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Abstract--This paper presents a comparison study between two 

methodologies based on genetic algorithms (AG) for coordinated 

tuning of power system stabilizers (PSS). The two methodologies 

are formulated as an optimization problem in order to: 1) 

maximize the minimum damping coefficient of the closed-loop 

system; 2) maximize the sum of all closed-loop system damping 

coefficients; and 3) to shift the undamped or poorly damped 

electromechanical modes to a prescribed zone in the s-plane. The 

two methodologies compared in this article consider a set of pre-

specified operational conditions. The two methodologies 

compared in this paper consider a set of pre-specified operational 

conditions. Also for the two methodologies, the electrical system is 

represented by the state-space equations. The methodologies are 

applied to the well-known New England test system. In the 

comparison, the results obtained by each method are assessed, 

such as poles and zeros maps, damping factors and the time 

domain response. 

 
Keywords—Coordinated control, Genetic algorithms, Power 

system stability. 

I.  INTRODUÇÃO 

os últimos anos muitos esforços têm sido demandados 

para o desenvolvimento de metodologias de ajuste 

simultâneo e coordenado de estabilizadores de sistemas de 

potência (ESP’s) por meio do uso de metaheurísticas ou 

algoritmos bioinspirados. Esses métodos utilizam diferentes 

cenários de operação no procedimento de ajuste, de modo a 

avaliar a eficácia dos ESP’s sintonizados no amortecimento 

dos modos de oscilação de todas as condições operacionais 

impostas. 

O ajuste coordenado dos estabilizadores de máquinas 

síncronas de um sistema de potência, para múltiplos pontos de 

operação, demanda estudos apurados, tempo e ferramentas 

computacionais robustas, para que possam ser obtidas 

soluções com melhor desempenho dinâmico desse sistema [1]. 

Além disso, independente do cenário operativo, o sistema deve 

manter sua estabilidade. Portanto, de modo a amortecer as 

oscilações eletromecânicas originadas da mudança de cenário 

operativo ou estabilizar o sistema para uma configuração 

operacional instável, o ajuste preciso dos estabilizadores é 
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primordial para manter a estabilidade do sistema. 

Encontrar simultaneamente parâmetros ótimos para os 

estabilizadores que satisfaça um conjunto de cenários 

operativos de um sistema de potência requer uma técnica de 

busca que não leve em consideração as características da 

modelagem complexa dos sistemas de potência. Além disso, o 

procedimento algorítmico de busca empregado deve ser 

implementado, de maneira tal que não incorra na deficiência 

inerente de muitos processos de busca, o chamado 

“aprisionamento no mínimo local”, fazendo com que a solução 

encontrada não satisfaça os requisitos de desempenho 

necessários para ser considerada uma solução ótima. 

Vários trabalhos de pesquisa têm se dedicado ao 

desenvolvimento de metodologias para o ajuste coordenado de 

ESP’s. Em [2] e [3] foram utilizados Algoritmos Genéticos 

(AG) para a estabilização simultânea dos ESP’s de sistemas 

benchmarks multimáquinas para três condições de operação. 

Em [4] novamente os AG foram utilizados para sintonizar 

simultaneamente 22 estabilizadores de um sistema real que 

representa o sistema Brasileiro Sul-Sudeste, composto por 

1762 barras. No trabalho de [5] foi introduzida uma 

metodologia para sintonia coordenada de reguladores de 

tensão e ESP’s baseado no uso de AG multiobjetivo. Em [6] e 

[7] o AG também foi utilizado no processo de ajuste de 

estabilizadores e amortecimento de oscilações em sistemas de 

potência. No trabalho de [8] é apresentado um estudo 

comparativo de três algoritmos de otimização bio-inspirados 

utilizados para resolver o problema da sintonia de ESP’s em 

sistemas de potência. São eles: algoritmo do morcego, 

algoritmo genético e a otimização por colônia de formigas. 

