
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 

CAMPUS DE FOZ DO IGUAÇU 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ENGENHARIA ELÉTRICA E COMPUTAÇÃO 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE MODELOS DE MICROTURBINA A GÁS 

SINGLE SHAFT PARA ESTUDOS DE MICROGERAÇÃO 

DISTRIBUÍDA COM COGERAÇÃO TÉRMICA 

 

 

 

 

JEREMY GUSTAVO RAUBER 

 

 

 

 

 

 

FOZ DO IGUAÇU 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeremy Gustavo Rauber 

 

 

 

Avaliação de Modelos de Microturbina a Gás Single Shaft 

para Estudos de Microgeração Distribuída com Cogeração 

Térmica 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Sistemas Dinâmicos e Energéticos como parte 

dos requisitos para obtenção do título de Mestre 

em Engenharia Elétrica e Computação. Área de 

concentração: Sistemas Dinâmicos e 

Energéticos. 

 

Orientador: Prof. Dr. Romeu Reginatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu 

2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Avaliação de Modelos de Microturbina a Gás Single Shaft 

para Estudos De Microgeração Distribuída com Cogeração 

Térmica 

 

 

Jeremy Gustavo Rauber 

 

 

Esta Dissertação de Mestrado foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Elétrica e Computação e aprovada pela Banca Examinadora: 

Data da defesa pública: 08/06/2016. 

 

 

 

 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

Resumo 

A contundente necessidade do uso de fontes energéticas renováveis para geração elétrica 

permitiu o uso de microturbinas a gás (MTG) em aplicações de geração distribuída (GD) e 

cogeração energética. Estudos para previsão do comportamento de microturbinas aplicadas 

neste contexto demandam o uso de modelos dinâmicos. Dentre os diversos modelos de 

microturbinas a gás existente na literatura, selecionou-se três modelos dinâmicos de 

microturbinas a gás: o mais recorrente na literatura, modelo de Rowen; o modelo simples, 

modelo GAST; um modelo que representativo das equações termodinâmicas, modelo 

Termomecânico. Entretanto, carecem de estudos que permitam representar a mesma 

microturbina sob os mesmos aspectos utilizando modelos diferentes de microturbinas e que 

busquem estabelecer relações paramétricas maneira que possam verificar alguma correlação 

entre eles e, ainda, não há poucos estudos acerca do impacto do uso de modelos simplificados 

de MTG em aplicações de GD e Cogeração. Pois, os trabalhos na literatura de microturbinas a 

gás tipicamente abordam o problema da GD e cogeração energética em separado. Este trabalho 

visa contribuir com análises acerca da aplicabilidade de modelos de MTG para estudos 

simultâneos de GD e cogeração energética, buscando encontrar correlação entre as equações e 

parâmetros que regem os tais modelos e, ainda, elucidar o impacto de simplificações nos 

modelos de MTG para os estudos de GD e cogeração. Estes modelos foram avaliados quanto 

às possíveis relações analíticas e paramétricas entre si, bem como quanto às suas características 

operativas estáticas e dinâmicas. A microturbina foi considerada conectada à rede elétrica via 

inversor de frequência e operando em cogeração energética representada por um motor Stirling 

realizando o aproveitamento térmico dos gases de exaustão. A primeira avaliação dos modelos 

e das simplificações foi realizada de forma qualitativa e comparativa, elucidando as principais 

diferenças de modelagem de cada modelo de MTG. Posteriormente, foi executada análise 

estática das equações que preveem o torque e a temperatura. Por fim, foi avaliado a aplicação 

dos modelos em GD e cogeração com auxílio de simulação dinâmica envolvendo testes que 

induziram a MTG a mudanças no ponto de operação da geração elétrica, bem como a reação do 

sistema a um cenário de falta elétrica na rede. As análises dos resultados da simulação 

permitiram concluir que os três modelos de microturbinas compõem três filosofias diferentes 

de modelagem que não possuem relações algébricas diretas entre si, mas que possuem relações 

paramétricas. A principal diferença entre os modelos resulta da distinta modelagem do sistema 

de combustível da microturbina. Frente aos resultados obtidos, o modelo GAST apresentou 

resultados mais semelhantes ao modelo de Rowen, ao contrário do modelo Termomecânico. As 

simplificações de modelos dinâmicos de MTG se mostraram sensíveis à consideração do 

sistema de combustível, pois sua ausência impacta na representação dos fenômenos de 

cogeração e GD.   

Palavras-chave: Análise de modelos de Microturbina, Cogeração, microturbinas a gás, 

Microgeração Distribuída.
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Abstract 

The overwhelming need to use renewable energy sources for electricity generation allowed the 

use of gas microturbines (MTG) in distributed generation applications (GD) and energy 

cogeneration. Microturbine behavior prediction for studies applied in this context require the 

use of dynamic models. Among the many microturbines existing gas in the literature, we 

selected three dynamic models of gas microturbines: recurrent in the literature, Rowen model; 

the simple model, GAST model; a model representative of the thermodynamic equations, 

thermomechanical model. However, lack of studies to represent the same microturbine under 

the same ways using different types of microturbines and seeking to establish parametric 

relationships so that they can check for any correlation between them and there is few studies 

on the impact of the use of simplified models MTG in DG and CHP applications. For work on 

the gas microturbine literature, typically address the problem of GD and energy cogeneration 

separately. This work aims to contribute analysis on the applicability of MTG models for 

simultaneous studies of GD and energy cogeneration, seeking to find correlation between the 

equations and parameters governing such models and elucidate the impact of simplifications in 

MTG models for studies of GD and cogeneration. These models were evaluated for possible 

analytical and parametric relationships to each other, as well as to their static and dynamic 

operating characteristics. The microturbine was considered connected to the mains via a 

frequency inverter and operating in cogeneration energy represented by a Stirling engine by 

performing heat recovery from the exhaust gases. The first evaluation of models and 

simplifications was performed qualitative and comparative manner, elucidating the main 

differences modeling each MTG model. It was later performed static analysis of the equations 

that predict the torque and temperature. Finally, the application of models in GD and 

cogeneration with the aid of dynamic simulation involving tests that induced MTG to changes 

in the operating point of electricity generation, as well as the system's response to an electrical 

failure in the network scenario was evaluated. The analysis of the simulation results showed 

that the three models of microturbines make up three different philosophies of modeling that 

have no direct algebraic relations between them, but have parametric relationships. The main 

difference between the results of different models modeling the micro turbine’s fuel system. 

Based on the results obtained, Gast model showed similar results to model more Rowen, unlike 

thermomechanical model. The simplifications of dynamic models of MTG were sensitive to the 

consideration of the fuel system, because its absence influences the representation of 

cogeneration and GD phenomena. 

Keywords: Analysis of microturbine models, Cogeneration, gas microturbines, Distributed 

microgeneration.
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Capítulo 1  

 

Introdução 

Turbinas a gás são utilizadas como máquinas primárias na área industrial e aeronáutica 

desde meados do século XIX. Seu uso específico abrange a área da geração de energia elétrica, 

atuadores mecânicos, e ainda, como propulsores de aeronaves comerciais ou militares. A 

crescente evolução tecnológica de materiais, juntamente com o aperfeiçoamento das técnicas 

de fabricação, permitiu que a turbina industrial a gás se tornasse um elemento fundamental nos 

diversos segmentos industriais, inclusive nos avanços tecnológicos da geração de energia 

elétrica. Este aperfeiçoamento técnico contribuiu também para o aumento da eficiência e a 

redução do tamanho físico destes equipamentos, dando espaço para turbinas a gás de menor 

potência, chamadas de microturbinas a gás (Cohen & Rogers, 1996). 

A microturbina a gás consiste numa máquina de combustão interna de construção 

compacta e que, apesar do nome, pode utilizar uma diversidade de combustíveis tanto líquidos 

quanto gasosos. A denominação de “turbina a gás” foi dada por consequência do seu fluido de 

trabalho, o ar.  

As microturbinas a gás são aplicadas principalmente para a geração de energia elétrica, 

mas podem ser utilizadas na geração de energia elétrica nos casos de supressão de picos de 

tensão, geração elétrica de emergência, geração remota e ainda para produção combinada de 

energia elétrica e calor. Desta forma, esse equipamento surge como mais uma alternativa para 

geração elétrica com uso de combustíveis renováveis (Maldonado, 2005). 

Em contrapartida, o sistema elétrico brasileiro demanda de forma crescente por novas 

fontes de geração de energia elétrica, além disso, há o interesse por reduzir custos, otimizar a 

confiabilidade e disponibilidade dos sistemas de geração e distribuição (Maldonado, 2010). 

A procura por alternativas de geração elétrica especialmente na área de geração 

distribuída favorece o uso de microturbinas, pois estes além de gerar energia elétrica é possível 

se valer da cogeração energética de maneira que o aproveitamento da fonte de energia térmica 

se torna maior. A cogeração de energia é definida como o processo de produção combinada de 

calor e energia elétrica ou mecânica, a partir de um mesmo combustível (ANEEL, 2003). Este 

processo de produção e utilização combinada de calor e eletricidade pode proporcionar um 

aproveitamento de mais de 70% da energia térmica proveniente do combustível utilizado 

(COGEN, 2015). 
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Desta forma, o uso de microturbinas a gás para geração de energia elétrica e cogeração 

apresenta vantagens, em relação às outras tecnologias renováveis, devido ao baixo custo de 

operação e manutenção, alta disponibilidade, startup rápido, possibilidade de utilização de 

ampla gama de combustíveis, entre outros motivos (Darrow et al., 2015). 

Neste contexto as microturbinas a gás surgem como uma alternativa viável de produção 

de energia elétrica e térmica (cogeração) estando conectada num sistema de geração distribuída 

de energia. Porém, a inserção de microturbinas a gás na geração distribuída ainda é um tema 

recente no setor elétrico, contudo, há diversas pesquisas sendo realizadas, dentre estes se 

destacam a modelagem do comportamento de microturbinas a gás, diagnósticos de falhas e 

controle em operação. Estas pesquisas corroboram para a alavancagem dos estudos, criação de 

projetos com a utilização de microturbinas a gás como máquina motriz geradora (Assumpção, 

2012; Maldonado, 2010; Dill, 2008; Gaonkar & Patel, 2006; Zhu & Tomsovic, 2002;Yu et al., 

2009; Bertani et al., 2004; Faria, 2009; Nagpal et al., 2001; Noroozian et al., 2009; Saha et al., 

2008). 

Dentre estas pesquisas são realizadas as análises do desempenho térmico e elétrico das 

microturbinas a gás, contudo estas análises não envolvem estudos no domínio térmico e elétrico 

simultaneamente. Ademais, estas análises simultâneas são de fundamental importância para a 

redução dos custos de projeto, desenvolvimento, modificações, adaptações e manutenção de 

microturbinas a gás, bem como dos equipamentos associados.  

Uma forma de realizar estas análises é através de modelos dinâmicos e simulações 

computacionais, assim, o desenvolvimento de simulações computacionais é de suma 

importância na pesquisa do comportamento da microturbina a gás, visando esclarecer situações 

de operação da máquina. Todavia, não existem softwares comerciais que permitam o acesso à 

metodologia usada e quando existe, muitas vezes, se limitam a turbina a gás de grande porte 

(Carvalho, 2006). 

Além disso, até o presente momento não existem análises computacionais da utilização 

combinada de microturbinas no contexto conjunto de cogeração energética e geração 

distribuída. Tais análises possibilitam a obtenção de resultados úteis para concepção de controle 

e proteção que sejam adequadas à operação além de fornecer medidas para melhorar a robustez 

e a eficiência do sistema de geração frente à distúrbios e ainda corroborar com a predição do 

potencial aproveitamento em cogeração. 

Assim, a modelagem de uma microturbina deve abordar os fenômenos envolvidos, e estes 

devem transparecer nos resultados de modo a representar de maneira objetiva o comportamento 

desse equipamento em regime transitório ou contínuo de operação (Nagpal et al., 2001). 

1.1 Contextualização 

Existem muitos modelos dinâmicos de turbinas a gás, porém, poucos são aplicados a 

microturbinas e os que se enquadram nesta restrição, muitas vezes não deixam claro como 

adequar os parâmetros para os diferentes tipos de modelos e de potência elétrica das 

microturbinas (Carvalho, 2006).  
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Na área de modelagem de turbinas a gás, o maior destaque está no trabalho desenvolvido 

por Rowen (1983), o qual tem sido referência para muitos outros trabalhos na área de 

modelagem e controle de turbinas a gás do tipo single shaft. Originalmente o objetivo principal 

do modelo de Rowen foi obter uma representação simplificada de uma turbina de 172 MW da 

fabricante General Eletric. Na literatura este modelo é utilizado para análises de sistemas 

dinâmicos de potência e em aplicações nas quais há outros equipamentos dinâmicos acoplados, 

facilitando a análise do sistema como um todo. Contudo, este modelo tem diversas limitações 

no modus operandi, tal como a faixa de velocidade à qual o modelo é válido, o tipo de turbina 

ao qual o modelo é aplicável, estes muitas vezes não são respeitadas por outros autores. 

Rowen (1983), em um trabalho mais recente datado em 1992, aprimorou seu modelo de 

turbinas a gás utilizando relações matemáticas simplificadas, além de utilizar dados técnicos de 

quatro turbinas a gás cobrindo a gama de potência de 26.000 HP a 108.000 HP. O novo modelo 

incorporou tanto as características de controle de velocidade quanto de combustível (Rowen, 

1992). Tal modelo é adequado para uma ampla gama de velocidades de rotação da turbina desde 

a partida até o ponto nominal, ao contrário do trabalho anterior de Rowen, que abrangia apenas 

velocidades próximas à nominal. Além disso, foram adicionadas influências que o modelo 

anterior não abordava, tal como a temperatura ambiente e a influência das guias variáveis de 

entrada dos compressores axiais. 

Bank Tavakoli et al. (2009) desenvolvem em seu trabalho um guia para modificar os 

parâmetros do modelo de Rowen (1983) para representar qualquer turbina a gás do tipo heavy 

duty. No caso, foi utilizado como exemplo uma turbina single shaft de 172 MW conjuntamente 

com os dados operacionais apresentados. Assim, utilizando os trabalhos de Bank Tavakoli et 

al. (2009), Rowen (1983) e Rowen (1992), conjuntamente aos dados operacionais de uma 

turbina qualquer, é possível adequar os parâmetros do modelo dinâmico para que este seja 

representativo de qualquer turbina, podendo ainda ser aplicado à turbinas de pequeno porte, 

como as microturbinas a gás.  

Outra pesquisa desenvolvida na área de modelagem de turbinas a gás foi conduzida por 

Nagpal et al. (2001) que utilizou o modelo GAST de turbinas a gás para verificar o 

comportamento dinâmico destas em regime transiente de geração elétrica. Segundo Dill et al. 

(2008) o modelo foi desenvolvido pela General Electric e é derivado do modelo de Rowen 

(1983). No estudo realizado, a turbina em questão é de 95 MVA e está sujeita à rejeição de 

carga de 13,7 MW. Nagpal et al. (2001) afirma que o modelo GAST possui algumas limitações 

na representação das oscilações da frequência após rejeição de carga, além do modelo não 

representar a temperatura de saída dos gases.  

Zhu & Tomsovic (2002) desenvolvem um estudo do modelo GAST, aplicado a 

microturbinas, juntamente com um grupo de células combustíveis. Em seu trabalho é realizado 

um acompanhamento de carga (load-following) quando aplicado um degrau de potência em 

diversos cenários. Foi analisado o comportamento dinâmico do grupo de microturbinas a gás 

operando isoladamente, do grupo de células combustíveis operando isoladamente e das duas 

fontes ligadas em diferentes barras de um sistema elétrico. 

Maldonado (2005) utilizou o modelo de Rowen (1983) e o modificou para adaptá-lo ao 

sistema de controle de velocidade angular variável. O modelo desenvolvido representava uma 
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microturbina a gás single shaft de 30kW, com velocidade de rotação variável de 45.000 a 

96.000. O objetivo do trabalho foi determinar os parâmetros de controle para avaliar o 

comportamento da turbina para combustíveis de baixo poder calorífico (diesel e álcool, por 

exemplo). Maldonado (2005) desprezou os atrasos da combustão e do compressor. O controle 

de velocidade da microturbina foi modelado tanto para operação interligada quanto isolada da 

rede elétrica. Este modelo desenvolvido por Maldonado (2005) desconsiderou as malhas de 

controle de aceleração e de temperatura que eram presentes originalmente no modelo de Rowen 

(1983). Também fora adicionada uma variável a ser controlada, a potência na saída da máquina. 

Este modelo foi testado para aplicações em turbinas split shaft, entretanto, os resultados não 

foram satisfatórios. Um ponto duvidoso é a grande amplitude da faixa de rotação da turbina 

adotada por Maldonado (2005), devido ao fato de entrar em conflito com os limites impostos 

por Rowen (1983). 

  Carvalho (2006) desenvolveu um modelo para simular e analisar o desempenho térmico 

de turbinas a gás do tipo single shaft, operando num ciclo simples ou regenerativo, além de 

verificar o desempenho com diversos combustíveis. Os dados obtidos foram comparados com 

uma microturbina a gás da empresa Capstone, e os resultados mostraram um comportamento 

semelhante dos resultados experimentais, e o desvio que houve deveu-se ao fato de que os 

mapas usados eram diferentes dos mapas da turbina Capstone. 

Dill (2008) focou seu trabalho na modelagem e implementação computacional de 

microturbinas a gás, utilizando o modelo GAST aplicado a estudos de transientes elétricos em 

sistemas de potência. Outro ponto desenvolvido na pesquisa de Dill (2008) foi a análise da 

operação de microturbinas em geração distribuída em conjunto com a rede de distribuição. Os 

resultados apresentados mostraram que microturbinas a gás podem operar de forma segura 

quando conectadas a redes de distribuição, ou de forma isolada, na ocorrência de contingências 

no sistema ou desligamentos programados. 

