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Abstract-- This work opens way for a better exploration and 

dissemination of the DigSILENT PowerFactory
TM

 computer 

system in the execution of simulations of electrical power 

systems using wind turbines for time-domain flow study. The 

research was motivated by the scarcity of information on the 

creation of projects within this platform. This software is 

present in more than 130 countries, including several South 

American countries. The DigSILENT PowerFactory
TM

 covers 

studies for power transmission and distribution, with 

applications in load flow calculations, short circuit, 

electromechanical or electromagnetic transient, harmonics, 

overcurrent protection and reliability. The work shows how to 

use the main screens of the program, data manager, besides the 

creation of projects, blocks, parameters and graphs, being 

presented a concept for the 5 types of blocks, showing when and 

how to handle them. Also include the elaboration of a wind 

control module developed foe the DFIG-Model for Stability, 

presenting the wind speed being constant, increase in ramp and 

step, as well the analysis of the step angle, rotor speed, active 

and reactive power and induced voltage in the stator.  To 

illustrate the procedures and models presented, case studies are 

included with analysis of results and discussions. 

 

Index Terms-- DigSILENT PowerFactoryTM, Instruction, 

Developed modules, Doubly-fed induction generator, 

Synchronous generator. 

I.  NOMENCLATURE 

DFIG - Doubly-fed induction generator 

PWM - Pulse width modulation 

CA  - Corrente alternada 

CC  - Corrente contínua 

EMT - Electromagnetic transients 

RMS - Root mean square 
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PID  - Proporcional integral derivativo 

II.  INTRODUÇÃO 

Os sistemas elétricos de potência são essenciais para 

diversos países e empresas por possuírem funções que são 

consideradas essenciais para a obtenção e utilização da 

energia elétrica, como por exemplo, o de geração, transmissão 

e distribuição de energia. Contudo, para que não haja erros ou 

falhas nesses sistemas é necessária à utilização de recursos 

computacionais que auxiliem na elaboração, nos testes e nas 

simulações desses sistemas. Uma grande preocupação na 

operação de sistemas de energia é evitar que perturbações 

gerem qualquer tipo de instabilidade ou dano, fazendo assim 

com que após a alguma perturbação o sistema consiga se 

recuperar.  

Uma reconhecida plataforma de análise de sistemas de 

potência é o DigSILENT PowerFactoryTM que é um recurso 

computacional que permite a realização de simulações no 

domínio do tempo, seja para transmissão ou distribuição de 

potência. A DigSILENT GmbH possui companhias em países 

como, Alemanha, Austrália, Chile, Estados Unidos, Itália, 

França e Espanha, entretanto os serviços e softwares 

instalados alcançam cerca 130 países pelo mundo, atingindo o 

setor educacional e privado. Algumas aplicabilidades que ele 

proporciona são os cálculos de fluxo de carga, curto-circuito, 

harmônicas, transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos, 

proteção de sobrecorrente, distância e confiabilidade. Outra 

característica do PowerFactoryTM é a possibilidade de uso 

online do programa por um grupo de usuários, ou seja, desde 

que todos os usuários estejam na mesma rede de internet eles 

podem trabalhar em conjunto no mesmo projeto ou em 

projetos paralelos promovendo assim um fluxo de trabalho 

mais otimizado. Além disso, ele permite simulação dinâmica 

EMT e RMS. Na simulação EMT o cálculo dinâmico utiliza 

valores instantâneos e durante as simulações são utilizadas 

equações diferencias para modelar a rede, possuindo assim 

melhor precisão e um custo computacional maior que a 

simulação dinâmica RMS. A simulação RMS utiliza valores 

eficazes e equações algébricas para modelar o sistema visando 

diminuir o impacto computacional [1]. De forma comparativa 

alguns outros programas dessa área apresentam apenas o 

modo de cálculo dinâmico. 
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Apesar da versatilidade desta plataforma e do número de 

usuários profissionais no mundo, ainda denota-se da falta de 

suporte necessário para aplicações deste sistema para estudos 

específicos utilizando aerogeradores. Este artigo contribui 

auxiliando a estudantes e pesquisadores nas tarefas de 

desenvolvimento de projetos envolvendo aerogeradores para 

estudos de simulação dinâmica. O artigo está organizado 

como segue:  na seção III será apresentada as instruções de 

uso do programa abordado, mostrando desde a criação inicial 

de um projeto até seus testes em simulações gráficas, na seção 

IV é apresenta o desenvolvimento dos módulos do bloco de 

vento para o DFIG e do módulo com o aerogerador síncrono e 

a seção V mostra as simulações e resultados dos projetos. 