A utilização de algoritmos bio-inspirados para o ajuste 

simultâneo de ESP’s, tal como os AG, traz inúmeras 

vantagens, algumas delas são: a cada execução do algoritmo 

uma nova solução é encontrada, formando um conjunto de 

possíveis soluções para o problema; pode ser realizado 

simultaneamente para vários pontos de operação do sistema e 

não considera a complexidade na modelagem do sistema a ser 

otimizado. 

Dentro desta perspectiva, este artigo apresenta a 

comparação de duas metodologias que utilizam algoritmos 

genéticos para ajustar coordenadamente ESP’s. Estas 

metodologias são, neste trabalho, denominadas como: 

• Método 1 – implementado em [4] 
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• Método 2 – implementado em [3] 

Estes métodos de ajustes de estabilizadores baseados em 

AG desenvolvidos no final dos anos 90 foram os precursores 

de muitos outros que estariam por vir nos anos seguintes, 

também foram motivos de discussão e questionamentos [2]. As 

duas técnicas de ajuste são formuladas como um problema de 

otimização, de modo a: 1) maximizar o coeficiente de 

amortecimento mínimo em malha fechada; 2) maximizar o 

somatório de todos os coeficientes de amortecimento em 

malha fechada e; 3) deslocar os modos eletromecânicos para 

uma zona pré-escrita do plano s. De modo a atingir este 

objetivo, as duas metodologias comparadas consideram um 

conjunto de condições operacionais pré-especificadas e 

igualmente para ambas o sistema elétrico é representado por 

equações no espaço de estados. As duas metodologias são 

aplicadas no sistema teste New England. São analisados e 

comparados os resultados dos dois métodos através de 

simulações utilizando as ferramentas computacionais Pacdyn, 

Matlab© e Anatem. 

II.  METODOLOGIA 

A.  Modelagem do ESP 

A função primordial de um ESP é estender os limites de 

estabilidade do sistema adicionando amortecimento às 

oscilações eletromecânicas através da modulação do sinal de 

excitação da máquina síncrona. Para fornecer tal 

amortecimento, o ESP deve produzir uma componente de 

torque elétrico em fase com as variações de velocidade do 

rotor [9]. A maioria dos ESP’s atualmente em uso ainda são 

baseados em estruturas lineares a parâmetros fixos, e 

geralmente são projetados para um determinado ponto de 

operação. A figura 1 mostra o modelo típico do ESP aplicado 

ao sistema de excitação. 
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Fig. 1.  Modelo do ESP aplicado ao Sistema de excitação 

 

B.  Formulação do Problema 

Os estabilizadores de sistemas de potência são normalmente 

projetados para operar de forma descentralizada. A robustez 

dos controladores é assegurada considerando o desempenho 

do sistema de controle para diferentes condições de operação 

[3]. Uma desvantagem do controle descentralizado é a 

necessidade de reconfigurar ou ajustar os parâmetros dos 

ESP’s das diversas máquinas de modo a melhorar o 

desempenho global do sistema. 

O ajuste de ESP’s tipicamente utiliza um modelo 

linearizado num ponto de operação. A análise é feita 

aplicando-se pequenas variações em torno desse ponto, 

representado pelas equações de estado. A representação do 

controlador na forma de espaço de estados para o i-ésimo 

ponto de operação é dada por 
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No domínio da frequência a função associada à equação (1) é 

dada por  
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são as constantes de tempo da rede de blocos avanço-atraso, 

agora definidas em termos da máxima frequência (i), onde 

ocorre o máximo avanço de fase; e da compensação de fase 

(i). i

ESPK  é o ganho do estabilizador e NB é o número de 

blocos avanço-atraso. A constante de tempo do filtro washout, 

TW, para valores menores que 5s, resulta em um significativo 

avanço de fase nas baixas frequências. Para os propósitos 

deste trabalho, esta constante é considerada um parâmetro 

conhecido. Logo, i

ESPK , i e i são os parâmetros a serem 

determinados. 

