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RESUMO

Em função da complexidade dos Sistemas Elétricos de Potência (SEP), o conhecimento da sua dinâmica é importante para fins de planejamento e 
operação. Respostas para problemas como controle das perdas de energia e estabilidade de tensão são fundamentais para a manutenção da 
operação desses sistemas. Diante da inviabilidade técnica e/ou econômica de se empregar os sistemas reais para avaliação do comportamento 
dinâmico para os diversos cenários de operações possíveis de serem configurados, modelos matemáticos capazes de representar tais sistemas por 
meio de simulações são obtidos. Este trabalho tem por objetivo realizar a modelagem, a simulação e a validação do modelo de um transformador 
monofásico de potência. O transformador de potência possui papel significativo no SEP, pois é o equipamento destinado a elevar a tensão gerada, 
possibilitando sua transmissão a longas distâncias com perdas relativamente menores. Permite ainda a redução da tensão, proveniente da 
transmissão, junto aos centros urbanos para fins de distribuição aos consumidores finais. Sendo assim, as peculiaridades funcionais do 
transformador, sejam em condições normais ou limites de operação, convêm serem caracterizadas. O modelo empregado para descrever a 
dinâmica de funcionamento do transformador deve ser capaz de representar seus comportamentos elétrico e magnético. Neste trabalho, o 
modelo de um transformador real monofásico de 110/220 volts, 1 kVA, foi obtido com o emprego da técnica de circuito equivalente. Nesta forma 
de modelagem, cada fenômeno do transformador é relacionado a um componente passivo de circuito e o modelo é representado por uma 
associação de resistores e indutores. A metodologia empregada para a determinação dos parâmetros do modelo do transformador, ou seja, dos 
valores dos componentes do seu circuito equivalente, foi a realização de ensaios de curto-circuito e em vazio. O ensaio em vazio possibilitou a 
obtenção dos parâmetros transversais do modelo, responsáveis por modelar os fenômenos de magnetização e perdas elétricas no núcleo do 
transformador. A obtenção dos parâmetros longitudinais do modelo, responsáveis pela modelagem do fluxo disperso do núcleo e das perdas no 
cobre dos enrolamentos do transformador, foi implementada por meio do ensaio de curto-circuito. A partir de medições de tensão, corrente e 
potência realizadas durante os ensaios, foram calculados os valores dos parâmetros transversais e longitudinais do modelo. Em seguida, foi 
realizada a validação do modelo obtido, por meio de análise comparativa da resposta do modelo com a do sistema real, sendo ambos submetidos 
às mesmas condições de operação. Foram realizados três ensaios de operação com o transformador: o primeiro, alimentando-o com uma carga 
de fator de potência indutivo; em seguida, com carga de fator de potência unitário e, por fim, com uma carga de fator de potência capacitivo. A 
simulação da operação do transformador, a partir do modelo obtido, foi realizada para condições de carregamento iguais às empregadas durante 
os ensaios de operação. Os resultados da avaliação do modelo foram obtidos analisando-se os dados resultantes da simulação e confrontando-os 
com os dados dos ensaios de operação do transformador real. Foi desenvolvida uma rotina computacional para plotar um gráfico da regulação de 
tensão do transformador, para fins de análise, considerando-se os três fatores de potência empregados nos ensaios com o transformador. O 
modelo obtido foi capaz de representar a tensão e a corrente terminais secundárias do transformador real com um erro máximo de 1,62% e 
6,19%, respectivamente. Concluiu-se, que o modelo proposto atendeu às expectativas de eficiência, tendo em vista os resultados obtidos na sua 
validação, que foram julgados satisfatórios para a realização de estudos do transformador em regime de operação. Concluiu-se ainda, que a 
abordagem aplicada pode ser utilizada para obtenção de modelos de componentes do SEP, para fins de planejamento e operação.
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