III.  INSTRUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NO 

DIGSILENT POWERFACTORY
TM 

A.  Projeto 

O esquema da figura 1 mostra um fluxograma de como o 

PowerFactoryTM funciona desde a parte macro, aonde se 

encontra os componentes que englobam todo o projeto, até a 

parte micro, que contém os detalhes de cada parte do projeto. 

O data manager corresponde a parte do programa que 

gerencia todos os dados que estão presentes no projeto criado, 

ou seja, nele se encontra todos os equipamentos, os 

parâmetros, as variáveis de entrada e saída, os blocos e a 

programação que foram utilizados no projeto. Dessa forma, é 

possível alterar qualquer parte do projeto a partir dele. Ainda 

nele, é possível localizar o usuário e a biblioteca padrão do 

programa que dispõem de blocos de programação, 

equipamentos, condutores e outros recursos já prontos para 

uso. Na opção user é possível criar um novo projeto, 

especificando a frequência desejada, após a ativação do 

projeto o PowerFactoryTM apresentará a tela principal do 

programa, nomeada de grid, juntamente com a caixa de 

ferramentas ao lado, sendo a grid utilizada para a elaboração 

do sistema elétrico proposto para o projeto nele são realizadas 

as conexões das máquinas, transformadores e cargas. A caixa  

Fig. 1.  Fluxograma do DigSILENT PowerFactoryTM 

de ferramenta disponibiliza todos os equipamentos 

encontrados no software para que seja criado o sistema 

elétrico, por exemplo, máquinas síncronas e assíncronas, 

célula fotovoltaicas, cargas, filtros, transformadores de dois e 

três enrolamentos, conversor PWM, retificadores, inversores e 

outros. 

 Um ponto importante a destacar é o fato do programa 

somente aceitar a conexão entre dois elementos, caso exista 

entre eles um terminal CA ou CC, a depender dos elementos 

que serão conectados. Outro detalhe, é que o programa só 

permite a colocação de um componente na grid caso suas 

ligações sejam logo realizadas nas barras de conexão.  

 

B.  Tipos de blocos 

Para compreender a construção de um projeto é necessário 

primeiro descrever os tipos de blocos que o PowerFactoryTM 

possui e como eles se relacionam. São eles: o slot, o 

composite model, block diagram, o block definition e 

common model. A utilização dos termos em inglês se deve ao 

fato de não haver uma tradução oficial para o programa, 

então para que não haja dúvidas optou-se por utilizar os 

termos presentes no programa. O block definition é aquele 

que pode receber as fórmulas matemáticas, equações, limites, 

derivadas, integrais e outros elementos envolvendo cálculo. 

Nesse bloco é possível colocarmos variáveis de entrada e 

saída correspondente à parte das equações existentes no bloco, 

dessa forma é possível fazer combinações entre blocos desse 

tipo. A figura 2 apresenta a parte de configuração do block 

definition, nela encontramos os sinais de entrada e saída, o 

state variable, usado para colocar as variáveis que serão 

usadas em integrais ou derivadas, os parâmetros e as variáveis 

internas.
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Fig. 2.  Tela de configuração do block definition e do block diagram 

 

A realização de combinações do block definition só pode 

ser realizada dentro do block diagram, dessa forma ele é o 

bloco que contém o resultado da combinação. Neste bloco as 

variáveis são preenchidas de forma automática de acordo com 

o que há dentro dele, contudo caso ele não possua nenhum 

bloco dentro dele se torna possível determinar as variáveis e 

as equações dele. A principal diferença entre esse bloco e o 

anterior é que no block definition não é possível realizar 

combinações. A figura 3 apresenta um exemplo de ambos os 

blocos.  

 

 
Fig. 3.  Block diagram e block definition 

 

O slot e o composite model possuem uma relação 

semelhante aos dois blocos anteriores, o slot corresponde ao 

bloco que é usado dentro do composite model, ou seja, nele 

são declaradas as variáveis de entrada e saída que receberão 

as conexões, não sendo possível inserir nenhuma equação 

nele. Já o composite model tem como função conectar todos 

os slots, ou seja, conectar toda a programação criada pelo 

usuário combinando as variáveis de entradas e saídas dos 

slots. Este bloco não apresenta uma entrada ou saída, pois ele 

é o estágio final da programação.  