Portanto, o problema de ajuste simultâneo e coordenado de 

ESP’s, considerando diversos pontos de operação calculados a 

partir do sistema elétrico de potência linearizado, pode ser 

colocado na forma de um problema de otimização. 

C.  Métodos de Ajustes de ESP’s via AG 

Dois métodos para ajuste de ESP’s via AG são descritos. 

Estes métodos deram origem a diversas outras publicações de 

artigos nos últimos 15 anos, e até discussões por parte de seus 

autores [2]. Os dois métodos são reproduzidos 

computacionalmente e uma análise comparativa é então 

realizada. 

Método 1 

O primeiro método de ajuste, de acordo com o trabalho de 

[4], utiliza uma função objetivo baseada no somatório dos 

coeficientes de amortecimento, , de todos os autovalores das 

matrizes de todas as condições de operação do sistema, cuja 

expressão matemática é dada pela equação (3). 
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onde  é o coeficiente de amortecimento do autovalor; i = 

1,2,...,n (n é número de autovalores para um determinado 

ponto de operação); e j = 1,2,...,m (m é o número de pontos de 

operação) 

O conjunto de restrições para o método 1 é formado pelos 

limites dos parâmetros KESP, ESP e ESP. Sob a forma padrão 

de um problema de otimização pode ser representado pelas 

equações (4), (5) e (6).  
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O método 1 implementa o conceito de função de 

adequabilidade em sua função objetivo, onde cada valor de 

adequabilidade representa a classificação de uma solução de 

ajuste com relação ao autovalor de menor amortecimento no 

conjunto de pontos de operação [4]. Este critério serve para 

avaliar a solução de ajuste para os pontos de operação 

considerados. O critério é descrito a seguir pela equação (7). 
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onde 

0 < 0 < 1 <  < k < F 

0 < 1 < 2 <  < k-1 < min 

Além da função adequabilidade, o método 1 utiliza o pré-

aquecimento, ou seja, seleciona previamente indivíduos na 

população com valor de avaliação maior que um mínimo 

especificado. Além disso, foi implementado também um 

artifício para melhorar a convergência do AG, baseado no 

deslocamento da região de busca durante a execução do 

algoritmo [4]. O método 1 considera todos os autovalores, isto 

significa que tanto os modos eletromecânicos quanto os modos 

fora da faixa eletromecânica são levados em consideração no 

processo de ajuste dos ESP’s. 

Método 2 

O segundo método de ajuste, segundo a referência [3], 

utiliza uma estratégia em que a função objetivo consiste na 

soma de outras duas funções objetivos. A primeira delas 

corresponde ao somatório da diferença quadrática da parte real 

dos autovalores, correspondentes aos modos eletromecânicos 

com baixa margem de estabilidade em relação a um valor de 

estabilidade relativa, 0. A segunda função objetivo 

corresponde ao somatório da diferença quadrática dos 

coeficientes de amortecimento dos autovalores dos modos 

eletromecânicos mal amortecidos, em relação a um valor de 

amortecimento relativo, 0. A equação (8) condensa as duas 

em uma mesma expressão matemática. 
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onde j = 1,2,...,m (m é o número de pontos de operação), i é a 

parte real do i-ésimo autovalor, e i é o coeficiente de 

amortecimento do i-ésimo autovalor. 

O objetivo deste método é realocar simultaneamente os 

modos eletromecânicos instáveis ou mal amortecidos do 

sistema de potência em malha fechada para uma região 

específica do plano complexo s, caracterizada pelas condições 

i  0 e i  0, como ilustra a figura 2. 
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Fig. 2. Região do plano complexo onde i  0 e i  0 

 

As restrições impostas aos parâmetros dos ESP’s para este 

método são dadas pela equação (9). 
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É importante ressaltar que para este método, somente os 

modos eletromecânicos instáveis ou mal amortecidos são 

realocados e levados em consideração no cálculo da função 

objetivo [2], [3].  