Faria (2009) desenvolveu um modelo de microturbina a gás do tipo split shaft a partir das 

equações termodinâmicas, equações da mecânica Newtoniana para corpos rígidos e equações 

da mecânica dos fluidos para o sistema de atrito viscoso. Neste caso a modelagem e os 

parâmetros abrangentes a uma microturbina são claros ao leitor, devido a apresentação explícita 

das equações que regem o comportamento de uma microturbina, além disso, com este modelo 

é possível verificar os transitórios termodinâmicos em cada um dos equipamentos que 

compõem a microturbina a gás. O modelo foi desenvolvido com um sistema de controle de 

velocidade do tipo PI e PD com feedback negativo. De uma maneira geral este modelo é 

aplicável a uma enorme gama de velocidade de operação.  

A partir desta breve descrição de trabalhos acerca da modelagem de microturbinas, pode-

se observar que existem diversas propostas de modelos de turbinas e microturbinas a gás para 

geração elétrica. Contudo, dentre os diversos modelos existentes, cada um possui níveis de 

complexidade diferentes na forma de modelagem, objetivando o estudo do comportamento 

dinâmico em casos e situações particulares. Os modelos existentes na literatura mais recorrentes 

são o modelo de Rowen (1983), que tem sido base para diversos trabalhos na área modelagem 

de turbinas a gás, o modelo GAST utilizado por Nagpal et al. (2001), que é menos complexo 
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na modelagem dinâmica que os outros modelos, e mais recentemente, o modelo dinâmico 

baseado nas equações e parâmetros termodinâmicos desenvolvido por Faria (2009).  

A literatura indica que estes diferentes modelos dinâmicos podem ser aplicáveis a turbinas 

e microturbinas, desde que escolhidos corretamente os parâmetros utilizados nos modelos, 

entretanto não são claras as relações entre os parâmetros dos diferentes modelos, tampouco se 

existem relações entre as equações que compõem estes modelos. Outro ponto em questão é o 

fato de não haver trabalhos que avaliem o comportamento dos modelos aplicados a 

microturbinas no que tange à geração distribuída em conjunto com a cogeração energética. 

Adicionalmente, há um gap em relação ao comportamento destes modelos em geração elétrica 

e térmica simultaneamente. Pouco se sabe acerca da compatibilidade dos modelos nessas 

aplicações. Esta falta de informação acarreta dificuldade, em especial nos estudos comparativos 

na aplicação destes modelos em estudos de sistema de geração distribuída e cogeração. Desta 

forma, há a necessidade de comparar a aplicabilidade destes modelos em geração distribuída e 

cogeração visando esclarecer tais questões. Adicionalmente, não é sabido se modelos dinâmicos 

simplificados de microturbinas podem ser representativos para estes estudos e ainda 

apresentarem resultados similares a modelos mais completos.  

1.2 Objetivos 

Motivado pelos aspectos descritos anteriormente, esta pesquisa tem o objetivo de analisar, 

de forma sistemática, modelos dinâmicos de microturbina no âmbito de estudos térmicos e 

elétricos simultaneamente. Além de verificar se há correlação entre as equações que regem os 

diferentes modelos, objetivando-se ainda predizer as condições de operação para estudos da 

geração distribuída e cogeração em situações de regime contínuo e transitório. Por fim, verificar 

como são construídas estas relações, descobrir se é possível utilizar modelos mais simplificados 

que ainda representem de maneira fidedigna o campo de estudo.   

1.2.1 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral deste trabalho, devem ser completados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Descrever os fenômenos físicos, térmicos e dinâmicos das microturbinas a gás; 

b) Discutir acerca dos modelos existentes de microturbinas e forma de 

aproveitamento térmico em cogeração; 

c) Verificar relações algébricas e paramétricas entre modelos dinâmicos de 

microturbinas. 

d) Simular os diferentes modelos para estudar o comportamento de microturbinas 

em regime permanente e transiente; 

e) Avaliar modelos simplificados de microturbinas quanto à representação dos 

fenômenos térmicos e elétricos no regime contínuo e transiente. 
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1.3 Organização do trabalho 

Para melhor entendimento e abordagem do tema, procurou-se estruturar o trabalho da 

seguinte forma: 

 Capítulo 1 – Introdução: descrição da problemática abordada, justificativa e os 

objetivos do trabalho; 

 Capítulo 2 – Microturbinas a gás: neste capítulo será desenvolvida uma 

fundamentação teórica, apresentando uma breve abordagem de seus principais 

componentes, abordando sobre a temática da geração distribuída e cogeração 

energética; 

 Capítulo 3 – Modelagem dos equipamentos: breve introdução aos modelos 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho, tal como modelos de turbinas e 

motor Stirling para aproveitamento energético; 

 Capítulo 4 – Metodologia de análise: breve descrição da metodologia de análise 

utilizada para avaliar os modelos de microturbinas a gás; 

 Capítulo 5 – Resultados e discussões: Análise individual dos modelos de 

microturbina, envolvendo análise estática e dinâmica dos modelos 

desenvolvidos e levantamento de características dos mesmos; Além da análise 

dos resultados obtidos e discussão dos mesmos; 

 Capítulo 6 – Conclusão: conclusões do trabalho, verificação dos objetivos e 

sugestões para pesquisas futuras. 

1.4 Contribuição do projeto 

Este projeto visa contribuir com análises de modelos de três modelos de microturbinas a 

gás, investigando os aspectos qualitativos, as equações que regem os modelos, e o 

comportamento em simulações computacionais. Isto servirá de base para evidenciar as 

características destes modelos, bem como a aplicabilidade destes no contexto de geração 

distribuída e cogeração. Além disso, este trabalho corrobora com a ilustração da importância da 

modelagem do sistema de combustível em microturbinas a gás. 
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Capítulo 2 

 

Microturbinas a gás 

Este capítulo tem o intuito de apresentar o contexto histórico, o desenvolvimento das 

características gerais, o ciclo termodinâmico associado, e principais componentes presentes em 

uma microturbina a gás.  

2.1 Contextualização histórica 

Ao contrário de outros equipamentos de geração de potência mecânica, a história da 

evolução das turbinas a gás foi longa e complexa, pois na época do surgimento das primeiras 

turbinas, estas não podiam ser fabricadas ou colocadas em uso, devido à baixa resistência ao 

calor dos materiais, e não havia desenvolvimento tecnológico suficiente para superar esta 

limitação. A primeira turbina a gás operacionalmente bem-sucedida foi produzida na França, 

por Charles Lemale, em 1901 (Giampaolo, 2006).  

O desenvolvimento posterior a esta turbina permitiu que em 1906 fosse produzida uma 

turbina com rendimento térmico próximo de 4% (Giampaolo, 2006). A segunda turbina a gás 

que teve sucesso parcial foi a proposta por Hans Holzwarth em 1906-1908 e construída em 

1908-1913 por Brown Boveri (Giampaolo, 2006).  

Os esforços que resultaram do sucesso da turbina a gás moderna começaram entre 1927 

e 1936 por meio de trabalhos paralelos e independentes de diferentes pessoas, as principais 

melhorias que tornam possível o uso comercial destes equipamentos, segundo (Giampaolo, 

2006): 

1- Avanços metalúrgicos que fizeram possível o emprego das altas temperaturas nos 

componentes do combustor e nas pás turbinas; 

2- O conhecimento acumulativo desenvolvido a respeito da aerodinâmica e 

termodinâmica; 

3- A utilização da tecnologia computacional para desenvolvimento de simulações do 

escoamento de ar, do arrefecimento das pás da turbina e do processo de combustão. 

Desde então, com o aperfeiçoamento da tecnologia metalúrgica empregada em turbinas a 

gás, pôde-se reduzir o tamanho e, principalmente, a capacidade de produção de potência para 

poucos quilowatts sem alterar o rendimento de forma considerável, tornando viável a produção 
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deste equipamento em escala comercial. Desta forma, surgiram as microturbinas, que são 

turbinas a gás com capacidade de torque/potência reduzida, porém, com rendimentos na mesma 

ordem de grandes turbinas.  

As microturbinas possuem características similares às turbinas a gás, de uma forma geral, 

microturbina é a nomenclatura dada às turbinas a gás de pequeno porte energético que produzem 

potência elétrica na faixa de 15 a 500 kW. A tecnologia empregada em microturbinas deriva 

das pequenas turbinas de sistemas auxiliares da aviação (Maldonado, 2005). 

Segundo Costa (2010), uma microturbina a gás pode ser do tipo single shaft, com altas 

velocidades de rotação entre 90.000 a 120.000 rpm. Mas também pode ser do tipo split shaft, 

caso em que e trabalha a baixas rotações, normalmente entre 3.600 a 10.800 rpm. 

O funcionamento das microturbinas é regido pelo ciclo termodinâmico Brayton. Os 

equipamentos que a compõem são similares aos utilizados em turbinas a gás de operação 

industrial.  

As microturbinas apresentam a vantagem do tamanho compacto e pouco peso por unidade 

de potência gerada, além da baixa emissão de poluentes, baixo ruído e pouca vibração em 

operação, alta durabilidade e pouca manutenção. Segundo Darrow et al. (2015), um ponto chave 

da microturbina é a ampla gama de combustíveis que podem ser utilizados, a exemplo do 

propano, gás natural, biogás, diesel e álcool.  

O consumo de combustível é relativamente baixo quando comparado com outros tipos de 

fontes de Geração Distribuída (GD), utilizando como parâmetro a relação kW gerado por kg de 

combustível. 

Contudo, as microturbinas, assim como a maioria dos sistemas termoelétricos, 

apresentam baixa eficiência, aproximadamente 30%, e alto custo de investimento inicial, 

comparado com máquinas equivalentes de mesma potência (Costa, 2010).  

Porém, com o aproveitamento em cogeração dos gases de saída, o rendimento térmico 

pode chegar a aproximadamente 70%, tornando mais atraente o uso integrado da geração 

elétrica com o aproveitamento térmico (COGEN, 2015).  

2.2 Componentes de uma microturbina a gás 

Os principais componentes do sistema de geração elétrica com uso de microturbina são: 

compressor, turbina, gerador elétrico e recuperador de calor (quando utilizado), vide Fig. 2.1. 

O componente principal de uma microturbina a gás é a turbina que é comumente montada 

no mesmo eixo com o gerador elétrico e com o compressor, de modo que a turbina extrai 

potência para acionar o compressor e ainda aciona um gerador elétrico ou gera empuxo para 

qualquer outro fim conforme a aplicação (Cohen & Rogers, 1996). 
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Fig. 2.1 – Exemplo de Microturbina a Gás. 

Fonte: Adaptado de Capstone, (2005). 

2.2.1 Compressor 

O compressor consiste de um rotor e uma carcaça contendo um difusor, onde o ar aspirado 

é impulsionado ao longo do rotor e, devido a sua alta rotação, o ar recebe energia por atuação 

de forças axiais ou radiais, dependendo da forma construtiva. A função do compressor é elevar 

a pressão do ar, sendo acionado solidariamente à turbina (Maldonado, 2005). 

Para aplicações em turbinas a gás são utilizados principalmente dois tipos de 

compressores: axiais e radiais, ilustrados respectivamente nas Fig. 2.2 (a) e (b). O primeiro é 

mais usado em turbinas do tipo heavy duty (500kW – 500MW), pois trabalha com elevadas 

vazões de ar. O segundo tipo é utilizado em microturbinas (30 – 500 kW), pois as vazões são 

médias ou baixas.  A relação de compressão alcançada por estes tipos de compressores é da 

ordem de 15:1 e 3:1, respectivamente (Cohen & Rogers, 1996). 

 
Fig. 2.2 – Diferença entre o fluxo de ar nos compressores axial e radial. 
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2.2.2 Câmara de Combustão 

A finalidade da câmara de combustão, Fig. 2.3, é queimar o combustível fornecido pelo 

bico injetor, utilizando a quantidade de ar proveniente do compressor, e assim, fornece calor 

para que o ar seja aquecido, expandido e acelerado contra as paletas da turbina.  

Se a câmara de combustão parar de funcionar, o sistema todo parará imediatamente. O 

processo de queima em uma turbina a gás deve ocorrer com a menor perda de pressão possível, 

queimando o combustível em sua totalidade, com ótima eficiência. A turbina pode operar com 

diversos tipos de combustíveis, tanto líquidos como gasosos, e valer-se de diversos sistemas de 

injeção (Maldonado, 2010). 

A máxima temperatura que a mistura ar e combustível queimado pode atingir é limitada 

pela metalurgia do material das pás da turbina. Em geral, o limite é de 1100K para turbinas 

heavy duty e 1850K para turbinas com aplicações aeronáuticas. Comumente, o processo de 

queima de combustível tem rendimento próximo de 99%. A proporção de ar/combustível na 

operação nominal de queima é da ordem de 100:1, enquanto que a relação estequiométrica é de 

15:1. O excesso de ar se deve para assegurar o elevado rendimento da combustão e ainda 

garantir que o processo de queima se mantenha (Cohen & Rogers, 1996). 

 
Fig. 2.3 – Combustor de uma turbina a gás. 

Fonte: Adaptado de Lefebvre et al. (2010). 

2.2.3 Turbina 

A turbina é o equipamento onde ocorre a transformação da energia de pressão obtida pela 

expansão dos gases em energia mecânica. Nessa expansão, os gases passam pelas pás da turbina 

criando um torque em seu eixo e consequentemente causam a rotação da turbina. A turbina é 

geralmente montada no mesmo eixo do compressor, que por sua vez, pode também estar 

acoplada ao eixo do gerador elétrico. O torque no eixo da turbina permite que o compressor 

também gire, dando continuidade ao fornecimento de ar comprimido de modo a sustentar o 

processo de funcionamento de uma turbina a gás (Maldonado, 2005). 

As turbinas a gás podem ser radiais ou axiais, similarmente aos compressores. A grande 

maioria das turbinas a gás utilizam turbinas de fluxo axial, Fig. 2.4 (a), sendo que estas lidam 

melhor com grandes vazões de gases. As turbinas axiais são máquinas puramente rotativas, não 

descrevem outro movimento além da rotação em torno de seu próprio eixo. Isto torna fácil o 

balanceamento, além de apresentar baixas amplitudes de vibrações em regime nominal.  
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As turbinas radiais, Fig. 2.4 (b), podem trabalhar de maneira mais eficiente com menores 

fluxos de combustível em comparação às turbinas axiais. Porém, o trabalho gasto para acionar 

o compressor (back-work), nas turbinas axiais é menor do que nas turbinas radiais.  

 
Fig. 2.4 – Tipos de turbina a gás: (a) axial (b) radial. 

Fonte: Adaptado de Gas (2016) e Hvac Machinery (2016). 

2.3 Princípio de funcionamento e ciclo 

termodinâmico 

As microturbinas a gás são regidas pelo ciclo termodinâmico Brayton, que é um ciclo 

termodinâmico ideal, em que não são consideradas as perdas e irreversibilidades dos processos 

térmicos que são executados sobre o fluido de trabalho. Fundamentalmente, neste ciclo o ar é o 

fluído de trabalho e passa por 4 processos termodinâmicos ideais, estes processos estão 

ilustrados na Fig. 2.5. 

 
Fig. 2.5 – Diagrama Temperatura vs Entropia (a) e diagrama Pressão vs Entropia (b). 

Em (a) está representado o diagrama temperatura vs entropia e em (b) o diagrama pressão 

vs volume. Conforme Çengel & Boles (2011), os processos do ciclo Brayton, conforme Fig. 2.6 

são: 
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1- Processo 1 – 2, compressão isentrópica (adiabática e reversível) do ar. 

2- Processo 2 – 3, transferência de calor isobárica da fonte quente para o ar. 

3- Processo 3 – 4, expansão isentrópica (adiabática e reversível) do ar.  

4- Processo 4 – 1, transferência de calor isobárica do ar para a fonte fria. 

Essas transformações térmicas do ciclo Brayton ocorrem em 3 componentes da 

microturbina a gás: compressor, câmara de combustão e turbina, montados conforme Fig. 2.6. 

 
Fig. 2.6 – Sequência de equipamentos do ciclo Brayton. 

Estes componentes estão dispostos num circuito que executa tais transformações em 

ordem sequencial.  

O compressor comprime o ar até uma pressão de 3 a 10 vezes maior que a pressão 

atmosférica, representado pelo processo 1 – 2. O ar comprimido é conduzido para a câmara de 

combustão onde é misturado com o combustível e então queimado, causando aumento da 

temperatura do gás comprimido, o que ocorre no processo 2 – 3. Na turbina da microturbina, o 

gás que está em alta pressão e temperatura passa pelas pás da turbina acionando-a e cedendo-

lhe energia, transformação representada pelo processo 3 – 4.  

Desta forma o ciclo Brayton se repete durante toda operação da turbina. A maioria das 

turbinas opera num ciclo aberto, isto é, os gases de saída da turbina não são reaproveitados, 

sendo expelidos para atmosfera. Dessa forma, não é necessário o uso de trocadores de calor 

com a finalidade de reduzir a temperatura do gás na saída da turbina e fazer com que este volte 

a uma temperatura baixa na entrada do compressor. 

Entretanto, o ciclo real de uma turbina a gás possui diferenças em relação ao ciclo ideal 

Brayton. Segundo Sonntag et al. (2009) o cálculo de um ciclo real difere do ciclo ideal por 

alguns fatores:  

1. A compressão e a expansão são processos irreversíveis e, portanto, há um aumento na 

entropia do processo adiabático; 

2. As velocidades do fluido são consideradas na entrada e na saída de cada componente, 

e o uso das propriedades de estagnação se faz necessário; 

3. Há perda de pressão na câmara de combustão, nos trocadores de calor e na entrada e 

saída dos sistemas de exaustão e admissão; 

4. Há perdas mecânicas devidas ao atrito dos rolamentos nos mancais. 
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Assim, a ineficiência do compressor e da turbina, bem como a perda de pressão na câmara 

de combustão, são traduzidas num maior consumo de potência no compressor e uma menor 

potência extraída da turbina. Desta forma, a turbina trabalhando nas mesmas condições do ciclo 

Brayton ideal terá menor potência produzida (Çengel and Boles, 2011). A perda de pressão na 

câmara de combustão faz com que o trabalho na turbina se torne menos eficiente do que no 

ciclo Brayton ideal, dessa maneira o diagrama do ciclo Brayton real tem a forma apresentada 

na Fig. 2.7. 