O common model possui uma função diferente se 

comparado aos demais, ele deve fazer a comunicação entre o 

block diagram e o slot para que assim o composite model 

compra com o objetivo final da programação. A figura 4 

apresenta um fluxograma com a relação dos tipos de blocos 

existentes na plataforma.  

C.  Network Model 

O network data tem como função criar e guardar os blocos, 

para que assim se possa manuseá-los a qualquer momento. A 

criação do bloco composite model se dá dentro desse 

elemento. A alteração de parâmetros criados no block 

diagram é feita dentro do composite model que estará por sua 

vez dentro do network model. Assim caso o usuário deseje 

alterar valores ou criar parâmetros fixos é necessário ir nessa 

parte do programa. 

 

 

 
Fig. 4.  Fluxograma dos tipos de blocos 

 

D.  Operational scenarios 

O operational scenarios tem como vantagem oferecer ao 

usuário a criação de uma nova situação para o projeto sem 

que seja necessária a elaboração de um novo. Um exemplo é a 

criação de um cenário de carga diferente, enquanto 

inicialmente a simulação utiliza de 100% da carga é possível 

criar-se um cenário aonde se utiliza apenas 20% da carga 

total sem precisar ficar alterando os dados da carga a todo 

momento. 

E.  Study cases 

O study cases possui um destaque importante no projeto, 

pois é nele que o usuário selecionará quais são os blocos que 

irão apresentar os resultados finais. Para isto, é necessário 

criar-se um tópico resultados dentro dele e adicionar o bloco 

que apresenta os resultados desejados. Assim os gráficos 

apresentarão os resultados das variáveis contidas nesse bloco 

selecionado. 
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F.  Elaboração de gráficos 

No PowerFactoryTM os gráficos são criados em uma página 

especifica fornecida pelo software que é utilizada somente 

para a geração de gráficos, oferecendo como opção ao usuário 

apresentar uma curva ou mais no mesmo gráficos, dois 

gráficos lado a lado na mesma página e além de outras formas 

a critério do usuário. Para abrir essa página deve-se ir na tela 

inicial grid, buscar por inserir novo gráfico na caixa de 

ferramentas e selecionar a opção virtual instrument painel. 

Na tela apresentada selecione create vi e subplot, como 

mostra a figura 5. 

 

 
Fig. 5.  Criação de um novo gráfico 

 

Para selecionar a variável a ser apresentada no gráfico é 

necessário abrir suas configurações clicando duas vezes nele, 

abrir na parte inferior a opção chama curves, serão 

apresentados três espaços em brancos sendo que o primeiro 

deve ser preenchido com o ícone results, pertencente ao study 

cases, nele estão todos os blocos que contém as variáveis que 

o usuário deseja observar, o segundo deve ser preenchido com 

o bloco que contém a variável e o terceiro com a variável que 

está presente no bloco, conforme apresentado no exemplo da 

figura 6. Nessa mesma tela também será possível alterar o 

nome do gráfico, os limites horizontais e verticais e escolher a 

variável a ser apresentada. 

 

 
Fig. 6.  Exemplo da configuração do gráfico 

G.  Iniciando uma simulação e o cálculo do fluxo de potência 

A simulação de um projeto no PowerFactoryTM é realizada 

na tela inicial grid. Para realizá-la são necessários dois 

passos: primeiro o cálculo do fluxo de carga e depois a 

simulação da lógica de diagrama. O usuário precisa ir em 

calculation, load flow e execute, para executar o cálculo do 

fluxo de carga, depois ir na opção star simulation para 

realizar a lógica elaborada. 

IV.  MÓDULOS DESENVOLVIDOS PARA O DFIG E AEROGERADOR 

SÍNCRONO NO DIGSILENT POWERFACTORY
TM 

No primeiro trabalho foi realizado uma alteração em um 

projeto que é possível ser encontrado no demo do 

PowerFactoryTM, o DFIG-Model for Stability, com o objetivo 

de separarmos a variável do vento do bloco turbine, criando 

assim um bloco que representasse apenas a ação do vento, 

podendo nele serem feitas quaisquer alterações para diferentes 

tipos de testes. Após a identificação da variável de controle 

foi criado um diagram block com um parâmetro de saída que 

receberia a velocidade do vento. Depois da criação do bloco 

foram realizados três tipos de simulações, uma considerando 

o vento constante, outra com uma variação do vento em forma 

de degrau e por último em forma de rampa, para cada um dos 

casos foi utilizado métodos diferentes para chegar ao objetivo.  