III.  SIMULAÇÕES, RESULTADOS E ANÁLISE COMPARATIVA 

Nesta seção são apresentados os resultados das simulações 

e a análise comparativa entre as duas metodologias de ajuste 

coordenado de ESP’s baseado em AG. As simulações e 

análises são realizadas com o auxílio das ferramentas 

computacionais Pacdyn, Matlab e Anatem. 

A.  Sistema Teste e Cenários 

O sistema teste utilizado neste trabalho é o famoso sistema 

New England, composto por 10 máquinas síncronas e 39 

barras, sendo a barra 39 uma barra infinita. Para as duas 
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metodologias, a variação de velocidade do rotor foi utilizada 

como sinal de entrada para os ESP’s. Todas as máquinas 

utilizam o mesmo modelo de gerador síncrono, cujos dados 

podem ser encontrados na referência [10]. Todas as cargas são 

modeladas como impedâncias constantes e para uma 

comparação justa, o número de blocos avanço-atraso é igual a 

3 para as duas metodologias, isto é, NB = 3. A Figura 3 mostra 

o diagrama unifilar do sistema New England. 

 

Fig. 3. Diagrama unifilar do sistema teste New England 

 

Foram consideradas 14 condições de operação. Estas 

condições são as usadas nas referências [4] e [8]. Estas 14 

condições de operação são apresentadas na Tabela 1. 

 
TABELA I 

CENÁRIOS DE OPERAÇÃO PARA O SISTEMA NEW ENGLAND 

 

Cenário Configuração 

1 Caso base 

2 Linhas 3–18 e 25-26 desligadas 

3 Linhas 17-16 e 4-14 desligadas 

4 Linha 6-11 desligada 

5 1200 MW de aumento de carga 

6 Linhas 16-17, 4-14, e 25-26 desligadas 

7 Linhas 16-17, 4-14, 25-26 e 1-39 desligadas 

8 Linha 21-22 desligada 

9 Linha 9-39 desligada 

10 Redução de 30% na carga 

11 
Aumento de 15% de carga, percentual aplicado tanto 

para potência ativa quanto para reativa. 

12 
Aumento de 20% de carga, percentual aplicado tanto 

para potência ativa quanto para reativa. 

13 
Redução de 20% de carga, percentual aplicado tanto 

para potência ativa quanto para reativa. 

14 
Aumento de 50% de carga nas barras 16 e 21 e a 

linha 21-22 desligada 

 

Todos os 14 cenários de operação possuem modos 

eletromecânicos mal amortecidos e com baixa margem de 

estabilidade, e alguns deles com modos instáveis. A Figura 4 

mostra o mapa de polos e zeros em malha aberta para os 14 

cenários operativos considerados. 
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Fig. 4. Mapa de polos e zeros para as 14 condições de operação em malha 

aberta 

 

B.  Parâmetros do AG 

Os parâmetros utilizados no AG para os dois métodos são 

mostrados na tabela 2 a seguir: 

 
TABELA 2 

PARÂMETROS DO AG 

 

Método 1 Método 2 

Representação cromossômica 

do tipo real 

Representação cromossômica 

do tipo real 

População inicial de 100 

indivíduos, sendo 5 criados 

através do pré-aquecimento 

População inicial de 100 

indivíduos 

Cromossomo composto por 27 

variáveis (9 - KESP, 9 - , 9 - ) 

Cromossomo composto por 

27 variáveis (9 - KESP, 9 - , 9 

- ) 

Operador de seleção do tipo 

torneio, com 4 indivíduos no 

torneio 

Operador de seleção do tipo 

torneio, com 4 indivíduos no 

torneio 

Operador de cruzamento 

uniforme, com taxa fixa de 

cruzamento de 0,7 

Operador de cruzamento 

uniforme, com taxa fixa de 

cruzamento de 0,9 

Operador de mutação do tipo 

não uniforme 

Operador de mutação com 

taxa de 0,01 

 