 
Fig. 2.7 – Diagrama T x S do ciclo Brayton real (azul). 

2.4 Tipos de microturbinas 

De um modo geral, as microturbinas a gás podem ser classificadas em dois grupos 

distintos assim como as turbinas a gás:  

1. Single shaft: o compressor e a turbina de potência estão conectados no mesmo eixo. 

Dessa forma, possuem a mesma velocidade de operação. São utilizadas para 

geração de energia elétrica e acionamentos mecânicos. 

2. Split shaft: Possui duas turbinas, uma para acionar o compressor e outra para 

acionar o gerador elétrico, chamada de turbina de potência. A turbina de potência 

não está conectada no mesmo eixo que o compressor.  A turbina de potência tem 

velocidade menor que a turbina que aciona o compressor sendo utilizadas em 

geração de energia elétrica e em propulsores de veículos de transporte (Cohen & 

Rogers, 1996).  

Os arranjos mais usuais de microturbinas a gás estão ilustrados na Fig. 2.8. Em (a) é 

representado o ciclo simples de turbinas, muito utilizado em geradores, também conhecido 

como turbinas heavy duty ou single shaft. Sua inércia reduz o risco de sobre velocidade em caso 

de redução súbita do torque elétrico. Em (b) é apresentada a disposição de turbinas split shaft 

ou twin shaft, que é amplamente utilizado em acionadores industriais, turbinas utilizadas em 

propulsão e atualmente este arranjo de turbina começou a ser utilizado para geração de energia 

elétrica. 
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Fig. 2.8 – Principais configurações de microturbinas a gás. 

As principais características de cada uma destas turbinas são apresentadas na Tabela 2.1. 

Podendo estas características ser aplicadas à microturbinas, exceto a faixa de potência. 

Tabela 2.1 – Comparação entre turbinas single shaft e split shaft 

Descrição Single shaft Split shaft 

Divisão da Carcaça Horizontal Vertical 

Câmaras de combustão 
Externas e em pequena 

quantidade 

Internas e em grande 

quantidade 

Relação peso/potência Maior Menor 

Eficiência Maior Menor 

Faixa de potência Até 200 MW Até 50 MW 

Fonte: Cohen & Rogers, (1996). 

2.4.1 Modelos comerciais de microturbinas 

As microturbinas existentes no mercado são utilizadas primordialmente com o intuito de 

geração elétrica, porém, sua aplicação estende-se à prática de cogeração utilizando um trocador 

de calor na saída dos gases de exaustão da turbina, de forma a aproveitar a temperatura elevada 

destes. Além disso, é possível utilizar uma microturbina para gerar energia elétrica a fim de 

atender constantemente o consumo local. Em outros casos, é possível vender o excedente de 

energia elétrica produzida para a concessionária, participando deste modo do processo de 

geração distribuída. Ainda, as microturbinas podem ser utilizadas como geradores emergenciais 

nos setores industrial e comercial.  

Existem microturbinas comerciais no intervalo de 15 até 300 kW, conforme Tabela 2.2, 

porém, estão em desenvolvimento máquinas com potência de até 500 e 1.000 kW. A tendência 

é a produção combinada de energia elétrica e térmica, com sistemas integrados para satisfazer 

a demanda de sistemas de calor ou resfriamento. As maiores empresas construtoras de 

microturbinas encontram-se nos Estados Unidos, e as principais fábricas de unidades de 

microturbinas disponíveis para comercialização são a Capstone, a Elliot e a Ingersoll-Rand nos 

E.U.A, a Bowman na Inglaterra e a Turbec na Suécia (Bona & Filho, 2004).  

Para as microturbinas a gás do tipo split shaft, conforme a busca realizada durante esta 

pesquisa foi identificada apenas um fabricante, e o resultado desta pesquisa está ilustrado na 

Tabela 2.2. É importante frisar que este tipo de turbina não é usualmente empregado em geração 

elétrica, devido às dificuldades de operação e manutenção do equipamento. 
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Tabela 2.2 – Microturbinas split shaft comerciais.  

Fabricante Modelo País 

Potência 

Nominal 

[kW] 

Combustível  

utilizado 

Eficiência 

energética 

[%] 

Tipo de 

gerador 

utilizado 

UTC – 

PRATT & 

Whitney 

ENT-400 Canadá 400 Gás Natural 30 [-] 

Para o caso de microturbinas single shaft, a busca por fabricantes e modelos de 

microturbinas obteve resultados. Contudo serão apresentados apenas os modelos comerciais 

mais presentes em trabalhos técnicos e científicos, conforme sumarizado na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Exemplos de Modelos de Microturbina single shaft comerciais. 

Fabricante Modelo País 

Potência 

Elétrica 

[kW] 

Combustível  

utilizado 

Eficiência 

energética 

[%] 

Tipo de 

gerador 

utilizado 

Capstone C30-C60 USA 30 a 60 
Diesel, biogás, 

Gás Natural 
26 - 28 Síncrono 

Elliott TA 80R USA 80 Gás Natural 28 Síncrono 

Kawasaki GPS250 Japão 250 Gás Natural [-] [-] 

Turbec T100-HP Suécia 100 Gás Natural 30 Síncrono 

Honey Well - USA 75 Gás Natural 24 Síncrono 

Ingersoll 

Rand 

MT70 -

MT250 
USA 70 a 250 Gás Natural 28-29 

Síncrono / 

Indução 

Avon Aero T-62T-32 USA 60 

Gás Natural, 

Gasolina, 

Querosene JP-4 

[-] [-] 

Toyota 

CRDL 

TPC 50 

TPC 300 
Japão 50 – 300 

Gás Natural, 

GLP 
18 – 25 Síncrono 

Bowman TG-80-RCG UK 80 Gás Natural 28 Síncrono 

Turbon 

Genset 
TG50 França 50 Gás Natural [-] [-] 

2.5 Microturbina a gás em geração distribuída 

A geração distribuída (GD) é uma forma de produzir pequenas quantidades de energia 

elétrica (de alguns kW até algumas dezenas de MW) próximas aos centros consumidores. Essas 

unidades geradoras podem estar ligadas à rede de distribuição ou não. Além disso, geração 

distribuída possui inegáveis benefícios para o sistema elétrico. Entre eles, estão o baixo impacto 

ambienta, o adiamento de investimento em expansão dos sistemas de transmissão e distribuição, 

a redução no carregamento das redes elétricas, a minimização das perdas e a diversificação da 

matriz energética (ANEEL, 2012). 

Conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2015, retirada de (ANEEL, 2012), a 

geração distribuída pode ser categorizada nas seguintes faixas de produção energética: 
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I - Microgeração distribuída: potência até 75 kW e que utilize cogeração qualificada, ou 

fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações 

de unidades consumidoras;  

II - Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência instalada 

superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor ou igual a 5 MW 

para cogeração qualificada, conforme regulamentação normativa nº 235 da ANEEL, ou para as 

demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de 

instalações de unidades consumidoras;  

Assim, para este trabalho fica entendido que será tratado do caso de microgeração 

distribuída aplicada à microturbinas a gás. 

Segundo Bona & Filho (2004), ANEEL (2012), Pereira & Filho (2013) uma grande 

diversidade de tecnologias podem ser utilizadas para geração distribuída, tal como a geração 

fotovoltaica, geração eólica, microturbinas a gás, motores de combustão interna, ciclo Diesel e 

ciclo Otto, PCHs entre outros. 

A produção de energia elétrica com microturbinas a gás tem ganhado mais importância 

no contexto da geração distribuída devido ao custo de operação relativamente baixo, pouca 

manutenção, alta disponibilidade, startup rápido, entre outros.  

Na Tabela 2.4 é apresentada uma comparação entre os diversos tipos de equipamentos 

utilizados para geração distribuída e cogeração, a partir dos dados obtidos de Darrow et al. 

(2015). Analisando a Tabela 2.4, pode-se notar que a microturbina a gás está situada entre as 

tecnologias vantajosas para geração de energia elétrica. Alguns aspectos das microturbinas 

fazem com que ela seja uma boa escolha para o uso em geração distribuída tal como startup 

relativamente rápido, alta disponibilidade de operação, baixo custo de manutenção, baixo tempo 

médio para reparo (MTTR – Mean Time To Repair), e a diversidade dos tipos de combustíveis 

utilizáveis. 

Tabela 2.4 – Comparação entre as tecnologias disponíveis para geração distribuída.  

Descrição 

Motores 

Diesel/Gás 

Natural 

Turbina a 

vapor 

Turbina a 

Gás 

Microturbina 

a gás 

Célula de 

combustível 

Eficiência [%] 27 - 41 5 - 40 24 - 36 22 – 28 30 - 63 

Eficiência em 

Cogeração [%] 
77 - 80 Aprox. 80 66 - 71 63 – 70 55 - 80 

Eficiência elétrica 

[%] 
75 - 80 75 - 77 50 - 62 49 – 57 55 - 80 

Potência [MW] 0,005 - 10 

0,07 – 

Várias 

centenas 

0,5 – 300 0,03 – 1,0 0,2 – 2,8 

Instalação 

[U$/kWe] 
1500 - 2900 670 - 1100 1200 - 3300 2500 - 4300 5000 - 6500 

Custo de 

manutenção 

[U$/kWh] 

0,009 - 0,025 
0,006 -

0,01 
0,009 -0,013 0,009 - 0,13 0,032 - 0,038 



17 

 

Horas entre 

manutenções 

[MTTR] 

30000 -60000 > 50000 
25000 -

50000 
40000 -80000 32000 -64000 

Disponibilidade 96 - 98% 72 - 99% 93 - 96% 98 - 99% > 95% 

Start up 10 s. 
1 hora – 1 

dia 

10 min – 1 

hora 
60 s. 

3 horas – 2 

dias 

Densidade 

energética [kW/m²] 
35 – 50 >100 20 – 500 5 – 70 5 - 20 

Combustíveis 
GLP, Biogás, 

CH4 
Todos 

GLP, 

Biogás, CH4, 

diesel 

H2S, Biogás,  

C H4, outros 

H2, propano, 

CH4 

Fonte: (Darrow et al., 2015). 

2.6 Cogeração 

Segundo ANEEL (2006) a cogeração é o processo operado numa instalação específica 

para fins da produção combinada das utilidades calor e energia mecânica, esta geralmente 

convertida total ou parcialmente em energia elétrica, a partir da energia disponibilizada por uma 

fonte primária. O processo mais comum é a produção de eletricidade e energia térmica (calor 

ou frio) a partir do uso de gás natural e/ou de biomassa, entre outros (COGEN, 2015). 

Pelo fato da microturbina gerar eletricidade a partir de gases quentes oriundos do processo 

de combustão de um combustível, é e vidente que exista uma grande quantidade de energia 

térmica não aproveitada sendo esta parcela da energia liberada para o meio ambiente. 

A cogeração apresenta os seguintes benefícios: o primeiro é o aumento do rendimento 

global energético, contribuindo para a redução da demanda global de combustível; o segundo é 

percebido nas emissões de monóxido de carbono e de outros poluentes atmosféricos, que são 

diminuídos; por fim, a maior redução nos impactos causados ao meio ambiente devido à 

liberação de taxas de calor menores (Costa, 2010).  

As principais tecnologias utilizadas para aproveitamento do calor de um processo 

qualquer, isto é operar em cogeração, estão apresentadas na Tabela 2.5. 

Tabela 2.5 – Exemplos de tecnologias para aproveitamento cogeração 

Tecnologia Princípio de Funcionamento 

Caldeiras a vapor Ciclo Combinado / Rankine 

Sistemas de refrigeração Ciclo de refrigeração por absorção 

Motor Stirling Ciclo Stirling 

Trocadores de calor Transferência de calor entre gás-gás/gás-líquido 

 

Um grande destaque dentre estes equipamentos de cogeração é o motor Stirling, devido a 

possibilidade de produção de energia mecânica com o calor residual de outro processo, além 

disso, o motor possui um startup rápido, ao contrário da caldeira a vapor que há um grande 

tempo de latência até o início da produção energética. Dentre os diversos fabricantes de motores 

stirling, destaca-se o motor fabricado pela Energy et al. (2014), empresa norte-americana 
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especialista na produção deste tipo de equipamento, o destaque está na temperatura de operação 

deste motor, que devido à tecnologia utilizada, é utilizado bombas e óleo de refrigeração para 

possibilitar grandes taxas de troca de calor a temperaturas próximas de 300ºC.  

Atualmente, esta empresa fabrica motores Stirling de potência nominal de 3 kW de 

energia elétrica a partir de uma fonte de calor com temperatura de 300ºC e com 12 kW de calor 

disponível. Em termos de eficiência termodinâmica, isto representa 25% de reaproveitamento 

da energia de uma seria desperdiçada. Outro equipamento produzido pela mesma empresa 

consegue gerar 20 kW de energia elétrica a partir de uma fonte quente a 300ºC e 80 kW de calor 

disponível nos gases quentes, e obtendo os mesmos 25% de rendimento. Contudo, o estado da 

arte da tecnologia de operação e produção deste equipamento é mantido sob domínio da 

empresa. 

Há outros motores Stirling no mercado, mas nenhum destes opera a uma temperatura tão 

baixa e possui um rendimento tão elevado. Conforme trabalhos pesquisados em Mehdizadeh 

and Stouffs (2000), Urieli (1977), Jahromi et al. (2011), Paula (2007) e Barros (2005) tais 

motores operam com temperaturas elevadas, acima de 600ºC, o que os tornam este tipo de 

equipamentos inviáveis para utilizar em conjunto com uma microturbina a gás para fins de 

cogeração. 

2.7 Fundamento da operação do motor Stirling 

Nesta seção são apresentados os princípios do funcionamento do motor Stirling. O motor 

Stirling é uma das tecnologias que podem e devem ser empregadas para o aproveitamento 

energético em cogeração de máquinas térmicas. Neste trabalho será utilizado um motor Stirling 

do tipo beta para o aproveitamento dos gases quentes da microturbina.  

O motor Stirling do tipo beta é constituído por um único cilindro de dois pistões em linha, 

o pistão interno faz o deslocamento do fluido de trabalho entre duas câmaras, uma quente e 

outra fria. Neste tipo de motor o fluído de trabalho é um gás (ar, gás Hélio ou Hidrogênio). O 

funcionamento é devido à variação do volume do fluido de trabalho sendo causado pela variação 

da temperatura a que este é submetido, ou melhor, o gás expande quando aquecido e contrai 

quando resfriado. Este motor é constituído por duas câmaras com diferentes temperaturas que 

aquecem e resfriam o fluido de trabalho de forma alternada, provocando expansão e contração, 

fazendo movimentar os dois êmbolos ligados a um único eixo. Esta máquina opera sob um ciclo 

fechado, onde o fluido de trabalho nunca deixa o interior do motor. Este tipo de motor funciona 

com um ciclo termodinâmico, vide Fig. 2.9 e Fig. 2.10, e é composto por 4 fases e executado 

em 2 tempos: 

1-2 - Compressão isotérmica;   

2-3 - Aquecimento isocórico; 

3-4 - Expansão isotérmica;      

4-1 - Arrefecimento isocórico. 
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Fig. 2.9 – Diagrama pressão vs volume do ciclo Stirling ideal e real. 

 
Fig. 2.10 – Diagrama temperatura vs entropia do ciclo Stirling ideal. 

Como mostrado na Fig. 2.11, o motor Stirling inclui um pistão de deslocamento (maior) 

e um pistão de potência (menor). O pistão de deslocamento move o gás entre as duas 

extremidades e o pistão de potência altera o volume interno do gás que se expande e contrai.  

 
Fig. 2.11 – Esquemático Motor Stirling beta. 

O gás no motor é ciclicamente aquecido e expande-se para empurrar o pistão de potência 

para baixo. À medida que o pistão de potência se desloca para baixo, o elo de ligação força o 

movimento e move o pistão de deslocamento de ar para o lado mais frio do motor. Ao perder 

calor no lado mais frio, o ar se contrai e puxa o pistão de potência para a cima. O ar é novamente 

deslocado, retornando para a região mais quente do motor, e o ciclo se repete. O pistão de 
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potência age sobre a barra ligada ao volante causando movimento de vaivém do pistão de 

potência, e este movimento é convertido em rotação do volante (Jahromi et al., 2011). 

2.8 Conclusão 

Neste capítulo foi feita uma apresentação inicial das microturbinas, do ciclo 

termodinâmico que rege este equipamento, dos principais modelos comerciais deste 

equipamento e dos principais elementos constituintes de uma microturbina a gás. Além disso, 

foram apresentadas possibilidades de utilização de microturbinas a gás para produção de 

energia elétrica com e sem aproveitamento térmico através do processo denominado cogeração. 
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Capítulo 3 

 

Modelagem dos equipamentos  

Este capítulo abordará as principais considerações, fundamentos e conceitos para 

representação dos fenômenos termodinâmicos e mecânicos para modelagem de microturbinas 

a gás. Para tanto são consideradas três estratégias de modelagem existentes na literatura: o 

modelo de Rowen, o modelo GAST e o modelo termomecânico. 

Os modelos estudados neste capítulo têm em vista a aplicação em estudo de estabilidade 

e operação de sistemas de potência em conjunto com estudos de cogeração energética. Estes 

modelos podem representar uma microturbina a gás tanto em regime permanente quanto em 

regime transitório. Quando possível, serão apresentadas as restrições dos modelos estudados.  

Também são apresentados os parâmetros utilizados em cada modelo desenvolvido e 

quando possível a metodologia utilizada para obtenção destes. Também é apresentada uma 

breve descrição do fundamento físico e da operação de um motor Stirling. Ademais, será 

exposta a metodologia de modelagem do motor Stirling que será utilizado para fins de 

cogeração em conjunto com a microturbina a gás.  