Para a primeira situação foi selecionada apenas um valor 

constante e atribuído a variável correspondente. 

No segundo caso foram utilizados quatro definition blocks 

e uma chave dentro do bloco que tem como saída à velocidade 

do vento, conforme a figura 7. 

 

 
Fig. 7.  Bloco do vento para variação em degrau 

 

Um bloco foi utilizado para ativar a função picdrop, os 

outros três foram utilizados como constantes, uma para ativar 

a função picdrop e outros dois para selecionarmos a 

velocidade do vento no primeiro e no segundo momento. Para 

controlar a variação da chave foi usado a função picdrop da 

seguinte forma: o valor de entrada dela, ou sua boolexpr, foi 

igual a um, mudando assim a posição da chave de zero para a 

um depois de alguns tpick segundos. Todos os valores 

utilizados foram alocados nos parâmetros dos blocos.   

Na terceira simulação do vento, modo rampa, foram 

criados dois definitions blocks, o primeiro com a função time 
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e uma constante e o segundo uma função limite, para 

controlarmos a variação da velocidade do vento de acordo 

com o desejado, conforme a figura 8.  

 

 
Fig. 8.  Bloco do vento para variação em rampa 

 

O projeto do aerogerador síncrono, diferentemente do 

DFIG, foi desenvolvido de forma completa, desde a sua grid e 

como a programação em blocos, utilizando blocos já 

existentes no programa e criando os demais necessários. Os 

blocos aproveitados são os referentes à parte mecânica do 

projeto, como o turbine, pitch-crtl, shaft-crtl, speed_ref e o 

mpt. Todos esses blocos estão presentes na biblioteca padrão 

do PowerFactoryTM. Outros blocos como, o do vento, o 

controle do estator e controle da tensão DC foram criados por 

não existirem na biblioteca do software. A elaboração do 

bloco de vento foi feita da mesma forma que no projeto do 

DFIG, apenas adaptando a velocidade do vento para o novo 

caso. Para o controle do estator foi feito um diagram block e 

dentro dele foram utilizados definitions blocks que subtraem a 

tensão de referência da atual tensão da máquina síncrona, 

gerando assim o erro que foi tratado com a utilização do 

controle PID sendo o bloco K o proporcional, o 1/sT o 

integral e o sK/(1+sT) o derivativo, além disso na saída do 

controle PID foram utilizados mais dois blocos para manter a 

estabilidade do sinal, como mostra a figura 9. 

 

 
Fig. 9.  Bloco controle do estator 

Outro bloco de controle utilizado foi o de controle da 

tensão DC, para a tensão entre o retificador e o conversor 

PWM. Para fazê-lo foram necessárias duas variáveis internas 

do conversor PWM e sua saída foi direcionada para a entrada 

do conversor PWM. Vale ressaltar que os nomes das variáveis 

de saída criadas nos blocos devem coincidir com o nome das 

variáveis de entrada do outro bloco. Assim foi necessário 

encontrarmos o nome das variáveis da máquina síncrona para 

que as variáveis recebidas por ela fossem alocadas nas 

equações corretas do componente. É possível identificar as 

variáveis de um bloco selecionando o componente desejado e 

as opções output e variables. A figura 10 apresenta as 

variáveis de entrada e saída disponíveis pela máquina 

síncrona. Dessa forma, no slot que representa a máquina 

síncrona foi colocado como entrada a variável ve, que de 

acordo com o componente significa a tensão de excitação da 

máquina em p.u. 

 

 
Fig. 10.  Sinais de entrada e saída da máquina síncrona 

 

As figuras 11 e 12 mostram, respectivamente, o bloco 

resultante obtido após a ligação de todos os blocos 

selecionados para a lógica e o projeto realizado na grid com 

equipamentos selecionados para o teste.  