Com relação ao critério de parada, para o método 1 

considerou-se um valor de amortecimento igual ou superior à 

15% como critério de parada. Já para o método 2, o critério de 

parada foi o número máximo de gerações, que neste caso foi 

de 500 gerações ou se a melhor solução não mudar por mais 

de 50 gerações [3]. Considerando os parâmetros de cada 

método descritos acima, foram executadas cerca de 50 

simulações do AG para cada um deles, onde os valores 

numéricos dos parâmetros encontrados pelo AG apresentados 

neste trabalho representam os resultados com valores médios. 
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C.  Análise Comparativa  

Os resultados obtidos pelo método 1 proporcionaram o 

deslocamento com sucesso de todos os modos instáveis para o 

semiplano esquerdo, além de aumentar os coeficientes de 

amortecimento de todos os modos eletromecânicos instáveis e 

mal amortecidos para valores acima de 15%. Por outro lado, 

os resultados obtidos pelo método 2, embora tenham 

proporcionado também o aumento dos coeficientes de 

amortecimento dos modos eletromecânicos instáveis e mal 

amortecidos para valores acima de 15%, alguns modos fora da 

faixa eletromecânica tornaram-se instáveis. As Figuras 5 e 6 

mostram os autovalores obtidos pelo AG, para os métodos 1 e 

2, respectivamente. 

Nas Tabelas 2 e 3 são apresentados os valores dos 

parâmetros encontrados pelo AG para os dois métodos, 

respectivamente. 
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Fig. 5. Autovalores para os 14 cenários operativos com os ESP’s ajustados 

pelo AG para o método 1 
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Fig. 6. Autovalores para os 14 cenários operativos com os ESP’s ajustados 

pelo AG para o método 2 

 
TABELA 2 

PARÂMETROS DOS ESP’S ENCONTRADOS PELO AG PARA O MÉTODO 1 

 

Gerador KESP   

01 64,50 9,51 8,22 

02 55,28 9,09 12,44 

03 92,97 8,52 12,44 

04 87,37 7,91 12,28 

05 93,09 4,69 11,78 

06 87,52 4,65 11,69 

07 35,70 9,10 12,18 

08 91,79 5,34 10,17 

09 74,51 7,63 12,55 

 
TABELA 3 

PARÂMETROS DOS ESP’S ENCONTRADOS PELO AG PARA O MÉTODO 2 

 

Gerador KESP   

01 81,85 7,93 7,86 

02 61,20 5,95 9,67 

03 63,81 7,77 7,49 

04 72,12 8,19 12,27 

05 85,21 3,71 9,70 

06 34,22 6,57 6,45 

07 94,41 3,65 7,26 

08 89,99 9,35 9,51 

09 67,67 4,09 10,00 

 

Note que os níveis de amortecimento dos modos 

eletromecânicos mal amortecidos alcançados pelas soluções 

resultante do método 1 atingiram valores superiores a 15%,  

em média. Já a solução do método 2 proporcionou valores de 

amortecimento acima de 15% para os modos eletromecânicos, 

o que aparentemente é um bom resultado. Mas em 

contrapartida, a solução de ajuste dos ESP’s fornecida pelo 

método 2 tornou instáveis modos fora da faixa eletomecânica. 

Isso se deve ao fato do método 2 considerar no cálculo da 

função objetivo somente os modos eletromecânicos instáveis 

ou mal amortecidos de 0,1 a 2 Hz, enquanto que o método 1 

considera todos os modos, incluindo os modos fora da faixa 

eletromecânica. Deve-se lembrar neste ponto, que segundo as 

referências [2] e [3], o método 2 leva em consideração apenas 

os modos eletromecânicos no cálculo da sua função objetivo. 

O efeito de desconsiderar os modos fora da faixa 

eletromecânica no cálculo da função objetivo do método 2 

pode resultar em soluções com baixos valores de 

amortecimento, ou até mesmo instáveis, principalmente para 

altos ganhos de ESP’s. Estes modos mal amortecidos são 

modos de controle associados às oscilações causadas pelos 

controles do sistema de excitação, como mostrado na Figura 4. 