Por fim, os modelos simplificados de microturbina serão descritos neste capítulo, 

buscando elucidar as considerações utilizadas nas simplificações, bem como as prerrogativas 

utilizadas para alterações nos controles de microturbinas. 

3.1 Modelo de Rowen 

O modelo matemático existente para representação de turbinas a gás do modelo de Rowen 

(1983) está representado no diagrama  de blocos da Fig. 3.1. Trata-se de uma representação 

matemática de turbinas a gás do tipo single Shaft, da companhia General Eletric (GE). Este 

modelo é baseado em considerações e simplificações das leis da termodinâmica e em dados 

operacionais e do desempenho da turbina a gás. Estes dados geralmente estão disponíveis na 

planta real. O modelo de Rowen (1983) foi planejado para ser utilizado no sistema por unidade 

(pu) (Maldonado, 2010).  

O diagrama de blocos que representa a microturbina e seus componentes modelados está 

ilustrado na Fig. 3.2. Os sinais provenientes dos controladores são entradas do bloco 

denominado LVS (Low Value Selector) ou seletor de valor mínimo. Este bloco têm a função de 
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selecionar o menor valor entre os sinais de entradas, determinando assim, qual tipo de controle 

será preponderante na definição da demanda de combustível da microturbina.  

A saída do LVS é chamada de VCE, que segundo Rowen (1983) é o sinal de controle de 

combustível por unidade de velocidade. Esse sinal é limitado num valor superior e num inferior 

ao passar pelo bloco de saturação. O limite superior atua no auxílio ao controle de temperatura, 

enquanto que o limite inferior atua na dinâmica mais importante do modelo, aquela que mantém 

a vazão de combustível adequada à operação. 

 
Fig. 3.1 – Modelo de Rowen de uma turbina a gás. 

 
Fig. 3.2 – Modelo de Rowen de uma turbina a gás sem os controles associados. 

 Após aplicada a restrição no valor mínimo e máximo, o sinal VCE é multiplicado pela 

velocidade de rotação da microturbina de modo a remover a dependência do sinal com a 

velocidade. Então o sinal de VCE é modificado por um ganho e adição de uma constante, o que 

tem a finalidade de manter a vazão mínima de combustível para que o processo de queima de 

combustível não seja interrompido por vazão inadequada. Em outras palavras, esta correção do 

valor de VCE evita que a vazão de combustível seja nula quando a microturbina trabalha em 

vazio. 

O sinal corrigido de VCE é a entrada do bloco que representa a dinâmica do posicionador 

da válvula de combustível. Este bloco tem a função de converter o sinal de VCE abertura da 

válvula 

O sinal que sai do bloco do posicionador da válvula entra no bloco do sistema de 

combustível, este bloco representa a conversão da abertura da válvula em fluxo mássico de 

combustível. Esse bloco possui duas ramificações, uma que vai para o bloco de potência da 

turbina e outro que vai para a malha de controle de temperatura.  
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A saída do bloco do sistema de combustível que vai para a ramificação que resultará no 

torque, passa por um bloco de atraso que representa o atraso para que todo o combustível seja 

queimado na câmara de combustão. A saída desde bloco de atraso é a entrada para o bloco de 

dinâmica de descarga do compressor, o qual representa a dinâmica de compressão do ar no 

compressor. 

A saída do bloco de descarga do compressor vai para o bloco da potência da microturbina, 

o qual representa a conversão da energia do combustível em torque mecânico. 

A outra saída do bloco do sistema de combustível vai para a malha de controle de 

temperatura e passa por um bloco que representa o atraso de descarga e transporte dos gases 

quentes. A saída do bloco de atraso é a entrada para o bloco de cálculo da temperatura dos gases 

que saem da turbina. Observa-se que os blocos de cálculo do torque e da temperatura são 

funções da vazão de combustível e da velocidade de rotação da microturbina. 

Um dado importante deste modelo é a restrição na faixa de operação, pois a velocidade 

de rotação deve se manter entre 95 e 107% da rotação nominal. Isto se deve à linearização das 

equações no ponto de operação nominal realizado no processo de modelagem, segundo Rowen 

(1983). Qualquer utilização fora desta faixa deve ser evitada, pois este modelo de turbina a gás 

não responderá adequadamente, gerando erros nos resultados obtidos.  

Além dos elementos e fenômenos da microturbina em si, o modelo também considera as 

malhas de controle associadas a operação de uma microturbina. A malha de controle de 

velocidade, Fig. 3.3, corresponde a ação de controle diretamente relacionada com a regulação 

de velocidade de operação. Esse controle pode atuar em condições de carga parcial ou total, 

podendo ser utilizada para condicionar a operação da turbina no modo isócrono, com velocidade 

constante, ou no modo droop, com queda de velocidade.  

 
Fig. 3.3 – Malha de controle de velocidade do modelo de Rowen. 

 A malha de temperatura ilustrada na Fig. 3.4 atua na limitação da temperatura máxima 

que os materiais constituintes da microturbina podem suportar sem ultrapassar os limites 

metalúrgicos dos mesmos. Temperaturas acima deste limite podem provocar falhas graves. A 

temperatura dos gases da turbina é medida com auxílio de um termopar e é incorporada uma 

dinâmica associada a seu revestimento de proteção contra a radiação, uma parte da leitura passa 

por um ganho, e a outra por esta dinâmica do escudo de radiação. Após isto, há a dinâmica do 

termopar que representa o tempo de resposta da leitura da temperatura. A partir daí inicia o 

controle de temperatura propriamente dito, calculando-se o erro em relação a referência de 

temperatura e passando pelo controlador que tem atuação integral. De forma sintética, o 
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controle de temperatura atua reduzindo o sinal do VCE de forma a reduzir a vazão de 

combustível e consequentemente o torque e a temperatura do gás de exaustão da microturbina. 

 
Fig. 3.4 – Malha de controle de temperatura do modelo de Rowen. 

A malha de controle de aceleração ilustrada na Fig. 3.5tem a função de prevenir a 

sobrevelocidade no rotor. Este controle é usado durante o procedimento de rejeição e aceitação 

de carga da microturbina, com a função de limitar a taxa de aceleração do rotor devido a estas 

cargas, reduzindo o estresse térmico e mecânico durante este procedimento operativo (Avellar, 

2010).

 
Fig. 3.5 – Malha de controle de aceleração do modelo de Rowen. 

Em um artigo posterior, Rowen (1992) acrescentou ao modelo o controle das VIGVs 

(Variable Inlet Guide Vanes), vide Fig. 3.6, que são as palhetas móveis no primeiro estágio de 

compressão do ar, sendo que estas têm a função de regular a vazão mássica de ar que entra no 

compressor, garantido a estabilidade do compressor, evitando os efeitos de stall - que é o 

descolamento do fluxo laminar de ar e consequente mudança para um fluxo turbulento, 

causando ruídos e vibrações na turbina. Esta modelagem de  Rowen (1992) foi desenvolvida a 

fim de evitar o retorno do fluxo de ar para o compressor, fenômeno conhecido como surge. O 

controle das VIGVs é importante para a manutenção da temperatura de exaustão da turbina a 

gás, quando opera em condição de ciclo combinado, que é a utilização do calor de saída para 

outro processo, tal como o ciclo combinado de turbinas a gás com caldeiras a vapor.  Contudo, 

microturbinas a gás não possuem VIGVs, tornando este modelo não adequado para sua 

representação. 

As principais diferenças entre o modelo com VIGV e o primeiro modelo de Rowen estão 

na consideração apenas do controle isócrono de velocidade da turbina e na mudança nas 

equações que regem o torque e a temperatura previstos pelo modelo dinâmico de turbina. Estas 

correções das equações tornam os valores previstos para a temperatura de exaustão dos gases 

mais condizentes com a realidade. Apesar das diferenças nos modelos, a lógica é mantida. O 

sinal de VCE é o menor valor entre os comandos do controle de velocidade, aceleração e 

temperatura. Além disso, há uma relação entre a temperatura de exaustão e o ângulo da IGV 

que controla a vazão mássica de ar que entra no compressor (Assumpção, 2012). 
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Bank Tavakoli et al. (2009) baseado na pesquisa de Rowen (1983) apresenta uma 

metodologia de cálculo dos parâmetros do modelo para representar qualquer turbina a gás, 

baseando-se nas características de operação da turbina e características construtivas. O modelo 

utilizado está ilustrado na Fig. 3.7. 

 
Fig. 3.6 – Modelo de Rowen de turbina a gás com controle VIGV. 

Fonte: Assumpção (2012). 

 
Fig. 3.7 – Modelo de uma turbina a gás adaptado do modelo de Rowen. 

Os principais elementos do modelo de Rowen (1983) serão descritos mais detalhadamente 

para que seja possível um melhor entendimento do funcionamento e operação de uma 
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microturbina a gás, de modo que seja possível comparar semelhanças e diferenças em cada 

modelo neste trabalho. 

3.1.1 Bloco de Controle de velocidade 

Antes de abordar a modelagem do controle de velocidade, é importante fixar o conceito 

dos modos de operação de uma turbina, o qual está relacionado às características do controlador 

de velocidade. Basicamente, existem duas maneiras de operar os turbos geradores, máquinas 

tais como as turbinas e microturbinas. O modo de operação droop ou também nomeado de “com 

queda de velocidade” e o isócrono ou com velocidade constante. Estes modos se referem ao 

comportamento do controlador de velocidade da turbina (Kundur, 1994). 

O adjetivo isócrono está relacionado à velocidade constante. Quando o regulador de 

velocidade está no modo de operação isócrono, este ajusta a turbina para operar na frequência 

de referência. A velocidade de rotação da turbina é comparada com uma referência 𝜔0. O erro 

do sinal é amplificado e integrado para produzir o sinal de controle que atua no sistema de 

combustível da turbina. Devido à ação do controle integral, o erro de velocidade será nulo em 

regime permanente. Ou seja, em regime a velocidade será constante, independentemente da 

carga elétrica, conforme ilustrado na  Fig. 3.8. Este tipo de controle opera de maneira satisfatória 

quando está atendendo a uma carga isolada da rede. 

 
Fig. 3.8 – Resposta de uma unidade de geração operando com controle isócrono de velocidade. 

Fonte: (Kundur, 1994). 

Modo de operação droop: a turbina opera desta maneira quando supre toda a carga elétrica 

que é ordenada pelo operador, mesmo que para isso tenha que reduzir a velocidade, vide Fig. 

3.9. O parâmetro droop (𝑅) é representado por uma percentagem em relação à velocidade 

nominal (𝜔0) com a diferença de velocidade entre a velocidade quando não há potência (rotação 

em vazio, 𝜔𝑁𝐿) e a rotação quando produz a potência nominal (potência máxima de trabalho, 

𝜔𝐹𝐿), vide equação (3.1) (Kundur, 1994). 

 𝑅 =
𝜔𝑁𝐿 − 𝜔𝐹𝐿

𝜔0
 (3.1) 
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Fig. 3.9 – Modo de operação com queda de velocidade. 

Fonte: (Kundur, 1994). 

O diagrama de blocos no modelo de Rowen que representa o controle de velocidade é 

apresentado na Fig. 3.10. Esta malha de controle realiza a regulação da velocidade de operação 

da turbina. O sinal de entrada do controlador é o erro entre a referência de velocidade e a 

velocidade real da turbina. Conforme os parâmetros do controlador, o mesmo opera no modo 

isócrono ou droop. A saída deste bloco é proporcional ao erro de velocidade no caso de 

operação em droop. No caso isócrono a taxa de mudança da saída é proporcional ao erro da 

velocidade. A saída do regulador de velocidade é enviada para um seletor de menor magnitude 

de sinal. Sinteticamente segundo Avellar (2010), no modo droop o regulador de velocidade atua 

como um controle proporcional, e no modo isócrono atua como um PID. 

O bloco de controle de velocidade do modelo de Bank Tavakoli et al. (2009) está retratado 

na Fig. 3.10 (a) e na Fig. 3.10 (b) está representado o bloco original do modelo de Rowen. O 

parâmetro Z, na Fig. 3.10  (b) representa o modo de regulação de velocidade, podendo ser 

isócrono ou com queda de velocidade. Bank Tavakoli et al. (2009) utiliza seu modelo no modo 

isócrono (Z=1 e X=0) O ganho do controlador de velocidade é expresso pelo parâmetro W. Os 

parâmetros X e Y são constantes de avanço e atraso, respectivamente. Para fins de geração 

elétrica interligada aos sistemas de potência, é recomendável a utilização do controlador no 

modo com queda de velocidade (Wei et al., 2009).  

 

 
Fig. 3.10 – Controlador de Velocidade. 

3.1.2 Controlador de aceleração 

O controlador de aceleração, vide Fig. 3.11, tem como função limitar a taxa de aceleração 

da turbina, contribuindo para a redução dos esforços mecânicos ocasionados na mudança brusca 

do ponto de operação e na parada. Nesse subsistema, as entradas são a aceleração de referência 

e a aceleração real da microturbina. A diferença entre o valor da aceleração de referência e a 

real é enviada a um controlador integrador.  
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Este controle só atua durante grandes variações de velocidade. Devido a esta 

característica, quando em regime permanente não há influência deste controle na operação da 

turbina. Assim, em geral este controle pode ser suprimido na modelagem para fins de estudo de 

sistemas de geração elétrica (Costa, 2010).  

 
Fig. 3.11 – Subsistema de controle de Aceleração.  

3.1.3 Sistema de Combustível 

O sistema de combustível, vide Fig. 3.12, tem a função de atuador do sistema, pois irá 

manipular a posição de abertura da válvula, proporcionando o controle da velocidade da 

microturbina com o controle do fluxo mássico de combustível que será injetado na câmara de 

combustão. O sinal de VCE é responsável por posicionar a válvula de combustível em uma 

posição coerente com o ponto de operação, elevando ou restringindo o envio de combustível 

até a câmara de combustão (Costa, 2010). 

 
Fig. 3.12 – Sistema de Combustível do modelo de Rowen. 

Dentro deste sistema, o valor de VCE é multiplicado pela velocidade, de modo a torná-lo 

proporcional à velocidade medida. Em seguida, o sinal é atenuado pelo fator 1- KNL e por fim 

somado a KNL, constante essa que representa a parcela mínima de combustível, dedicada a 

manter a continuidade da queima de combustível e a rotação da turbina constante quando em 

operação sem carga. 

Quando o sistema de combustível utiliza líquidos, em geral há um bypass entre a entrada 

e a saída da válvula de combustível, isto está incluso no modelo de Rowen e é representado 

pelo feedback com ganho 𝐾𝑓  na Fig. 3.12. Segundo Bank Tavakoli et al. (2009) o valor de 𝐾𝑓 é 

nulo para os casos em que o combustível for líquido e se a turbina for de grandes dimensões. 
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Entretanto, segundo (Rowen, 1983) quando o combustível for gasoso o valor de 𝐾𝑓 também é 

nulo. Bank Tavakoli et al. (2009) assume que as respostas dos atuadores e válvulas são lineares, 

de forma que a vazão de combustível variará diretamente com o sinal de entrada no posicionado 

na válvula. Neste trabalho também será abordado desta forma.  

Por fim, após passar pelos atuadores, é considerado um delay de combustão, isto é, há um 

retardo para o combustível chegar à câmara de combustão e ser efetivamente queimado. O 

parâmetro 𝑇𝐶𝑅  reflete este atraso. Portanto, a saída deste subsistema é o fluxo mássico de 

combustível que será queimado e transformado em potência mecânica. 

3.1.4 Dinâmica do compressor, câmara de combustão e turbina  

O modelo Compressor-Câmara de Combustão, Fig. 3.13, representa a parte de potência 

do sistema, sendo responsável pela transformação da energia química do combustível em 

energia térmica dos gases e finalmente em potência de eixo, representado pelo torque disponível 

na turbina. A constante 𝑇𝐶𝐷 representa a constante de tempo associada à descarga do volume 

do compressor. Esta dinâmica é causada pela transformação que ocorre nos gases ao saírem do 

mesmo e chegarem à turbina, pois estes passam por variações na pressão. Isto decorre da 

modelagem do compressor, uma vez que se considera como se estivesse trabalhando em regime 

contínuo (sempre haverá ar disponível para ser fornecido à turbina). Esta dinâmica serve para 

representar melhor as variações no fornecimento de ar quando em regime transiente. 

 
Fig. 3.13 – Modelo Compressor-Câmara de Combustível. 

O parâmetro �̇�𝑓 é o fluxo mássico de combustível que foi permitido pela válvula de 

combustível para chegar à câmara de combustão.  Até este ponto, ainda não houve qualquer 

reação de combustão, ou seja, transformação da energia do combustível e fluxo de ar para 

obtenção de potência. É no bloco do torque da microturbina a gás que são representados estes 

fenômenos de transformação.  

Os parâmetros A, B e C podem ser calculados em maiores detalhes de acordo com o 

trabalho de Bank Tavakoli et al. (2009). Como o modelo é assumidamente linear em torno do 

ponto de operação nominal, a potência aproveitada dos gases quentes da turbina a gás é igual 

ao torque que este pode fornecer, quando a velocidade é 1 pu. Desta forma, o torque é 

diretamente proporcional ao fluxo mássico de combustível. Combinando equação (3.2), descrita 

por Bank Tavakoli et al. (2009) com a equação (3.3), apresentada por  Rowen (1983), é possível 

chegar à relação entre os parâmetros na equação (3.4) :  

 𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐴 + 𝐵�̇�𝑓 + 𝐶(1 − 𝜔) (3.2) 

 𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝐾1(�̇�𝑓 − 𝐾3) + 𝐾2(1 − 𝜔) (3.3) 
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𝐾1 = 𝐵; 𝐾3 =

−𝐴

𝐵
; 𝐾2 = 𝐶 (3.4) 

Desta forma, é possível parametrizar de maneira aproximada o modelo de Rowen para 

qualquer turbina ou microturbina comercial, conhecendo as características construtivas e 

operacionais do equipamento em estudo.  

