADE [15], foram importados na mala de teste através 

do módulo Advanced TransPlay.  

Em um primeiro momento foram injetados no relé os 

sinais referentes aos distúrbios de perda de excitação com a 

função ANSI 40 parametrizada com uma única zona de 

atuação (característica de Mason [11]), e em seguida com a 

configuração de duas zonas (característica de Berdy [12]). 

Posteriormente, foram injetados os sinais referentes à 

simulação de rejeição de carga.  

Na análise dos resultados foram considerados os tempos de 

atuação de cada função de proteção conforme o sinal de 

distúrbio utilizado. 

IV.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, serão apresentados os resultados e discussões 

dos testes realizados conforme os distúrbios simulados e as 

etapas descritas na seção anterior. 

A.  Análises dos ensaios de perda de excitação 

Os ensaios de perda de excitação foram realizados 

simulando a abertura do campo da máquina para 25%, 50%, 

75% e 100% da potência ativa nominal do gerador. Para 

verificar a trajetória da impedância no plano R-X da proteção 

ANSI 40, utilizou-se uma ferramenta do relé sob teste para 

coletar os valores de X e R para cada caso analisado. Um 

script foi elaborado no Matlab para gerar os círculos MHO e 

carregar os sinais R-X, coletados do relé, para visualização da 

trajetória da impedância e, consequentemente, analisar a 

dinâmica da resposta da função ANSI 40 do relé sob teste. 

Além da trajetória da impedância, é possível avaliar a resposta 

do relé verificando o seu tempo de resposta quando da 

ocorrência de trip através das entradas binárias da mala de 

teste. Foram testadas dois tipos de característica MHO: a de 

Mason [11] e a de Berdy [12]. A seguir são apresentadas as 

avaliações para cada uma dessas características. 

1) Teste da característica MHO de Mason 

Primeiramente, fez-se a configuração de uma zona de 

proteção. Em seguida, os testes de perda de excitação para os 

diferentes valores de potência ativa do gerador foram 

realizados, cujos resultados são ilustrados na Fig. 12. A Fig. 

12 é um gráfico tridimensional, onde o eixo “x” representa o 

valor da resistência secundária em (OHM); o eixo “y” 

representa o tempo de atuação em (s) e o eixo “z” representa o 

valor da reatância secundária em (OHM).  

Observa-se que ao provocar uma perda de excitação, a 

trajetória da impedância alcança o quarto quadrante do 

diagrama R-X, caracterizando uma absorção de potência 

reativa e geração de potência ativa reduzida, característico de 

uma perda de excitação.  

A Tabela II apresenta os sinais de trip enviados pelo relé 

testado e recebidos pelas entradas binárias da mala de teste 

para a característica de Mason [11] para diferentes patamares 

de potência mecânica no seu eixo (25%, 50%, 75% e 100%). 

Vale ressaltar que a perda de excitação foi provocada após 
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7 (s) de simulação. Assim, é possível observar que os tempos 

de atuação do relé, apresentados na Tabela II, coincidem com 

os instantes do eixo “y”, ilustrados na Fig. 12, somados com 7 

(s) de simulação antes da ocorrência do evento. 

 
Fig. 12. Trajetória da impedância para uma perda de excitação (característica 

de Mason).  

TABELA II 
TEMPO DE ATUAÇÃO DA FUNÇÃO ANSI 40 PARA CARACTERÍSTICA DE  MASON 

Função (ANSI) Potência Mecânica (p.u.) Tempo de Atuação (s) 

TRIP 40 

0,25 4,388 

0,50 3,559 

0,75 3,059 

1,00 2,763 

2) Teste da característica MHO de Berdy 

Primeiramente, fez-se a configuração das duas zonas de 

Berdy [12] no relé sob teste. Em seguida, os testes de perda de 

excitação para os diferentes valores de potência ativa do 

gerador foram realizados, cujos resultados são ilustrados na 

Fig. 13. Observa-se também que a trajetória da impedância 

alcança o quarto quadrante do diagrama R-X, caracterizando 

uma absorção de potência reativa e geração de potência ativa 

reduzida, característico de uma perda de excitação.  

A Tabela III apresenta os sinais de trip enviados pelo relé 

testado e recebidos pelas entradas binárias da mala de teste 

para a característica de Berdy [12]. Novamente, comprova-se 

através da comparação entre a Fig. 13 e a Tabela III, somados 

os 7 (s) de simulação antes da ocorrência da perda de 

excitação, que os tempos de atuação coincidiram com o 

instante em que a trajetória da impedância ultrapassou o limite 

da zona de atuação 

 
Fig. 13. Trajetória da impedância para uma perda de excitação (característica 

de Berdy).  

TABELA III 

TEMPO DE ATUAÇÃO DA FUNÇÃO ANSI 40 PARA CARACTERÍSTICA DE  BERDY 

Função 

(ANSI) 

Potência 

Mecânica (p.u.) 

Tempo de 

Atuação 

Zona 1(s) 

Tempo de 

Atuação 

Zona 2 (ms) 

TRIP 40 

0,25 - 4,683 

0,50 - 3,855 

0,75 5,871 3,356 

1,00 3,990 3,074 

 

Observa-se nas Fig.(s) 12 e 13 que quanto menor o 

carregamento da máquina para eventos de subexcitação, a 

trajetória da impedância tende a excursionar mais lentamente 

para a característica de proteção, cruzando e atingindo pontos 

inferiores da região de operação da zona 2 que é temporizada.  

Para uma perda total com máximo carregamento da máquina, 

a trajetória tende a alcançar rapidamente a zona 1, como 

comprovados nos valores mostrados na Tabela III.  