Portanto, se apenas os modos eletromecânicos instáveis ou mal 

amortecidos forem levados em consideração no cálculo da 

função objetivo, os parâmetros ajustados pelo AG podem ser 

inaceitáveis. Esse aspecto foi discutido na referência [2]. 

A Tabela 4 apresenta os modos eletromecânicos e seus 

respectivos amortecimentos para o cenário de operação 6 em 

malha aberta, e as Tabelas 5 e 6 mostram os modos 

eletromecânicos e seus respectivos amortecimentos para o 
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mesmo ponto de operação, com os ESP’s ajustados pelo AG 

para os métodos 1 e 2, respectivamente. Particularmente para o 

método 2, é mostrado na Tabela 7 o modo fora da faixa 

eletromecânica que tornou-se instável após o ajuste dos ESP’s. 

 
TABELA 4 

MODOS ELETROMECÂNICOS E SEUS RESPECTIVOS AMORTECIMENTOS PARA O 

CENÁRIO 6 EM MALHA ABERTA 
 

Modo Fator de amortecimento (%) 

+ 0,221 ± 2,008i – 10,96% 
– 0,228 ± 6,613i 3,44% 

– 0,241 ± 6,798i 3,54% 

– 0,276 ± 7,519i 3,62% 

– 0,224 ± 6,082i 3,67% 

– 0,349 ± 8,609i 4,05% 

– 0,369 ± 8,576i 4,30% 

– 0,468 ± 8,964i 5,21% 

– 0,272 ± 4,035i 5,73% 

 
TABELA 5 

MODOS ELETROMECÂNICOS E SEUS RESPECTIVOS AMORTECIMENTOS PARA O 

CENÁRIO 6 COM OS ESP’S AJUSTADOS PELO MÉTODO 1 
 

Modo Fator de amortecimento (%) 

– 1,844  11,344i 16,04 % 

– 1,233  7,356i 16,53 % 

– 1,838  9,146i 19,70 % 

– 1,875  7,792i 23,39 % 

– 1,722  6,759i 24,69 % 

– 2,727  9,272i 28,21 % 

– 2,491  7,719i 30,71 % 

– 2,040  5,114i 37,05 % 

– 1,980  4,234i 37,67 % 

 
TABELA 6 

MODOS ELETROMECÂNICOS E SEUS RESPECTIVOS AMORTECIMENTOS PARA O 

CENÁRIO 6 COM OS ESP’S AJUSTADOS PELO MÉTODO 2 
 

Modo Fator de amortecimento (%) 

– 1,383  7,854i 17,35% 

– 2,138  10,938i 19,18% 

– 2,473  9,109i 26,00% 

– 2,000  7,353i 26,24% 

– 3,675  11,384i 30,00% 

– 1,923  5,8018i 31,45% 

– 3,507  7,1657i 43,96% 

– 2,081  4,1138i 45,13% 

– 0,684  1,014i 48,93% 

 
TABELA 7 

MODO INSTÁVEL FORA DA FAIXA PARA O CENÁRIO 6 COM OS ESP’S 

AJUSTADOS PELO MÉTODO 2 
 

Modo Fator de amortecimento (%) 

1,371 ± 16,5991i – 8,23% 
 

É importante ressaltar que se uma faixa mais ampla de 

frequência for levada em consideração no cálculo da função 

objetivo do método 2, uma faixa de frequência que envolva os 

modos da excitatriz por exemplo; os parâmetros encontrados 

pelo AG tornam-se aceitáveis, deslocando todos os modos do 

sistema para o semiplano esquerdo com amortecimentos acima 

de 15%. A Figura 7 mostra o melhor resultado de uma série de 

50 simulações realizadas para o método 2, em que modos de 

oscilação na faixa de 0,1 à 4 Hz foram levados em 

consideração no cálculo da função objetivo do AG para os 14 

pontos de operação. A tabela 8 apresenta os valores 

encontrados pelo AG para o método 2 para o cenário de 

operação 6, considerando modos de oscilação na faixa de 0,1 à 

4 Hz. 
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Fig. 7. Autovalores para os 14 cenários operativos com ESP’s ajustados pelo 