3.1.5 Controle de temperatura 

O controle de temperatura desenvolvido nesta modelagem realizada por Rowen (1983) é 

ilustrado na Fig. 3.14 e Fig. 3.15. A saída do sistema da Fig. 3.14 é a temperatura de exaustão 

dos gases. Matematicamente, a temperatura está relacionada ao fluxo de combustível e à 

velocidade de operação da microturbina. A constante 𝑇𝑇𝐷 está associada à dinâmica da 

expansão do gás através das pás da turbina. TR é a temperatura média na qual os gases quentes 

saem da turbina. A metodologia utilizada para obter os parâmetros D e E pode ser observada 

com maior rigor na pesquisa de Bank Tavakoli et al. (2009). 

 
Fig. 3.14 – Modelo da temperatura da queima dos gases da turbina. 

O aumento da potência gerada requer uma elevação no fluxo de combustível, 

determinando um aumento na temperatura de operação da microturbina. A função do 

controlador de temperatura, Fig. 3.15, é limitar a potência máxima de saída de acordo com a 

temperatura de exaustão dos gases resultantes da combustão (Costa, 2010). 

 
Fig. 3.15 – Controle de Temperatura. 

No diagrama apresentado na Fig. 3.15 a constante 𝐺𝑆𝐻 é relacionada ao meio da radiação, 

e os parâmetros 𝑇𝑆𝐻  e 𝑇𝑇𝑅 são constantes de tempo do meio de radiação e do medidor de 

temperatura (termopar), respectivamente. No controlador, 𝑇𝑇𝐶 é a taxa de integração e 𝐺𝑇𝐶 a 

constante associada a esse controlador. Quando a temperatura ultrapassa o valor de referência, 

o controle integral reduz a ação de controle até o ponto de sobrepor-se ao sinal de controle 

produzido pelo controlador de velocidade (Bank Tavakoli et al., 2009). 
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3.1.6 Parâmetros utilizados no modelo de Rowen 

Este trabalho tem o foco de estudo sobre microturbinas a gás, assim, aplicou-se os 

parâmetros ao modelo de Rowen para que este representasse a microturbina a gás Capstone 

C30. Para tanto, é necessário obter os parâmetros correspondentes de modo que o modelo de 

Rowen represente esta microturbina, até porque os parâmetros originais do modelo de Rowen 

servem para descrever uma turbina a gás de 175 MW. Portanto, os principais dados físicos e 

operacionais foram adaptados para representar uma microturbina. Assim, os parâmetros da 

Tabela 3.1 representam a microturbina Capstone C30 aplicada ao modelo de Rowen (1983). 

Tabela 3.1 – Parâmetros físicos adotados e parâmetros operacionais da microturbina a gás 

Capstone C30. 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

𝐶𝑝ℎ Calor específico na temperatura de combustão 1,1569 [kJ/kg] 

𝐶𝑝𝑐 Calor específico na temperatura de ambiente 1,0047 [kJ/kg] 

𝑦ℎ Expoente politrópico na temperatura de combustão 1,33 [-] 

𝑦𝑐 Expoente politrópico na temperatura de ambiente 1,4 [-] 

𝑃𝑅 Relação de compressão do compressor 3,2 [-] 

𝜂𝑡 Rendimento da turbina 0,8164 [-] 

𝜂𝑐 Rendimento do compressor 0,818 [-] 

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏  Rendimento do combustor 0,99 [-] 

�̇�𝑛𝑜𝑚 Vazão nominal de ar 0,31 [kg/s] 

𝑃𝑛𝑜𝑚 Potência nominal da turbina 30 [kW] 

𝑇1 Temperatura ambiente 288 [K] 

𝑃𝐶𝐼 Poder calorifico inferior do combustível 43094 [kJ/kg] 

𝑃𝑐 Pressão de injeção do combustível 4,6 [kPa] 

�̇�𝑐 Vazão nominal de combustível 0,0044 [kg/s] 

P Pressão atmosférica 100 [kPa] 

Fonte: Capstone (2005), Bank Tavakoli et al. (2009), Liu and Weng (2009). 

Desta forma, seguindo a metodologia apresentada por Tavakoli (2009), obtêm-se os 

parâmetros calculados que estão mostrados na Tabela 3.2 são baseado nos parâmetros da 

Tabela 3.1, no manual da microturbina Capstone C30 extraído de Capstone (2005) e no 

trabalho de Rowen (1983) e também nas equações (3.2), (3.3) e (3.4). 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros calculados para representar a microturbina Capstone C30 utilizando 

o modelo de Rowen. 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

K Ganho do controlador de velocidade 25 [-] 

T1 Constante de avanço do controlador de velocidade 0,40 [s] 

T2 Constante de atraso do controlador de velocidade 0,05 [s] 

K1 Parâmetro associado à equação do torque 1,4455 [-] 

K2 Parâmetro associado à equação do torque 0,50 [-] 

K3 Vazão mínima de combustível para operação sem carga 0,3082 [-] 

TV Constante de tempo associada ao posicionador da válvula 0,04 [s] 

TC Constante de tempo associada ao controlador de combustível 0,6675 [s] 
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Parâmetro Descrição Valor Unidade 

VCEmax Limitador superior do sinal da demanda de combustível 1,50 [-] 

VCEmin Limitador inferior do sinal da demanda de combustível -0,10 [-] 

TCR Tempo de atraso associado à reação de combustão 0,005 [s] 

TCD Tempo de atraso associado à descarga dos gases do compressor 0,0341 [s] 

TTD Tempo de atraso associado à exaustão dos gases 0,04 [s] 

K4 Parâmetro associado ao escudo de radiação do termopar 0,85 [-] 

K5 Parâmetro associado ao escudo de radiação do termopar 0,15 [-] 

T3 Constante de tempo associado ao escudo de radiação do termopar 15 [s] 

T4 Constante de tempo associado ao termopar 2,50 [s] 

T5 Parâmetro do controlador de temperatura 3,30 [s] 

T6 Constante de Integração do Controle de temperatura 250 [s] 

TR Temperatura de referência da exaustão dos gases da microturbina 275 [ºc] 

KT1 Parâmetro associado à equação da temperatura 454 [-] 

KT2 Parâmetro associado à equação da temperatura 165 [-] 

Fonte: Adaptado de Rowen (1983), Bank Tavakoli et al. (2009) 

3.2 Modelo GAST 

O modelo GAST foi incialmente proposto por Nagpal et al. (2001), e posteriormente 

modificado por Zhu & Tomsovic (2002), e empregado por diversos autores, por exemplo, Dill 

(2008), Mahat et al. (2009), Madureira (2005), Saha et al. (2008), Kamel and Kermanshahi 

(2010), entre outros. O modelo representa uma microturbina do tipo single shaft. Conforme 

Nagpal et al. (2001), o modelo GAST foi idealizado com a finalidade de estudo de estabilidade 

em sistemas de potência. A Fig. 3.16 mostra o diagrama de blocos do modelo GAST, conforme 

apresentado em Zhu & Tomsovic (2002). 

Segundo Mahat et al. (2009), esta modelagem contempla os seguintes componentes de 

uma microturbina: o LVS que seleciona o sinal com menor valor dentre o sinal do controle de 

velocidade e o controle de temperatura, o limitador do sinal de comando para atuação da válvula 

de combustível (VCE), a dinâmica do sistema da válvula de combustível, e a dinâmica do 

sistema de combustível. A saída do modelo é dada em termos da potência, contudo é facilmente 

possível obter o torque associado a esta potência, sabendo a velocidade que a microturbina 

opera e utilizando a equação 𝑃 = 𝑇𝜔, em que P é a potência, T é o torque e 𝜔 a velocidade 

angular da turbina. 

Além disso, há duas malhas de controle associadas ao modelo da microturbina: a malha 

de controle de velocidade e a malha de controle de temperatura. A malha de controle de 

velocidade é modelada de forma a operar em modo isócrono ou droop, possibilitando 

representar o comportamento da microturbina no modo stand-alone, isto é, isolada da rede 

elétrica, ou ainda no modo grid-connected, conectada à rede elétrica. A malha de controle de 

temperatura visa proteção térmica da microturbina em relação à temperatura limite em que os 

materiais podem resistir. O modelo completo com os elementos da microturbina e malhas de 

controle está ilustrado na Fig. 3.17. 
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Fig. 3.16 – Diagrama de blocos representando uma turbina a gás. 

Na busca por parâmetros para o modelo GAST não foi encontrado na literatura nenhuma 

metodologia para adequar os parâmetros do modelo à uma microturbina. Assim, utilizaram-se 

parâmetros específicos do modelo de Rowen aplicados ao modelo GAST para que fosse 

possível representar a microturbina Capstone. Assim, os valores das constantes de tempo T1 e 

T2 e T3 foram escolhidos baseados no modelo de Rowen, pois, ambos modelos possuem 

representados as dinâmicas da válvula de combustível e do sistema de combustível. Os demais 

parâmetros do modelo GAST não foram possíveis de serem adequados pois não foi encontrada 

quais queres correlações entre o modelo GAST e o modelo de Rowen. Assim, os parâmetros 

utilizados no modelo GAST estão apresentados na Tabela 3.3 

 
Fig. 3.17 – Diagrama de blocos completo do modelo GAST com malhas de controle. 

Tabela 3.3 – Parâmetros utilizados no modelo GAST para adapta-lo à microturbina Capstone 

C30. 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

K Ganho do controlador de velocidade 25,00 [-] 

X Constante de avanço do controlador de velocidade 0,40 [s] 

Y Constante de atraso do controlador de velocidade 0,05 [s] 

T1 Constante de tempo associada a válvula de combustível 0,04 [s] 

T2 Constante de tempo associada ao controlador de combustível 0,6675 [s] 

T3 Constante de tempo associada a temperatura dos gases de saída 15,00 [s] 

𝐿𝑚𝑎𝑥  Limitador de carga 1,20 [-] 

𝐾𝑡 Ganho do controle de temperatura 1,00 [-] 

𝑉𝑚𝑎𝑥  Posição máxima da válvula 1,50 [-] 

𝑉𝑚𝑖𝑛 Posição mínima da válvula -0,10 [-] 

𝐷𝑡𝑢𝑟  Amortecimento da turbina 1,50 [-] 

Fonte: Adaptado de Mahat et al. (2009), Zhu and Tomsovic, (2002), Nagpal et al., (2001). 
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3.3 Modelo Termomecânico 

Faria (2009) desenvolveu um modelo de microturbina a gás do tipo split shaft, baseando-

se nos princípios termodinâmicos do ciclo Brayton, princípios da conservação derivados da 

termodinâmica, mecânica clássica e mecânica dos fluidos. O modelo de Faria (2009) tem o 

objetivo de estudar os fenômenos térmicos e cinemáticos de uma microturbina do tipo split 

Shaft, isto é, com este modelo é possível prever as propriedades do fluido de trabalho em cada 

etapa do funcionamento da microturbina. Este diferencial de abordagem fenomenológica não é 

realizado no modelo de Rowen nem no modelo GAST, visto que estes modelos têm o foco em 

estudos de sistemas de potência. 

O modelo realizado por Faria (2009) contempla a modelagem do controlador de 

velocidade, válvula de injeção de combustível, compressor, câmara de combustão, o bloco da 

turbina de alta pressão e a de baixa pressão da microturbina a gás. O modelo de Faria (2009) 

está ilustrado na Fig. 3.18. No bloco SistTurbina da Fig. 3.19 encontram a modelagem do 

sistema de injeção de combustível, compressor de ar, câmara de combustão e turbinas 

associadas. No Bloco PID e PID1 estão modelados os controles associados à velocidade de 

operação da turbina de baixa pressão. Estes controles são do tipo proporcional, integral e 

derivativo.  

 
Fig. 3.18 – Modelo de microturbina split-shaft. 

A forma de modelagem desenvolvida por Faria (2009) que envolve o equacionamento 

dos fenômenos físicos e térmicos que regem o funcionamento da microturbina permitiu 

desacoplar a segunda turbina do modelo e adaptar o modelo para representar uma microturbina 

do tipo single shaft. Assim, o modelo abordado neste trabalho foi adaptado a partir da 

metodologia utilizada por Faria (2009), porém utilizando apenas as equações termodinâmicas 

e mecânicas que representam o comportamento de uma microturbina a gás do tipo single shaft. 

O equacionamento e considerações realizadas estão descritas nas seções 3.3.1 a 3.3.5. Este 

modelo terá nomenclatura de modelo Termomecânico.  

 
Fig. 3.19 – Modelo Termomecânico, modelo de microturbina single shaft. 
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Os parâmetros utilizados nesta modelagem foram escolhidos de modo que representassem 

a microturbina CAPSTONE C30 e estes estão descritos na Tabela 3.1. Contudo, não foi possível 

adequar os parâmetros da válvula de combustível para que esta representasse aquele presente 

na microturbina CAPSTONE C30, assim, utilizou-se os parâmetros fornecidos por Faria 

(2009).  

O modelo Termomecânico foi concebido a partir dos componentes principais presentes 

numa microturbina a gás, assim, os parâmetros aplicados ao modelo são todos pertinentes à 

microturbina CAPSTONE, bem como as condições de operação desta. 

3.3.1 Principais considerações de modelagem para o modelo 

Termomecânico 

Algumas considerações foram feitas para a modelagem da microturbina a gás do tipo 

single shaft usando o modelo termomecânico.  Dentre estas estão as mudanças nas propriedades 

dos gases, rendimento térmico dos equipamentos, não consideração do recuperador de calor na 

modelagem. Porém, a não modelagem do recuperador de calor pode resultar na predição 

incorreta da temperatura dos gases de exaustão da microturbina, visto que, parte da energia 

térmica destes gases será cedida ao gás que sai do compressor, e por isso, podem ocorrer 

diferenças no valor da temperatura prevista pelo modelo. O fluido de trabalho do ciclo Brayton 

ideal, o ar, foi considerado como um gás perfeito, isto é, com calores específicos constantes 

tanto no processo de compressão quanto na expansão. Como o funcionamento da microturbina 

a gás é regido pelo ciclo Brayton, a entalpia será considerada como principal propriedade que 

representará as mudanças em cada processo dentro do ciclo termodinâmico. Assim, a diferença 

de entalpia de um gás entre dois pontos consecutivos do ciclo Brayton pode ser calculada de 

maneira que seja representada aproximadamente como a diferença de temperatura absoluta 

multiplicada pelo calor específico à pressão constante. 

 ℎ − ℎ𝑖 = 𝑐𝑝(𝑇 − 𝑇𝑖) (3.5) 

Em (3.5) ℎ𝑖é a entalpia no ponto “i”, 𝑐𝑝 é o calor específico a pressão constante e 𝑇𝑖 é a 

temperatura do gás no ponto “i”. A diferença de energia interna de um gás, também pode ser 

calculada de maneira que seja representada aproximadamente como a diferença de temperatura 

absoluta multiplicada pelo calor específico a volume constante, ou seja: 

 𝑢 − 𝑢𝑖 = 𝑐𝑣(𝑇 − 𝑇𝑖). (3.6) 

Em (3.6), 𝑢𝑖 é a energia interna do gás no ponto i, sendo o calor específico a volume 

constante. 

A temperatura e a pressão na entrada do compressor são iguais respectivamente a 

temperatura ambiente e a pressão atmosférica, logo: 

 𝑇1 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 (3.7) 

 𝑃1 = 𝑃𝑎𝑡𝑚. (3.8) 

Baseando-se na primeira lei da termodinâmica para um determinado volume de controle, 

pode-se representar o balanço de energia para cada bloco que compõem a turbina conforme 

equação: 
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∆�̇� = �̇� − �̇� + ∑�̇�𝑒 (ℎ𝑒 +

𝑉𝑒
2

2
+ 𝑔𝑍𝑒) − ∑�̇�𝑠 (ℎ𝑠 +

𝑉𝑠
2

2
+ 𝑔𝑍𝑠) (3.9) 

Onde ∆�̇� é a variação da energia aplicada ao volume de controle, �̇� é a taxa de troca de calor 

pelo volume de controle,  �̇� é a potência fornecida ou recebida pelo volume de controle,  �̇�𝑒 é 

a vazão mássica que entra no volume de controle, �̇�𝑠 a vazão mássica que sai do volume de 

controle. A velocidade do gás que entra e sai do volume de controle são respectivamente 𝑉𝑒 𝑒 𝑉𝑠. 

A altura no ponto de entrada de massa no volume de controle é 𝑍𝑒 e a altura no ponto de saída 

da massa no volume de controle é dado por 𝑍𝑠. Estas alturas são dadas em relação a um 

referencial que está na cota zero. A aceleração da gravidade é representada por g. Os termos 

ℎ𝑒 𝑒 ℎ𝑠 são respectivamente as entalpias do fluido de trabalho na entrada e saída do volume de 

controle.  

Para uma turbina estacionária, os termos de velocidade e altura de entrada e saída 

geralmente são desprezados. Também não há o acúmulo de massa de forma que �̇�𝑒  = �̇�𝑠. 

Ainda, esses valores são pequenos em relação à variação de entalpia entre a entrada e a saída. 

Adicionalmente, pode ocorrer de os valores de entrada e saída serem iguais, assim se cancelam 

de acordo com (Faria, 2009). Outra consideração adotada é que não há acúmulo de energia no 

sistema, ou seja,  ∆�̇� vale zero. Portanto, a equação (3.9) pode ser reescrita seguinte forma 

�̇� = �̇� + �̇�(ℎ𝑠 − ℎ𝑒). (3.10) 

3.3.2 Modelagem do compressor 

O processo de compressão, por ser um processo politrópico, além de elevar a pressão 

também eleva a temperatura. Com isso, faz-se necessário calcular esta mudança nas 

propriedades do gás de trabalho utilizando a equação politrópica de transformação dos gases. 

