
PEA3455 – Tópicos em geração distribuída 

A ementa desta disciplina encontra-se no link: 

 

< https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=PEA3455&verdis=1> 

 

Uma programação do conteúdo, aula a aula, é fornecida na tabela a seguir. 

 

Professor Tópicos das aulas Semana Data 

C
ar

lo
s 

Modelagem de elementos básicos de redes elétricas para 

simulações em regime permanente. 
S1 04/08 

Exemplos de simulação de fluxo de potência e curto cir-

cuito com os programas Anarede e Anafas 
S2 11/08 

Exemplos de simulação de transitórios eletromecânicos 

com aplicados a usinas térmicas, eólicas e fotovoltaicas 

com o programa Anatem 

S3 18/08 

G
io

v
an

n
i 

Introdução à solução de computador digital de transitó-

rios eletromagnéticos em redes monofásicas e polifási-

cas; introdução ao programa Alternative Transients Pro-

gram; introdução ao programa ATPDraw. 

S4 25/08 

Exemplos de simulação: circuitos monofásicos e trifási-

cos, linhas de transmissão, transformadores e cargas; 

Exercícios propostos. 

S5 01/09 

Simulações de curto-circuito em sistemas de transmissão 

de energia elétrica; Exemplo de algoritmo de proteção de 

sistemas de proteção (Matlab); Prova 

S6 15/09 

P
el

li
n

i 

Dinâmica de geradores síncronos. Modelos básicos da 

máquina e turbina hidráulica para simulação de partida e 

parada de conjunto. Regulador de velocidade e potência. 

S7 22/09 

Modelagem de excitação estática com conversor trifásico 

tiristorizado. Regulador de tensão de um gerador síncro-

no auto-excitado com esquema de pré-excitação. Contro-

le de tensão terminal e corrente de campo. 

S8 25/09 

Automação e controle de gerador síncrono. Partida, pa-

rada, sincronismo, troca de ativos e reativos com a rede 

elétrica, curto-circuito e rejeição de carga; Prova. 

S9 06/10 

L
o

u
re

n
ço

 Conversor CC-CA autocomutado (inversor), casos mono 

e trifásico, modulação em largura de pulso (pwm), fil-

tros, modelagem. Estudo de um retificador bidirecional e 

das suas malhas de controle. Simulações no programa 

PSIM. 

S10 20/10 



 

Professor Tópicos das aulas Semana Data 

Vetores espaciais no plano, definições, sistemas de coor-

denadas αβ e dq, lugar geométrico da trajetória do vetor, 

pwm vetorial (teoria e simulações usando PSIM e MA-

TLAB). Controle vetorial de retificador bidirecional (te-

oria).  

S11 27/10 

Controle vetorial de retificador bidirecional (Simulações 

no matlab). Phase Locked Loop. Prova. 
S12 10/11 

M
au

rí
ci

o
 

Modelagem de turbinas eólicas equipadas com geradores 

de indução de gaiola; análise da variação da velocidade 

do vento; análise do controle de ângulo da pá. 

S13 17/11 

Análise de perfil de tensão da rede elétrica com instala-

ção de turbinas eólicas. Modelagem de sistemas de gera-

ção fotovoltaica; análise da variação da radiação solar. 

S14 24/11 

Análise de perfil de tensão da rede elétrica com a instala-

ção de sistemas de geração fotovoltaica. Avaliação: si-

mulação de caso. 

S15 01/12 
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