AG para o método 2 considerando modos na faixa de 0,1 a 4 Hz 

 

TABELA 8 

PARÂMETROS DOS ESP’S ENCONTRADOS PELO AG PARA O MÉTODO 2 PARA O 

CENÁRIO 6 CONSIDERANDO MODOS NA FAIXA DE 0,1 A 4 HZ 

 

Gerador KESP   

01 45,86 9,62 5,93 

02 91,14 8,09 9,24 

03 29,64 7,53 7,24 

04 42,16 9,13 12,20 

05 81,31 4,78 11,01 

06 42,09 4,68 7,67 

07 5,87 7,05 8,20 

08 67,01 5,77 9,67 

09 68,29 4,67 11,71 

 

Para comparar as duas metodologias com relação à resposta 

no domínio do tempo, é considerada uma falta do tipo curto-

circuito trifásico aplicada na barra 29 para o cenário de 

operação 10, mais crítico dentre os 14 cenários. A falta é 

eliminada após 100 ms com a abertura da linha 26–29 e 

reconexão total após 20 ms. A figura 8 mostra os ângulos 

relativos dos geradores 1, 2 e 3 para o método 2 considerando 

apenas os modos eletromecânicos no processo de ajuste do 

AG. Como pode ser visto, o método 2 leva o sistema a uma 

condição de operação instável se apenas os modos 

eletromecânicos forem levados em consideração no processo 

de ajuste dos ESP’s.  A figura 9 ilustra os ângulos relativos 

dos geradores 1, 2 e 3 para o método 2 para o mesmo cenário 

10, considerando modos fora da faixa eletromecânica no 

processo de ajuste dos ESP’s.  
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Fig. 8. Ângulo relativo dos geradores 1, 2 e 3 para o cenário 10 com ESP’s 

ajustados pelo AG pelo método 2 considerando apenas modos 

eletromecânicos 
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Fig. 9. Ângulo relativo dos geradores 1, 2 e 3 para o cenário 10 com ESP’s 

ajustados pelo AG pelo método 2, considerando modos fora da faixa 

eletromecânica 
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Fig. 10. Variação de velocidade do gerador 1 para o cenário de operação 10 

 

A figura 10 exibe a comparação dos dois métodos de 

ajustes para variação de velocidade do gerador 1 para o 

cenário operativo 10. Este resultado mostra que a resposta 

proporcionada pelo método 1 apresenta melhor desempenho 

quando comparada a obtida pelo método 2. 

 

IV.  CONCLUSÃO 

 

Neste artigo foram comparados dois métodos baseados em 

algoritmos genéticos para ajuste coordenado de estabilizadores 

de sistemas de potência. Foi considerado para os dois métodos 

um conjunto de condições de operação pré-selecionados no 

procedimento de ajuste dos ESP’s. 

Comprovou-se que o método 1 produz soluções que 

conseguem realocar os autovalores para regiões com boa 

margem de estabilidade no plano s, além de aumentar o nível 

de amortecimento dos modos eletormecânicos mal 

amortecidos e instáveis, satisfazendo os requisitos de ajuste. Já 

o método 2 gerou soluções insatisfatórias quando são levados 

em consideração apenas os modos da faixa eletromecânica no 

cálculo da função objetivo; além disso, modos fora da faixa 

eletromecânica foram deslocados para o lado direito do plano 

complexo s, ocasionando a instabilidade do sistema. 

Entretanto, quando foi considerada uma faixa de frequência 

abrangendo modos fora da faixa eletromecânica no cálculo da 

função objetivo, o método 2 obteve boas soluções, deslocando 

os modos eletromecânicos mal amortecidos e instáveis para 

uma zona pré-escrita do plano s, satisfazendo também os 

requisitos de ajuste. 
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