A temperatura isoentrópica do gás na saída do compressor no processo isentrópico, adiabático 

e reversível, 𝑇2𝑠 é calculada por 

 

𝑇2𝑠 = 𝑇1 (
𝑃2

𝑃1
)

𝑘−1
𝑘

  (3.11) 

onde 𝑃2 é a pressão na saída do compressor, 𝑇1 e 𝑃1 são a temperatura ambiente e a pressão 

atmosférica, respectivamente. Assim, o rendimento isentrópico do compressor, 𝜂𝑐, é calculado 

por 

 
𝜂𝑐 =

𝑇2𝑠 − 𝑇1

𝑇2 − 𝑇1
 (3.12) 

onde 𝑇2 é a temperatura na saída do compressor.  

O trabalho consumido no compressor, �̇�𝑐, para comprimir os gases da microturbina pode 

ser calculado por 

 𝑊𝑐
̇ = 𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇2 − 𝑇1) (3.13) 

Em que 𝑐𝑝,𝑎𝑟 é o calor específico do ar à pressão constante e 𝑚1̇  é o fluxo mássico de ar 

comprimido. A variação da potência no volume de controle envolto no compressor é dado pela 

somatória entre a vazão mássica que entra vezes a entalpia, subtraída somatória entre a vazão 

mássica que sai vezes a entalpia, conforme  
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 ∑�̇�𝑒,𝑐ℎ𝑒,𝑐 − ∑�̇�𝑠,𝑐ℎ𝑠,𝑐 = 𝑚1̇ (ℎ1 − ℎ2 ) = �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇1 − 𝑇2) (3.14) 

a vazão mássica que entra no compressor é dada por �̇�𝑒,𝐶,  a entalpia da massa que entra no 

compressor é ℎ𝑒,𝑐, a vazão mássica que sai do compressor é �̇�𝑠,𝐶 e a entalpia da massa que sai 

do compressor é ℎ𝑠,𝐶.  

A vazão mássica na saída do compressor, �̇�2, é considerada igual à vazão que entra, 𝑚1̇ , 

portanto é desconsiderado qualquer tipo de  vazamento. Ainda é considerado que a vazão de ar 

é proporcional à velocidade de rotação da turbina, ou seja, quanto mais próximo do ponto 

nominal de operação, maior será o fluxo de ar até o fluxo atingir o valor nominal. 

O compressor tem duas funções principais nos sistemas da microturbina a gás. A primeira 

é suprir as perdas de carga de todo o sistema de alimentação de ar e a segunda é fornecer pressão 

ao ar e assim a eficiência do ciclo. De modo sintético, a modelagem do compressor foi 

simplificada de modo que a vazão de ar seja proporcional à velocidade de operação da 

microturbina, assim tem-se  

 
𝑚1̇ =

�̇�1,𝑚𝑎𝑥

𝜔𝑚𝑎𝑥
𝜔 (3.15) 

em que a  �̇�1,𝑚𝑎𝑥 é a vazão de ar nominal da microturbina, 𝜔𝑚𝑎𝑥 é a rotação nominal da 

microturbina e 𝜔 é a rotação que o conjunto turbina-compressor se encontra. A razão de 

compressão, 𝑅𝑃𝑐, é uma relação linear entre a pressão de entrada 𝑃1 e a pressão de saída do ar 

do compresso 𝑃2. A equação que correlaciona a pressão do ar com a velocidade é dada por 

 
𝑅𝑃𝑐(𝜔) =

𝑃2

𝑃1
=

1

𝜔𝑚𝑎𝑥
(𝑅𝑃𝑐,𝑚𝑎𝑥𝜔 + 𝜔𝑚𝑎𝑥). (3.16) 

De acordo com a equação (3.16), a pressão de saída 𝑃2 sempre será maior que a pressão 

de entrada 𝑃1. No caso em que o compressor se encontra parado (𝜔 = 0), a pressão será igual 

tanto na entrada quanto na saída do compressor. 

3.3.3 Modelagem da Câmara de Combustão 

Para modelar o processo de aquecimento do ar ao passar pela câmara de combustão, 

primeiramente é realizado o balanço de energia antes e depois da mesma, que pode ser obtido 

por  

 (�̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑐𝑝,𝑐𝑜𝑚𝑏)𝑇3 = �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟𝑇2 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑐𝑝,𝑐𝑜𝑚𝑏𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑃𝐶𝐼. (3.17) 

O primeiro termo da equação (3.17) representa a energia dos gases de combustão na saída 

da câmara. O segundo termo inclui três parcelas: a primeira parcela representa a entalpia que o 

ar tem ao entrar na câmara de combustão (ponto 2); a segunda parcela representa a entalpia do 

combustível antes da queima; e a terceira parcela representa a energia que o combustível pode 

fornecer ao ser queimado, o poder calorífico inferior (PCI). 

Na equação (3.17), 𝑐𝑝,𝑎𝑟 é o calor específico à pressão constante do ar, mcomb é a vazão 

mássica de combustível; 𝑐𝑝,𝑐𝑜𝑚𝑏 é o calor específico à pressão constante do combustível, 𝑇3 é 

a temperatura adiabática na saída da câmara de combustão; 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏 é a temperatura do 

combustível na entrada da câmara de combustão.  
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O produto entre a vazão mássica de ar e o calor específico do ar é muito maior que o 

produto da vazão mássica de combustível e o calor específico do combustível. O erro 

introduzido por esta consideração que  �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟 ≫ �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑐𝑝,𝑐𝑜𝑚𝑏 é pouco significativo nos 

resultados segundo Faria (2009). Assim, a equação (3.17) (3.18) do balanço de energia na 

câmara de combustão fica reduzida a: 

 𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟𝑇3 = 𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟𝑇2 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑃𝐶𝐼. (3.18) 

A temperatura de saída da câmara de combustão, considerando o sistema adiabático e sem 

perda de pressão, pode ser calculada por 

 
𝑇3 =

𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟𝑇2 + �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑃𝐶𝐼

𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟
. (3.19) 

Realizando o balanço de energia na câmara de combustão, tem-se que a potência que entra 

na câmara de combustão é dada por ∑�̇�𝑒,𝐶𝐶ℎ𝑒,𝐶𝐶, e a potência que sai da câmara de combustão  

é dada por ∑�̇�𝑠,𝐶𝐶ℎ𝑠,𝐶𝐶. A diferença entre a energia que sai e a que entra deve ser igual à 

diferença de temperatura entre a entrada e a saída vezes o produto entre o fluxo mássico de ar 

e o calor específico do ar, assim tem-se 

 ∑�̇�𝑒,𝐶𝐶ℎ𝑒,𝐶𝐶 − ∑�̇�𝑠,𝐶𝐶ℎ𝑠,𝐶𝐶 = �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇3 − 𝑇2). (3.20) 

Sabendo que não há trabalho realizado na câmara de combustão e que, a diferença de 

entalpia entre a entrada e a saída pode ser traduzida no calor absorvido pelos gases durante a 

passagem pelo volume de controle, pode-se, portanto, reescrever a equação (3.20) da seguinte 

forma 

 �̇�𝑐𝑐,𝑠 = �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇3 − 𝑇2) (3.21) 

o calor absorvido pelo gás na câmara de combustão é representado por �̇�𝑐𝑐 . Já o calor 

disponível para ser adicionado �̇�𝑐𝑐,𝑒  é proporcional à vazão mássica do combustível e ao poder 

calorífico deste ou seja, 

 �̇�𝑐𝑐,𝑒 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝜂
𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝐶𝐼 (3.22) 

em que 𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏 é o rendimento na queima do combustível. 

3.3.4 Modelagem da Turbina 

A modelagem da turbina segue linhas similares à modelagem do compressor e, portanto, 

será apresentada de forma sintética. Maiores detalhes da modelagem realizada podem ser 

encontrados em Faria (2010). 

A temperatura de saída da turbina 𝑇4, considerada isentrópica, adiabática e reversível, 

pode ser calculara por 

 

𝑇4𝑠 = 𝑇3 (
𝑃4

𝑃3
)

𝑘−1
𝑘

. (3.23) 

O rendimento isoentrópico da turbina de alta pressão é calculado por 

 
𝜂𝑇𝐴 =

𝑇4 − 𝑇3

𝑇4𝑠 − 𝑇3
. (3.24) 

Assim, reescrevendo a equação (3.24) para que o termo 𝑇4 fique isolado, tem-se 
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 𝑇4 = 𝑇3 + 𝜂𝑇𝐴(𝑇4𝑠 − 𝑇3). (3.25) 

A potência gerada pela turbina é dada por 

 �̇�𝑇 = 𝑚1̇ 𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇4 − 𝑇3). (3.26) 

O calor exaurido da microturbina proveniente dos gases quentes (�̇�𝑇) é calculado através 

de 

 �̇�𝑇 = �̇�1𝑐𝑝,𝑎𝑟(𝑇4 − 𝑇1). (3.27) 

3.3.5 Sistema de Combustível 

Segundo Faria (2009), a válvula  de combustível  foi  modelada  como  um  sistema  de 

segunda ordem, e a justificativa para esta modelagem foi para ter-se uma válvula de combustível 

diferente da normalmente adotada, tal como a válvula proporcional. Faria (2009) adotou o limite 

de 5% na sobrepassagem da resposta dinâmica da válvula, desta forma, a equação (3.28) que 

descreve a dinâmica da válvula: 

 
𝑥𝑣𝑎𝑙𝑣 =

𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣

𝑚𝑉𝑎𝑙𝑣𝑠² + 𝑏𝑣𝑎𝑙𝑣𝑠 + 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣

 (3.28) 

 O fluxo de combustível é proporcional à abertura da válvula, representado pelo termo 

𝑥𝑣𝑎𝑙𝑣.  A constante 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑣 representa a deformação da mola da válvula, 𝑚𝑉𝑎𝑙𝑣 é a massa da 

válvula e 𝑏𝑣𝑎𝑙𝑣 é a constante de amortecimento da válvula. Segundo a teoria de perda de pressão 

em dutos com fluidos incompressíveis e, assumindo que a vazão de combustível varia 

proporcionalmente com a abertura da válvula e com a raiz quadrada da diferença de pressão do 

combustível e da câmara de combustão, pode-se calcular o fluxo mássico de combustível que 

passa pela válvula,  �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏, por: 

 
�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚𝑎𝑥 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑣√𝑃𝐼𝑛𝑗𝑐𝑜𝑚𝑏 − 𝑃2

𝑥𝑣𝑎𝑙𝑣,𝑚𝑎𝑥√𝑃𝐼𝑛𝑗𝐶𝑜𝑚𝑏 − 𝑃2,𝑚𝑎𝑥

 (3.29) 

a vazão de combustível que flui pela válvula é representada por �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏, a vazão máxima de 

combustível que pode fluir pela válvula é representada 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑚𝑎𝑥 , e a pressão de injeção do 

combustível na câmara de combustão por 𝑃𝐼𝑛𝑗𝑐𝑜𝑚𝑏, a pressão do combustível após a saída do 

compressor por 𝑃2. A abertura máxima da válvula de combustível é dado por 𝑥𝑣𝑎𝑙𝑣,𝑚𝑎𝑥 e a 

pressão máxima que o compressor pode fornecer ao ar da microturbina por 𝑃2,𝑚𝑎𝑥. 

3.4   Modelagem do motor stirling 

Para estudar o aproveitamento dos gases de saída da microturbina, neste trabalho será 

considerado um motor stirling do tipo beta produzindo energia mecânica a partir da energia 

térmica dos gases de exaustão da microturbina estudada. 

O motor stirling será utilizado para realizar a conversão de energia térmica dos gases de 

exaustão da microturbina em energia mecânica. Neste trabalho a temperatura de exaustão dos 
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gases da microturbina é o sinal de entrada do modelo stirling. Na Fig. 3.20 é apresentado o 

modelo implementado com o Simulink do Matlab ®. 

 
Fig. 3.20 – Diagrama esquemático do motor stirling em Simulink. 

3.4.1 Modelo Matemático 

Para equacionar o modelo, é necessária uma descrição mais abrangente do funcionamento 

do motor Stirling. O funcionamento do motor Stirling beta é bastante simples. O motor depende 

de uma fonte de calor, de um dissipador de calor, de um cilindro fechado, de dois pistões – 

sendo um chamado de pistão de “deslocamento” e o outro de pistão “potência” -  e por último 

de um volante de inércia ligado aos dois pistões por um conjunto de elos.  

O modelo representa que o calor que flui através do ar no cilindro é influenciado pela 

posição do pistão de "deslocamento". Quando o pistão de deslocamento se situa mais próximo 

da fonte quente dentro do cilindro, o calor que flui para dentro da câmara possui fluxo mínimo, 

enquanto que o fluxo de calor liberado do cilindro no lado frio possui valor máximo. De maneira 

similar ocorre quando o fluxo de calor entra, este tem valor máximo e o fluxo de calor que é 

liberado possui um valor mínimo. Enquanto o pistão de "deslocamento" descreve seu 

deslocamento, o pistão de "potência" também se movimenta.  

Desta forma, converte a energia térmica absorvida pelo gás em movimento mecânico. O 

volante de inércia armazena a energia mecânica na forma de inércia, permitindo assim, que a 

energia mecânica flua para dentro e fora do motor, executando um novo ciclo do motor.  

A geometria das ligações entre os pistões determina a relação entre o movimento do pistão 

de “potência” e o pistão de “deslocamento” de acordo com as pesquisas de Paula (2007), 

Jahromi et al. (2011), Hart (1999). 

Para este trabalho, o motor Stirling foi modelado utilizando as equações algébricas e 

diferenciais conforme os trabalhos de Hart (1999), Sonntag et al. (2009), Jahromi et al. (2011) 

e White (2009). As principais considerações de modelagem são:  

• Há perdas por atrito viscoso no motor; 

• Não há transferência de calor através do pistão; 

• Os pistões não possuem massa; 

• A fonte de temperatura fria é constante e uniforme; 

• Não há vazamento do fluido de trabalho por meio de cilindro de alimentação; 

• O movimento do pistão de deslocamento está 90 graus à frente do pistão de potência. 
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Há quatro variáveis de estado nesta modelagem: 𝜃 é a posição angular da roda de inércia, 

�̇� é a velocidade angular da roda de inércia, 𝑆𝑒é a entropia total do fluido de trabalho contida 

no cilindro e 𝑁𝑒é o número de mols do ar contido no cilindro. 

 A posição do pistão de potência, x , em seu curso no motor stirling depende do braço de 

alavanca, Re, que conecta o pistão à roda de inércia e da posição angular 𝜃 da mesma, 

 𝑥 = 𝑅𝑒(1 + 𝑠𝑖𝑛𝜃). (3.30) 

A área de troca de calor do cilindro com a fonte quente,  𝐴ℎ, é variável e altera-se 

conforme a posição da roda de inércia, isto é, no movimento do pistão de deslocamento e pode 

ser calculada por 

 𝐴ℎ = 𝐴𝑠𝑐(1 + 𝑐𝑜𝑠𝜃). (3.31) 

A área de troca de calor do cilindro com a fonte fria, 𝐴𝑐, também é proporcional à posição 

angular da roda de inércia e ao perímetro do pistão de potência vezes o curso e  pode ser 

calculada por 

 𝐴𝑐 = 𝐴𝑠𝑐(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) + 𝑃𝑝𝑐𝑥. (3.32) 

O fluxo de entropia trocado entre a fonte quente e o fluido de trabalho, �̇�ℎ, depende da 

área de troca de calor, Ah, da temperatura da fonte quente, 𝑇ℎ, da temperatura interna do fluido 

de trabalho, 𝑇𝑒, e do coeficiente de transferência de calor, 𝜇. Assim, o fluxo de entropia na fonte 

quente pode ser calculado por 

 
�̇�ℎ =

𝐴ℎ𝜇(𝑇ℎ − 𝑇𝑒)

𝑇𝑒
. (3.33) 

O fluxo de entropia trocado entre o fluido de trabalho e a fonte fria, �̇�𝑐, depende da área 

de troca de calor, 𝐴𝑐, da temperatura da fonte fria, 𝑇𝑐, da temperatura do fluido de trabalho, 𝑇𝑒, 

e do coeficiente de transferência de calor, 𝜇. Assim, o fluxo de entropia na fonte fria pode ser 

calculado por 

 
�̇�𝑐 =

𝐴𝑐𝜇(𝑇𝑒 − 𝑇𝑐)

𝑇𝑒
. (3.34) 

O fluxo de massa molar, �̇�𝑒, que escapa na interface da câmara com o cilindro de 

deslocamento é dado por 

 �̇�𝑒 = −𝐴𝑙√2𝜌𝑒(𝑃𝑒 − 𝑃𝑎) (3.35) 

em que 𝐴𝑙 é a área cilíndrica da interface cilindro-pistão, 𝜌𝑒 é a densidade do fluido de trabalho, 

𝑃𝑒 é a pressão que o fluido de trabalho se encontra, e 𝑃𝑎 é a pressão atmosférica. 

O fluxo de entropia que escapa pela interface cilindro-pistão, �̇�𝑎, pode ser calculado por 

 
�̇�𝑎 =

𝑆𝑒

𝑁𝑒
�̇�𝑒 (3.36) 

em que 𝑆𝑒 é a entropia do fluido de trabalho, 𝑁𝑒 é a massa molar do fluido de trabalho. 