A montagem da grid consistiu de um retificador próximo à 

máquina síncrona e de um conversor PWM antes da carga, 

pois como não é possível controlar o vento, a frequência na 

tensão induzida do estator varia muito e a frequência da rede 

possui uma margem muito pequena de variação, sendo assim 

é necessário retificar a tensão e depois torná-la alternada, com 

o conversor, na frequência desejada. 
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Fig. 11.  Composite model do projeto aerogerador síncrono 

 

 
Fig. 12.  Tela grid completa do aerogerador síncrono 

V.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

O primeiro projeto simulado no PowerFactoryTM foi o do 

DFIG-Model for Stability utilizando o bloco do vento criado. 

Serão apresentados os gráficos da tensão induzida no estator, 

potência ativa e reativa, ângulo de passo, velocidade do rotor 

e o vento. Os dados da máquina de indução duplamente 

excitada foram: potência ativa de 2 MW, potência reativa de 

0,25 Mvar e tensão nominal de 0,69 KV. O número de 

máquinas estabelecido foi de 30 em paralelo. Como carga foi 

utilizada um barramento infinito. 

A.  Simulação com o vento constante 

O comportamento da velocidade do vento utilizado foi 

constante a 11 m/s. Pode-se notar na figura 13 que a atuação 

do ângulo de passo não foi ativa para essa determinada 

velocidade do vento, pois a velocidade do rotor, não 

ultrapassou o limite máximo determinado de 1,2 pu. 

 

 
Time[s] 

Fig. 13.  Ângulo de passo e velocidade do rotor para o vento a 11 m/s. 

 

Alterando a velocidade do vento para 12 m/s é possível 

observar alterações no ângulo de passo e na velocidade do 

rotor. Para esse caso a velocidade do rotor superou o limite 

máximo dela de 1,2 pu, como mostra o segundo gráfico da 

figura 14, fazendo assim com que o ângulo de passo atue até 

encontrar um determinado ângulo em que a pá mecânica 

receba menos a ação do vento diminuindo assim a velocidade 

do rotor para um valor mais próximo de 1,2 pu. 
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Time[s] 

Fig. 14.  Atuação do ângulo de passo e velocidade do rotor para a velocidade do 

vento a 12 m/s. 

 

A potência ativa do sistema foi de aproximadamente 60 

MW, devido ao fato de terem sido utilizados 30 geradores em 

paralelo, sendo cada um com 2 MW. Já a potência reativa do 

sistema ficou com valor aproximado de 7,5 Mvar, também de 

acordo com o 0,25 Mvar que cada gerador disponibiliza. 

Desse modo, é possível provar que com 11 m/s foi possível 

atingir a velocidade nominal da máquina, figura 16. 

 

 
Time[s] 

Fig. 16. Potência ativa e potência reativa para a velocidade do vento a 11 m/s. 

B.  Simulação com o vento em degrau 

Nesta simulação a velocidade do vento variou de forma 

semelhante a um degrau, sendo sua velocidade inicial de 8 

m/s durante 12 segundo e depois passando a ser de 12 m/s, 

conforme a figura 17. Nesse caso, foi possível verificar o 

momento em que o ângulo de passo atuou, pois enquanto a 

velocidade era de 8 m/s a velocidade do rotor não atingiu o 

limite máximo, portanto no início o ângulo era zero.  
 

 

 
Time[s] 

Fig. 17. Velocidade do vento em degrau, ângulo de passo e velocidade do rotor 

para o vento em degrau. 

 

A figura 18 apresenta o comportamento das potências ativa 

e reativa para esta situação. É possível perceber que durante o 

tempo em que a velocidade do vento é de 8 m/s a potência 

ativa cai até aproximadamente 22,5 MW, no momento em 

que a velocidade passa a ser 12 m/s a potência ativa cresce 

junto com a velocidade do rotor e fica próximo de 47,50 MW. 

Já a potência reativa sofre pequenas variações sempre se 

mantendo próximo de 7,50 Mvar. 

 

 
Time[s] 

Fig. 18. Potência ativa e potência reativa para a velocidade do vento em degrau. 
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C.  Simulação com o vento em rampa 

Na simulação com o vento em rampa foi utilizada a 

velocidade do vento indo de 8 m/s a 12 m/s. Apesar dessa 

faixa de velocidade do vento não ser convencional ela foi 

utilizada para fosse possível observarmos a atuação do ângulo 

de passo. O acréscimo na velocidade foi de 1 m/s. Para o teste 

foi escolhido que a rampa se iniciasse logo em 8 m/s para ir 

crescendo de acordo com o tempo até 12 m/s e se tornasse 

constante nela. A figura 19 apresenta o gráfico da velocidade 

do vento. Como é possível notar a velocidade foi crescendo de 

0 a 4 segundos até depois se tornar fixa. 