A Fig. 14 mostra a potência ativa e reativa do gerador 

durante os 15 (s) de teste. Como se pode observar, após 7 (s) 

de teste, tem-se o inicio do distúrbio. Deste momento em 

diante observa-se que as potências ativa e reativa oscilam de 

forma instável ao perder a excitação. Neste instante, o gerador 

continua a fornecer potência ativa ao sistema por um período 

e, para manter este suprimento de potência ativa, o rotor 

acelera aumentando seu ângulo de carga. Porém, com a perda 

do acoplamento magnético entre o rotor e o estator, a máquina 

tende a perder o sincronismo. Em contrapartida, para suprir a 

perda de campo, o gerador passa a absorver potência reativa 

do sistema (valores negativos) o que leva a uma queda de 

tensão em todo o sistema. 

 

 
Fig. 14. Potências ativa e reativa do gerador síncrono para uma perda total de 

campo. 

B.  Análises dos ensaios de rejeição de carga 

Os testes de rejeição de carga, aqui designado como corte 

de geração, consistem em abrir o disjuntor da máquina quando 

ele está fornecendo potência à rede em diferentes patamares de 

carga. Esses testes têm por objetivo a verificação do 

desempenho dos reguladores de tensão e velocidade, que 

devem manter a tensão nos terminais da máquina através de 

suas rápidas atuações. Nesses cenários de rejeição é 

importante monitorar o comportamento das proteções, em 

função da oscilação das frequências e tensões às quais o 

gerador é submetido, em especial as proteções contra 

sobrefluxo (ANSI 24), sobretensão (ANSI 59) e 

sobrefrequência (ANSI 81). Aqui também, foram realizadas 

rejeições de carga a 25%, 50%, 75% e 100% da potência ativa 
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nominal do gerador.  

Em todos os casos simulados, no instante da rejeição de 

carga, a frequência da rede aumenta fazendo com que o eixo 

do gerador atingisse velocidades acima da nominal. Nesse 

momento, os reguladores de velocidade e de tensão 

responderam fazendo com que sua velocidade/frequência, 

após certo período, retomasse ao valor nominal e com que a 

tensão terminal e os níveis de excitação estejam dentro das 

faixas de operação adequadas.  

Para essas simulações nenhuma das funções (ANSI 24, 59 e 

81) analisadas atuaram. Durante os 15 (s) de teste, a tensão 

gerada nos terminais da máquina chega a cair, porém como 

esperado, o regulador de velocidade atua. A velocidade 

retorna ao valor nominal fazendo com que a tensão gerada 

volte a permanecer dentro dos valores aceitáveis de 

funcionamento da máquina.  

A Fig. 15 apresenta o sinal da tensão em (p.u.) para o caso 

de rejeição de carga. É possível observar que, quando um 

gerador está submetido a esta condição, os reguladores de 

tensão e de velocidade atuam de forma a manter a tensão em 

seu valor nominal Portanto, não a atuação da proteção só se 

faz necessária se os reguladores de tensão de velocidade da 

máquina não agirem e a situação evoluir para um ponto de 

operação crítico, que não foi o caso. 

 
 
Fig. 15. Tensão terminal para evento de rejeição de carga (nenhuma atuação 

da proteção devido ação dos reguladores da máquina).  

V.  CONCLUSÃO 

O primeiro objetivo deste trabalho foi o de implementar 

uma modelagem computacional para a observação do 

comportamento de um gerador síncrono frente a diferentes 

condições de excitação e de carregamento. Assim, foi 

realizada uma avaliação das funções de proteção  (ANSI 40, 

ANSI 24, ANSI 59 e ANSI 81) de um relé de proteção de 

gerador síncrono para eventos de perda de excitação e de 

rejeição de carga . Os ensaios foram feitos a partir de sinais no 

software Matlab/Simulink de distúrbios em um sistema de 

geração, emulando eventos de perda de excitação e rejeição de 

carga.  

Além de uma melhor compreensão desses fenômenos, os 

sinais de corrente secundária, resultantes em qualquer rodada 

de simulação, podem ser convertidos para o formato 

COMTRADE e guardados em um banco de dados. Estes 

arquivos podem ser carregados em um equipamento de injeção 

de corrente para testes das funções de proteção de geradores 

em qualquer relé numérico.  

Com relação ao relé avaliado, o mesmo apresentou 

ótimos resultados quando da ocorrência de eventos de perda 

de excitação, atendendo assim aos parâmetros definidos, bem 

como os tempos de atuação e resposta dentro dos padrões 

esperados para os eventos analisados.  As simulações de perda 

de excitação provocaram a atuação da proteção ANSI 40 do 

relé sob teste, tanto para a característica MHO de Mason [11] 

quanto para a de Berdy [12]. Os testes foram realizados para 

diferentes valores de potência da máquina e confirmaram que, 

quanto maior o carregamento da máquina, mais rápida o 

progresso da trajetória da impedância para a zona de atuação 

da proteção de perda de excitação. 

Os testes realizados com a rejeição de carga com 

diferentes valores de potência da máquina confirmaram que 

para todos os casos da variação de carga, os reguladores irão 

atuar e estabilizar o gerador, fazendo com que a velocidade 

retorne ao valor nominal, bem como as tensões nos seus 

terminais. Deste modo não se obteve atuação de nenhuma 

proteção durante os testes.  

Adicionalmente, podem-se citar as seguintes contribuições 

do trabalho: 

 Mostrar como um sistema de testes, seja 

computacional ou por meio de práticas laboratoriais, 

pode auxiliar previamente aos testes de 

comissionamento da proteção de geradores; 

 A disponibilização de subsídios para realização de 

testes e para ajustes das funções de proteção 

associadas a problemas no sistema de exitação do 

gerador síncrono. 
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