Compondo (3.33), (3.34) e (3.36), a variação total de entropia no motor é dada por 

 
�̇�𝑒 =  �̇�ℎ−�̇�𝑐 + �̇�𝑎. (3.37) 

O volume do fluido de trabalho na parte do cilindro de potência, 𝑉𝑒, depende do volume 

do cilindro, Vc, da área do pistão, Ap, e da posição do pistão, x. Assim, o volume pode ser 

calculado por 
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 𝑉𝑒 = 𝑉𝑐 + 𝐴𝑝𝑥. (3.38) 

O volume específico do fluido de trabalho, �̅�𝑒 , é dependente do volume do fluido de 

trabalho, 𝑉𝑒, da massa do fluido de trabalho, 𝑚, e da quantidade de mols do fluido. E o volume 

específico do fluido de trabalho pode ser calculado por 

 
�̅�𝑒 =

𝑉𝑒

𝑚𝑁𝑒
. (3.39) 

A temperatura do fluido de trabalho, 𝑇𝑒 , provém da equação de transformação politrópica 

dos gases ideais e pode ser calculada por 

 
𝑇𝑒 = 𝑇𝑜 (

�̅�𝑒

�̅�𝑜
)

−𝑅/𝑐𝑣

𝑒𝑥𝑝 (
�̅�𝑒 − �̅�𝑜

𝐶𝑣
) (3.40) 

em que 𝑇𝑜 é a temperatura inicial do fluido de trabalho no interior do cilindro, 𝑅 é a constante 

universal dos gases, 𝑐𝑣 é o calor específico do fluido de trabalho à pressão constante, �̅�𝑒 é o 

volume específico do fluido de trabalho, �̅�𝑜é o volume específico inicial do fluido de trabalho, 

𝑠�̅� é a entropia do fluido de trabalho e �̅�𝑜é a entropia inicial do fluido de trabalho. 

A pressão interna do fluido de trabalho, 𝑃𝑒, é calculada pela equação de transformação 

politrópica dos gases ideais 

 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑜 (
�̅�𝑒

�̅�𝑜
)

−(
−𝑅
𝑐𝑣

+1)

𝑒𝑥𝑝 (
�̅�𝑒 − �̅�𝑜

𝐶𝑣
) (3.41) 

em que 𝑃𝑜 é a pressão inicial do fluido de trabalho no interior do cilindro, 𝑅 é a constante 

universal dos gases, 𝑐𝑣 é o calor especifico do fluido de trabalho à pressão constante, �̅�𝑒 é o 

volume específico do fluido de trabalho, �̅�𝑜é o volume específico inicial do fluido de trabalho, 

𝑠�̅� é a entropia do fluido de trabalho e �̅�𝑜é a entropia inicial do fluido de trabalho. 

A força que o pistão de potência fornece à roda de inércia é dada pela diferença de pressão 

entre a pressão dos gases quentes e a dos gases frios vezes a área do pistão 

 𝐹𝑒 = (𝑃𝑒 − 𝑃𝑎)𝐴𝑝. (3.42) 

Consequentemente, o torque é dado pela força vezes o braço de alavanca do pistão e é 

calculado por 

 𝜏𝑒 = 𝐹𝑒𝑅𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃. (3.43) 

Por fim, a velocidade da roda de inércia é calculada por 

 𝜏𝑒 = 𝑏�̇� + 𝐼�̈� (3.44) 

onde b é o coeficiente de atrito e I é a inércia do rotor. 

A operação de termomecânica do motor de Stirling é representada pelas equações (3.30) 

a (3.44). A equação (3.43) mostra o torque mecânico gerado pelo motor Stirling como uma 

função do raio de rotação da articulação sobre o volante.  

3.4.2 Parâmetros do modelo stirling 

Em análises preliminares a respeito dos parâmetros utilizados para o motor Stirling, 

verificou-se que as propriedades termodinâmicas do fluido de trabalho se manteve condizente 

com a fenomenologia do comportamento do motor. Isto é, o rendimento térmico do motor 

apresentou-se condizente com o caso ideal (Ciclo de Carnot) e os diagramas de pressão versus 
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volume e temperatura versus entropia mantiveram-se dentro dos limites válidos para o caso 

ideal (máquina de Carnot) vide Fig. 3.21. 

 
 

 
 

Contudo os parâmetros originais utilizados por Jahromi et al. (2011) e Hart (1999) não 

são condizentes com a aplicação que deseja-se desenvolver para este motor neste trabalho de 

pesquisa. Assim, fez-se necessário utilizar o modelo do motor Stirling com parâmetros que o 

tornassem adequado à utilização para cogeração e aproveitamento térmico dos gases de 

exaustão da microturbina a gás Capstone C30. 

Desta forma, buscando adequar o modelo ao foco do estudo, adaptou-se da literatura 

parâmetros para a modelagem do motor Stirling, de modo que a operação fosse condizente com 

o aproveitamento energético dos gases de exaustão da microturbina a gás. Desta forma, os 

parâmetros utilizados para a simulação do motor Stirling encontram-se na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Parâmetros adotados para o modelo do motor Stirling. 

Parâmetro Descrição Valor Unidade 

𝑟𝑓 Curso do pistão de potência 90 [𝑚𝑚] 

𝐴𝑒 Área do cilindro quente 0,0055 [𝑚²] 

𝐴𝑠 Área externa do pistão 0,0099 [𝑚²] 

𝐴𝑝𝑐 Área do cilindro de potência 0,0014 [𝑚²] 

𝑃𝑝 Perímetro do cilindro de potência 0,1319 [𝑚] 

𝑉𝑒𝑜 Volume mínimo do motor 554,1 [𝑚𝑚³] 

𝜇 Coeficiente de transferência de calor 10000 [𝑊/𝐾𝑚²] 

𝑅 Constante universal dos gases 0,287 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾] 

𝐶𝑣 
Calor específico a volume constante a Temperatura de 300K e 

Pressão de 100kPa 
0,758 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾] 

𝑃𝑎 Pressão média do gás 500 [kPa] 

𝑠𝑜 Entropia específica a 300K 6,2 [𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾] 

𝐴𝑙 Área da interface entre o pistão e o cilindro 0 [m²] 

Fig. 3.21 – Diagrama de pressão vs volume e temperatura vs entropia do motor 

Stirling. 
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Parâmetro Descrição Valor Unidade 

𝐼𝑓 Momento de inércia do motor 0,015 [kg.m²] 

𝑇𝑐 Temperatura da fonte fria 300 [K] 

𝑇𝑠 Temperatura inicial do gás 300 [K] 

𝑏 Coeficiente de amortecimento viscoso 20 [Nmm/rad/s] 

𝑀 Massa molar do gás (AR) 29 [kg/mol] 

Fonte: Adaptado de Mehdizadeh and Stouffs (2000), Jahromi et al. (2011), Sonntag et al. (2009), 

Paula (2007) e Barros (2005). 

3.5 Modelos simplificados de microturbinas 

Tomando o modelo de Rowen como ponto de partida, foram obtidas cinco variações do 

mesmo, variando a forma de abordar diferentes aspectos deste modelo. Estes modelos 

simplificado são derivados do trabalho de Rowen (1983), entretanto apenas 4 deles são 

simplificações. Estas variações podem ser utilizadas como guia para verificar como as 

simplificações de modelagem da microturbina afetam as variáveis térmicas e elétricas 

estudadas. 

A primeira variante do modelo de Rowen resulta da alteração no controle de temperatura, 

visto que o modelo original emprega um controlador com ação integral, o que força o erro da 

temperatura ser integrado continuamente, e este sinal tende a se tornar muito grande em 

magnitude. A consequência disso é que a resposta transitória do controlador de temperatura 

tenderá a ficar lenta e oscilatória, característica extremamente indesejável numa microturbina. 

Assim, para evitar que os valores do sinal de saída do controlador de temperatura atinjam 

valores além da faixa de operação do limitador de combustível, foi implementada a estratégia 

anti-windup, ilustrada na Fig. 3.22 e será chamado de modelo de Rowen WindUp. 

 
Fig. 3.22 – Controle anti-windup utilizado. 

A primeira simplificação do modelo de Rowen se deu removendo o controle de 

temperatura. Conforme postula Rowen (1983), quando a vazão de combustível é 

predominantemente controlado pelo regulador de velocidade, a necessidade de atuação do 

controle de temperatura é reduzida, podendo assim este ser negligenciado na modelagem e o 

limite superior do VCE pode ser ajustado para 1 pu, conforme necessidade de simulação. O 

diagrama de blocos que representa este modelo pode ser visto na Fig. 3.23 e será chamado de 

Modelo 1. Os atrasos de transporte também podem ser removidos neste caso, visto que não há 

grandes variações da velocidade.  
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Fig. 3.23 – Modelo 1 de Rowen sem atrasos de transporte (TCD, TTD, TCR) e sem malha de controle 

de temperatura. 

Outra simplificação sugerida por Rowen (1983), pode ser utilizada quando a microturbina 

opera em paralelo com outra microturbina ou com a rede quando a frequência de operação não 

apresenta grandes oscilações em torno do valor nominal. Neste caso a constante de tempo do 

bloco de controle de combustível e a malha controle de temperatura podem ser ignorados, assim 

o modelo tem a forma apresentada na Fig. 3.24 e este será chamado de Modelo de Rowen 2. 

 
Fig. 3.24 – Modelo de Rowen 2 sem atrasos de transporte (TCD, TTD, TCR), sem malha de controle de 

temperatura e sem posicionador da válvula. 

Segundo Rowen (1983), quando turbinas de pequeno porte operam conectadas a rede, e 

ainda quando a variação da frequência é pequenas a ponto de ser desconsiderada, o modelo 

pode se ser  reduzido à apenas ao controlador de velocidade, conforme Fig. 3.25. Este modelo 

será chamado de Modelo de Rowen 3. Embora essa última simplificação possa ter deixado o 

modelo é quase estática (sem dinâmicas associadas), esta representação não deixa de ser 

adequada à uma microturbina a gás. 

 
Fig. 3.25 – Modelo de Rowen 3, modelo de microturbina estático, contém apenas o limitador de VCE. 

Como última variante do modelo de Rowen, tomou-se a liberdade de avaliar o Modelo de 

Rowen 3 com controle de temperatura anti-windup implementado. Com isto, espera-se verificar 

se o controlador de temperatura com anti-windup afetará os resultados das variáveis estudadas, 

tanto nos transientes de operação da microturbina, quanto nas análises de cogeração. O 

diagrama de blocos deste modelo pode ser visto na Fig. 3.26 e este será chamado de Modelo 3 

WindUp. 
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Fig. 3.26 – Modelo de Rowen 3 WindUp, modelo de microturbina quase com malha controle de 

temperatura anti-windup implementada. 

3.6  Conclusão  

Este capítulo abordou os principais modelos de microturbinas utilizados, tal como o 

modelo de Rowen, GAST e o modelo derivado de Faria (2010), que será denominado 

Termomecânico. Foi abordado sobre as principais malhas de controle associadas à operação de 

uma microturbina a gás, juntamente com os principais componentes que devem ser adaptados 

para que o modelo represente uma microturbina a gás. Além disso, foram apresentados os 

parâmetros utilizados para a simulação dos modelos de microturbinas a gás. Também foram 

mostrados o referencial teórico, as equações e as considerações adotadas para o 

desenvolvimento de cada modelo apresentado. 

Na questão dos parâmetros, foram apresentados aqueles necessários para os respectivos 

modelos de modo que estes representem uma microturbina a gás da marca Capstone modelo 

C30 de 30 kW.  

Ainda neste capítulo, apresentou-se o modelo Stirling que será usado nos estudos para 

fim de cogeração. Verificou-se também se o modelo pode ser adequado para o estudo aqui 

proposto pois os resultados preliminares da simulação se mostram condizentes com o 

comportamento termodinâmico do motor. 
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Capítulo 4 

 

Metodologia de análise 

 

Este capítulo busca apresentar o delineamento metodológico utilizado para evidenciar o 

comportamento dos modelos de microturbinas, como o de Rowen, GAST e Termomecânico, 

em regime de geração de energia elétrica e de aproveitamento térmico dos gases de exaustão da 

mesma.  

O delineamento metodológico é realizado por meio da definição de um sistema base de 

teste, o qual será tomado como referência para análise dos resultados obtidos. O modelo 

desenvolvido por Rowen (1983) será utilizado como modelo base, e as análises acerca dos 

modelos serão confrontadas com os resultados deste modelo.  

4.1 Sistema base  

O modelo de Rowen descrito na seção 2 conjuntamente com os parâmetros da Tabela 3.1, 

serão tomados como o caso base para os estudos realizados neste trabalho. Os resultados do 

modelo de Rowen serão adotados como os mais próximos da realidade da operação de uma 

microturbina a gás, tendo em vista que este modelo é o que representa o maior número de 

componentes e fenômenos de uma microturbina a gás. Ademais, uma análise mais acurada 

frente a realidade da operação exigiria dados reais de operação da microturbina Capstone C30 

e isso está fora do escopo deste trabalho.  

Adicionalmente ao modelo de microturbina a gás será implementada a modelagem dos 

equipamentos que compõem uma microturbina a gás, e também o ambiente ao qual a 

microturbina está inserida.  

Para o estudo dos modelos de microturbinas a gás, foi construído um ambiente de testes. 

Neste ambiente, além de implementar os modelos de microturbinas, também foi implementado 

os equipamentos que compõem o sistema de geração, tal como a rede elétrica, o sistema de 

cogeração e aproveitamento dos gases quentes de exaustão da microturbina.  

O ambiente de teste ao qual serão realizadas as simulações para caracterização dos 

modelos está ilustrado nas Fig. 4.1 à Fig. 4.3.Todas as modelagens foram realizadas com auxílio 

da toolbox Simulink do software MATLAB ®. 
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Sinteticamente, o ambiente do sistema de testes está ilustrado na Fig. 4.1 e contém uma 

microturbina a gás (MT), que está conectada a um gerador síncrono de ímãs permanentes de 

alta frequência (PMSM). Na saída do gerador está conectado um retificador passivo de tensão 

AC/DC que, por sua vez, está conectado um a link DC, no qual está conectado um conversor 

de tensão DC/AC que entrega potência à rede dentro dos limites aceitáveis ao barramento de 

conexão. Os equipamentos modelados são trifásicos, contudo as análises elétricas serão 

relativas a fase A do sistema. A abordagem das modelagens foi realizada conforme trabalhos 

de Abdollahi and Vahedi (2005), Noroozian et al. (2009), Wanik and Erlich (2009), Kandil et 

al. (n.d.), Saha et al. (2008) Gaonkar et al. (2006), Fethi and Dessaint (2004), Patel and Bohra 

(2011), Nayak et al. (2012) e Gaonkar and Patel (2006). Maiores informações acerca do 

equacionamento da modelagem destes componentes estão no Apêndice A desta pesquisa. 

 
Fig. 4.1 – Topologia do ambiente de teste. 

A implementação no Simulink da topologia apresentada na Fig. 4.1 pode ser visualizada 

nas Fig. 4.2 e Fig. 4.3, onde estão representados todos os equipamentos doo sistema. 

 
Fig. 4.2 – Sistema de testes parte I. 

 
Fig. 4.3 – Sistema de testes parte II. 
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Assim, no bloco GERADOR SÍNCRONO E CONTROLES estão modelados o gerador 

síncrono de ímãs permanentes, a interface eletrônica, os conversores CA/CC e CC/CA e o link 

DC da microturbina Capstone C30.  

Delimitados pelo quadrado vermelho destacam-se a modelagem da representação 

simplificada da rede elétrica por uma impedância e um barramento infinito. O bloco GERADOR 

DE FALTAS NA REDE contém a representação circuito elétrico que gerará a interrupção de 

energia nos terminais da microturbina. Esta falta será trifásica e equilibrada nos terminais da 

mesma. Os parâmetros utilizados no sistema base estão na Tabela 4.. No bloco MEDIÇÕES 

estarão concentradas todas as variáveis que serão analisadas nas simulações, tanto variáveis 

elétricas, quanto térmicas e mecânicas.  

O bloco REFERÊNCIA DO GERADOR é onde será alterada a referência de velocidade 

do gerador síncrono de modo a modificar o ponto de operação do conjunto turbina-gerador para 

simular mudanças no ponto de operação da microturbina. Dessa forma, alterando o ponto de 

operação, altera-se a potência produzida pela microturbina e também as variáveis envolvidas 

na modelagem. O bloco MICROTURBINA – PMSG por conter todos os equipamentos elétricos 

simulados será ilustrado em maiores detalhes na Fig. 4.3. 

No bloco MICROTURBINA encontra-se o modelo de microturbina a gás de Rowen. Este 

modelo, conforme mencionado anteriormente, será adotado como referência para os estudos 

realizados. O bloco MOTOR STIRLING contém a modelagem do motor Stirling que será 

empregada para aproveitamento térmico dos gases de exaustão da microturbina a gás. Este 

bloco tem a função de transformar a energia dos gases quentes da microturbina em potência 

mecânica. 

Os parâmetros utilizados nas simulações do gerador síncrono e dos componentes 

eletroeletrônicos para representar o comportamento dinâmico do sistema base da microturbina 

Capstone C30 estão descritos nas Tabela 4.1, a Tabela 4.2 contém os valores dos ganhos 

utilizados em cada modelo aplicados aos controladores dos conversores  

Tabela 4.1 – Parâmetros de simulação da malha conectada à microturbina 

Origem Parâmetro Descrição Valor Unidade 

Gerador síncrono 

𝑉𝑛 Tensão nominal 480 [𝑉] 

𝑃𝑛 Potência Nominal 30 [𝑘𝑊] 

𝐼𝑛 Corrente Nominal 36 [A] 

𝑓 Frequência Nominal 1600 [𝐻𝑧] 

F Fator de Atrito 0,0 [Nms] 

J Momento de Inércia 0,0008 [Kgm²] 

Rs Resistência do Estator 0,25 [ohm] 

Lq,Ld Indutâncias de eixo d e q 0,6875 [mH] 

P Número de pares de Polo 1,00 [-] 

𝜆𝑚 Fluxo magnético nos ímãs 0,0534 [Wb] 

Conversor e 

Controles 

 

𝐶 Capacitância 5000 [𝜇𝐹] 

𝑉𝑑𝑐 Tensão no elo DC 760 [𝑉] 

𝑉𝑚𝑎𝑥 Tensão máxima 391,92 [𝑉] 

𝐼𝑚𝑎𝑥 Corrente máxima 76,55 [A] 
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m 
Índice de modulação máximo na tensão do 

lado do gerador 
1 [-] 

Linha 

𝑅𝑡ℎ Resistência Equivalente Thevenan 0,4 [𝑜ℎ𝑚] 

𝐿𝑡ℎ Indutância Equivalente Thevenan 2𝑒−3 [𝑚𝐻] 

𝑓𝑔𝑏 Frequência base do sistema 60 [𝐻𝑧] 

𝑉𝑏,𝑟𝑚𝑠 Tensão de linha 480 [V] 

Fonte: Gaonkar et al. (2006), Fethi & Dessaint (2004), Patel & Bohra (2011), Nayak et al. 