 

 
Time[s] 

Fig. 19. Velocidade do vento em rampa. 

 

Nesse caso, os resultados encontrados foram de acordo com 

os já obtidos, como mostram as figuras 20 e 21. 

 

 
Time[s] 

Fig. 20. Ângulo de passo e velocidade do rotor para o vento em rampa. 

 

 
Time[s] 

Fig. 21. Potência ativa e potência reativa para a velocidade do vento em rampa. 

D.  Simulação com o aerogerador síncrono 

O segundo projeto simulado no PowerFactoryTM foi o do 

aerogerador síncrono. Além dos gráficos de tensão induzida 

no estator, potência ativa e reativa, ângulo de passo, 

velocidade do rotor e do vento, para este caso serão 

apresentados os gráficos de tensão, corrente e potência na 

saída do inversor, ou seja, na parte CA dele. Os dados da 

máquina síncrona foram: potência ativa de 1 MW, potência 

reativa de 0,1 Mvar e tensão nominal de 2 KV. Neste caso, foi 

utilizado apenas uma máquina síncrona. Os dados da carga 

foram: potência ativa 1 MW e potência reativa de 0,1 Mvar. 

Para analisar essa simulação foi utilizada uma velocidade 

constante de 11 m/s. A figura 22 mostra no primeiro gráfico 

que inicialmente a ângulo de passo não foi ativado devido a 

velocidade do rotor não ter atingido o valor máximo 

permitido. Após aproximadamente 14 segundo o valor da 

velocidade do rotor chega em torno de 1,20 pu ativando assim 

o controle de passo até que encontre uma posição em que as 

pás recebem um menor impacto do vento e estabilize a 

velocidade do rotor. 
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Time[s] 

Fig. 22. Ângulo de passo e velocidade do rotor para a máquina síncrona. 

 

Na figura 23 outros parâmetros analisados foram o da 

potência ativa e reativa da máquina. Como é possível 

observar a potência ativa demora cerca de 3 segundos para 

alcançar seu valor máximo sofrendo depois pequenas 

variações até que a velocidade do rotor se estabilize e torne a 

potência ativa estável também. 

 

 
Time[s] 

Fig. 23. Potência ativa e potência reativa para a máquina síncrona. 

 

Além desses parâmetros foi estudada a tensão induzida e a 

tensão de excitação da máquina, sendo que para atingir esses 

valores foi necessário que o controle de excitação injetasse 

uma tensão de excitação de aproximadamente 1,5 p.u., 

conforme a figura 24. 

 

 
Time[s] 

Fig. 24. Tensão de excitação e tensão induzida no estator para máquina síncrona. 

 

Outro equipamento estudado nesse projeto foi o inversor. 

Nele foram analisadas a tensão de saída, a corrente de saída e 

a potência. Os resultados de tensão e corrente dele são 

apresentados na figura 25. 

 

 
Time[s] 

Fig. 25. Tensão e corrente na saída do inversor. 

VI.  CONCLUSÃO 

A elaboração de um guia para usuários sobre o DigSILENT 

PowerFactoryTM demonstrou a versatilidade do software para 

criação de diversos tipos blocos ou controle de equipamentos, 

dando assim muitas possibilidades para o desenvolvimento de 

projetos. Os módulos desenvolvidos neste trabalho visaram 

demonstrar um pouco da aplicabilidade do programa e do 

manual, desde a criação de um projeto e de um bloco até a 

simulação e análise do resultado. Com os resultados obtidos 

pode-se perceber que a variação da ação do vento provoca, de 

fato, alterações em todo o resto da lógica criada, como 

esperado. Pode-se observar a atuação dos controladores para a 

tensão de excitação e para o ângulo de passo gerando assim o 

aumento ou diminuição da velocidade do rotor. Dessa forma, 
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os resultados obtidos pelas simulações demonstraram ser de 

grande confiabilidade tanto para a máquina de indução 

duplamente excitada, quanto para a máquina síncrona. 
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