(2012), Gaonkar and Patel (2006), Wanik & Erlich (2009). 

Tabela 4.2 – Ganhos dos Controladores PI dos conversores ao lado da Máquina e lado da Rede 

Modelo Lado Parâmetro Descrição Valor 

Rowen 

Máquina 

𝐾𝑃𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 2 

𝐾𝐼𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 500 

𝐾𝑃𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 40 

𝐾𝐼𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 720 

Rede 

𝐾𝑃𝜔 Ganho Proporcional 4 

𝐾𝐼𝜔 Ganho Integral 2 

𝐾𝑝𝑑𝑐 Ganho Proporcional 60 

𝐾𝐼𝑑𝑐 Ganho Integral 212 

GAST 

Máquina 

𝐾𝑃𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 2,35 

𝐾𝐼𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 500 

𝐾𝑃𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 35 

𝐾𝐼𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 720 

Rede 

𝐾𝑃𝜔 Ganho Proporcional 5 

𝐾𝐼𝜔 Ganho Integral 10 

𝐾𝑝𝑑𝑐 Ganho Proporcional 50 

𝐾𝐼𝑑𝑐 Ganho Integral 212 

Termomecânico 

Máquina 

𝐾𝑃𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 1,5 

𝐾𝐼𝑑,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 500 

𝐾𝑃𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Proporcional 20 

𝐾𝐼𝑞,𝑔𝑒𝑟  Ganho Integral 740 

Rede 

𝐾𝑃𝜔 Ganho Proporcional 5 

𝐾𝐼𝜔 Ganho Integral 15 

𝐾𝑝𝑑𝑐 Ganho Proporcional 40 

𝐾𝐼𝑑𝑐 Ganho Integral 150 

Fonte: Adaptado de Fethi & Dessaint (2004). 

4.2 Modelos de microturbinas a serem testados 

Objetiva-se neste trabalho o estudo comparativo qualitativo de modelos de microturbinas 

a gás quanto ao comportamento dinâmico em geração elétrica distribuída e cogeração 

energética em regime transitório e permanente. Para tanto, os modelos de microturbinas serão 

inseridos no ambiente de testes apresentado na seção 4 e aplicados testes específicos para 

elucidar o comportamento destes modelos em diferentes situações. 
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Assim, os modelos de microturbinas utilizados no ambiente de testes para verificação 

deste comportamento são: 

1. Modelo de Rowen, descrito na seção 2.1; 

2. Modelo GAST, descrito na seção 3.2; 

3. Modelo Termomecânico, descrito na seção 3.3. 

Contudo, objetiva-se também a verificação do comportamento de modelos simplificados 

de microturbina para estudos de geração elétrica distribuída e cogeração energética. Para isto, 

será utilizado o modelo de Rowen como modelo base para realizar as simplificações, devido à 

maior riqueza de informações acerca deste no que tange a modelagem e representação de 

fenômenos físicos de uma microturbinas a gás. Ademais, Rowen (1983) sugeriu simplificações 

dos modelos para determinados estudos e condições de operação. Novamente, reforça-se que, 

para as análises desenvolvidas, o modelo de Rowen sem modificações será utilizado como base. 

4.2.1 Definição de testes para análise dos modelos 

O objetivo dos testes que serão efetuados nos modelos de microturbinas a gás é avaliar 

qualitativamente e comparar o comportamento em geração distribuída e em cogeração 

energética em relação ao caso base, tanto em regime permanente quanto em regime transiente. 

Dessa forma, as simulações que serão realizadas no ambiente de testes corroborarão para a 

análise do comportamento dos modelos de microturbinas a gás em relação ao modelo de Rowen.   

Para analisar o comportamento dinâmico da microturbina durante o transiente causado 

pela mudança na condição operação, serão efetuadas mudanças na referência de velocidade do 

gerador elétrico visando à alteração da potência gerada pela microturbina a gás. 

Outro teste que será realizado nesta pesquisa é o teste de falta na rede elétrica a qual a 

microturbina está conectada. Este teste tem o objetivo de avaliar o comportamento dos modelos 

na presença deste tipo de perturbação elétrica. 

Em todos os testes realizados, as condições iniciais adotadas são referentes ao cenário em 

que a microturbina a gás esteja operando em 80% da carga nominal, isto é, em termos de 

potência, representa 24 kW. Em cada caso simulado será apresentado no início do teste o perfil 

da referência de velocidade ao qual o gerador será submetido. Todos os modelos de 

microturbinas serão simulados utilizando o mesmo regulador de velocidade conjuntamente com 

os parâmetros do mesmo. 

4.2.2 Testes em malha aberta 

Estas analises em malha aberta serão aplicadas apenas aos três modelos, pois pretende-se 

verificar as correlações entre as equações que regem os diferentes modelos e, se possível, 

verificar como são construídas estas relações. 

Assim, para evidenciar as características do torque, temperatura e potência que os 

modelos de Rowen, GAST e Termomecânico preveem será realizada análises em malha aberta 

dos modelos de microturbinas. Com base no diagrama de blocos dos modelos será possível 

extrair as equações que regem os modelos. Estas equações se darão em função do sinal de VCE 
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e da velocidade. Já as análises dinâmicas em malha aberta se darão via simulações 

computacionais dos diagramas de blocos dos modelos. 

Além disso, os testes em malha aberta corroborarão para caracterizar o comportamento 

dinâmico do modelo em relação ao tipo de resposta transitória que o modelo apresentará, isto 

é, se o modelo tem comportamento característico de sistema dinâmico de primeira ordem ou de 

segunda ordem.  

4.2.3 Variação da referência de velocidade/potência da microturbina 

O teste de regime transitório das microturbinas a gás é caracterizado pela mudança no seu 

regime de funcionamento. O intervalo de mudança de uma condição de regime permanente para 

outra - quando incorre mudança na carga elétrica produzida - é caracterizado como um regime 

transitório (Avellar, 2010).  

Assim, para realizar esta mudança no ponto de operação da microturbina será necessário 

que se altere a referência de velocidade do gerador síncrono da microturbina, de modo que a 

turbina tenda a seguir estas mudanças no setpoint de velocidade. 

Durante o transitório serão analisadas diversas variáveis que representam os fenômenos 

térmicos e elétricos que estarão no foco do estudo desta pesquisa. 

4.2.4 Transitório elétrico no sistema de distribuição 

O objetivo deste teste é observar as alterações nas variáveis previstas pelo modelo de 

microturbina durante a ocorrência de uma falta elétrica. Este tipo de teste é utilizado em estudos 

de dinâmica e estabilidade em sistemas elétricos de potência. Além disso, este teste objetiva se 

os modelos divergem no comportamento dinâmico durante faltas na rede elétrica, e também 

verificar se há interação entre a geração elétrica e a cogeração durante esta situação de falta na 

rede. 

Para realizar este teste será aplicado uma falta simétrica na rede elétrica. A duração da 

falta elétrica será de 500 milissegundos. A duração prolongada da falta tem a finalidade de 

verificar se o comportamento do modelo sob faltas na rede em casos extremos. Ademais, se os 

modelos não entrarem em instabilidade durante e após cessar a falta elétrica, haverá indícios 

suficientes de que os modelos são adequados para representar faltas com menores durações. 

A falta será executada sempre da mesma maneira em todos os estudos realizados. Os 

valores de resistência e impedância que representam a falta elétrica serão definidos no escopo 

do teste realizado. A falta será aplicada nos terminais do conversor DC/AC da microturbina a 

gás. 

4.3  Variáveis analisadas 

A caracterização dos modelos será feita via análise das variáveis que representam o 

comportamento do modelo de microturbina no que tange ao domínio térmico e elétrico. Assim, 
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a análise do comportamento dinâmico e estático dos modelos de microturbina se dará com 

auxílio destas variáveis. 

4.3.1  Variáveis elétricas 

A análise das variáveis estudadas é tipicamente para fins de estudos elétricos de 

estabilidade, sistemas com conexão à rede e operação em geração distribuída. Assim, as 

variáveis consideradas são aquelas que possuem correlação com a geração elétrica e 

equipamentos da microturbina. Estas variáveis serão analisadas tanto no regime permanente 

quanto no transitório. Serão consideradas as seguintes: 

1- Potência ativa gerada no PMSM; 

2- Potência ativa entregue à rede;  

3- Tensão do elo CC; 

4- Tensão e corrente elétrica nos terminais da rede. 

4.3.2  Variáveis termomecânicas 

A análise das variáveis termomecânicas tem como foco de estudos o aproveitamento dos 

gases de saída para cogeração dos equipamentos térmicos, a turbina a gás e o motor Stirling. 

As variáveis consideradas possuem correlação com o sistema térmico e mecânico da 

microturbina e o motor Stirling, especificamente as seguintes: 

1- Velocidade de rotação do conjunto turbina-gerador; 

2- Sinal do comando de combustível (VCE) da microturbina; 

3- Torque mecânico da microturbina a gás; 

4- Temperatura dos gases da microturbina; 

5- Calor dos gases da microturbina;  

6- Torque extraído do motor Stirling; 

7- Rotação do motor Stirling; 

8- Potência do motor Stirling. 

Estas variáveis elencadas serão analisadas tanto no regime permanente quanto no 

transitório. Elas contemplam os aspectos térmicos da microturbina e do motor Stirling. 

4.4   Considerações acerca do motor Stirling 

Quando em operação de cogeração, o foco será analisar o aproveitamento térmico dos 

gases de exaustão da microturbina que acionará o motor Stirling. Estas análises serão feitas 

tanto para o regime permanente quanto para o regime transiente, e a análise da operação do 

motor Stirling depende do ponto de operação do sistema da microturbina.  
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4.5 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentado o sistema base de testes que será utilizado para avaliar o 

comportamento dos modelos de microturbinas a gás. Os modelos selecionados para serem 

testados no ambiente descrito no capítulo são: o modelo de Rowen, o modelo GAST e o modelo 

Termomecânico. Além disto, foram também elucidadas as prerrogativas para simplificações do 

modelo de Rowen. Desta forma, obtiveram-se 5 modelos variantes do modelo Rowen aplicado 

à microturbinas a gás que serão testados no ambiente de testes descrito neste capítulo. 

Foi apresentada a topologia do sistema de testes, o qual contém a modelagem dos 

componentes elétricos e mecânicos para representar a microturbina Capstone C30. Será nesse 

sistema que os modelos de microturbinas serão testados. 

Outrossim, foram apresentados os testes que serão desenvolvidos com a finalidade de 

caracterizar os modelos de microturbinas a gás, no que tange a geração distribuída e a cogeração 

energética. Também foram elencadas as variáveis que serão estudadas e que servirão de apoio 

para a análise qualitativa dos modelos simplificados de microturbinas a gás bem como para as 

diferentes filosofias de modelagem. 

Por fim, foram apresentados os parâmetros que serão utilizados na simulação do motor 

Stirling para aproveitamento do calor dos gases quentes da microturbina a gás. 
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Capítulo 5 

 

Análise comparativa e discussões dos 

resultados  

Este capítulo visa apresentar as análises em GD e cogeração a partir da metodologia 

definida no Capítulo 4 quando utilizado os modelos introduzidos no Capítulo 3: modelo de 

Rowen, GAST e Termomecânico e também apresentar e discutir acerca dos modelos 

simplificados de microturbinas a gás. Primeiramente, serão analisados os modelos dinâmicos 

em relação às relações algébricas e paramétricas, bem como a forma construtiva dos diagramas 

de blocos dos modelos e as considerações de modelagem. Por seguinte, verificar-se-á a 

aplicação dos modelos de microturbinas a gás no contexto da geração distribuída e da cogeração 

energética.   

Inicialmente, será explicitada as principais diferenças entres os 3 modelos de microturbina 

no que tange a sua concepção, aplicação e restrições. Conjuntamente, será verificado as 

possíveis correlações paramétricas e algébrica entre os diferentes modelos. Para auxiliar estas 

correlações será desenvolvida a análise estática do torque e da temperatura em função dos sinais 

de entrada dos modelos, tanto para os três modelos quanto para os modelos simplificados. 

Outro conjunto de análise abordará o comportamento dos modelos quando em aplicação 

no contexto de cogeração e geração distribuída, conforme descrito na seção 4.2.1. Serão 

apresentados gráficos correspondentes às simulações realizadas, assim as variáveis elencadas 

na seção 4.3.1 e 4.3.2 servirão de base para a análise do comportamento nestas aplicações. 

5.1 Análise comparativa entre as diferentes filosofias 

de modelagem 

Dentre os modelos apresentados no Capítulo 3 pode-se, resumidamente, apresentar as 

principais dinâmicas modeladas por cada um deles. Tal descrição corroborará para clarear as 

principais diferenças entre os modelos. O modelo de Rowen contém as dinâmicas do 

posicionador da válvula de combustível, dinâmica sistema de combustível, atraso de 

combustão, dinâmica da descarga do compressor, atraso de transporte do gás, dinâmica da 

radiação térmica, dinâmica do termopar, controle de temperatura integral e equações estáticas 
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para conversão de combustível em torque e temperatura, além disso, o modelo conta com um 

sistema de vazão mínima de combustível. Em contrapartida, o modelo GAST conta apenas com 

a dinâmica da válvula de combustível, dinâmica do sistema de combustível, e um controle de 

temperatura simples. Por fim, o modelo termomecânico apresenta apenas a dinâmica da válvula 

de combustível e equações não lineares para conversão de combustível em torque e temperatura. 

Desta forma, nesta seção é possível fazer uma análise sobre as diferenças entre os modelos 

apresentados no Capítulo 3. Os principais aspectos dos modelos como filosofias de modelagem, 

finalidade do modelo, malhas de controle, entre outras características estão sumarizadas na 

Tabela 5.1. 

 Tabela 5.1 – Análise comparativa entre os modelos. 

Informações\Modelos ROWEN GAST TERMOMECÂNICO 

Filosofia de modelagem 
Representar turbina a gás 

single shaft da GE 

Representar turbina a gás 

single shaft/ Split shaft 

da GE 

Representar 

microturbinas single 

shaft 

Finalidade do modelo 
Estudo de estabilidade 

em sistemas de potência 

Estudo de estabilidade 

em sistemas de potência 

Estudo dos efeitos 

térmicos e mecânicos 

durante a operação 

Equações representadas 

no domínio 
Frequência Frequência Temporal 

Malhas de controle de 

velocidade 
Sim Sim Sim 

Malha de controle de 

temperatura 
Sim Sim Não 

Malha de controle de 

aceleração  
Sim Não Não 

Aplicável à estudo de 

cogeração 
Sim Não Sim 

Aplicável à estudos em 

sistema de potência 
Sim Sim Sim 

Representação das 

equações termodinâmica 
Linear Linear Não linear 

Modelagem do LVS Sim Sim  Não 

Modelo da válvula de 

combustível 
1º ordem 1º ordem 2º ordem 

 

Em linhas gerais, o modelo de Rowen proporciona uma observação razoável do sistema 

dinâmico próximo a velocidade nominal e, também, este modelo é uma representação completa 

da microturbina de um modo geral. 

Já o modelo Termomecânico tem a vantagem de ser representativo do comportamento 

não linearidade do torque com a velocidade, e sua filosofia está voltada para estudos de 

transientes das propriedades termodinâmicas da microturbina, contudo, este modelo apresenta 

ser pouco representativo da dinâmica da microturbina num contexto mais geral de operação. 

Por fim, o modelo GAST está entre estes dois extremos do modelo de Rowen e do modelo 

Termomecânico, apresenta bastantes simplificação da dinâmica de uma microturbina e seu foco 
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de aplicação está voltado para em estudos de potência elétrica em que não há preocupação com 

a modelagem da microturbina com um todo. 

Ainda em relação às diferenças entre os modelos abordados nesse trabalho, pode-se 

apresentar a Tabela 5.2, que contém as seguintes diferenças em relação à modelagem dos 

sistemas que compõem a microturbina a gás. 

Tabela 5.2 – Comparação dos componentes abordados nos sistemas dos modelos de 

microturbinas. 

 GAST Rowen Termomecânico 

Sistema de 

Combustível 

Válvula de combustível 

Sistema de combustível 

Válvula de Combustível 

Sistema de combustível 

Atrasos 

Posicionador da válvula  

Dinâmica do compressor 

Válvula de combustível 

Sistema de 

Temperatura 

Constante de tempo 

agregada (1º ordem) 

Termopar 

Radiação térmica 

Controlador 

Não faz consideração 

A partir da modelagem presentada no capítulo 3 acerca do modelo Termomecânico e de 

Rowen e ainda, valendo-se do trabalho desenvolvido por Bank Tavakoli et al. (2009), verificou-

se que existe correlação entre os parâmetros do modelo Termomecânico e os fenômenos 

termodinâmicos que permitem que seja possível a correlação paramétrica entre o modelo 

Termomecânico e o modelo de Rowen. Isto é, utilizando os parâmetros da Tabela 3.1, que são 

válidos para o modelo Termomecânico, é possível deduzir parcialmente os parâmetros do 

modelo de Rowen, dos quais cita-se os parâmetros K1, K2 e K3. Estes parâmetros referem-se 

à representação da conversão da vazão de combustível em torque mecânico na microturbina. 

Contudo, o caminho inverso não parece ser viável, visto que os parâmetros do modelo de Rowen 

são dependentes de vários parâmetros termodinâmicos que são aplicáveis ao modelo 

Termomecânico.  

Em relação ao modelo GAST, esta correlação paramétrica não foi possível de ser 

conduzida, pois não é conhecido a origem fenomenológica dos parâmetros utilizados no 

modelo. Contudo, com análise qualitativa comparativa do diagrama de blocos é possível 

associar os parâmetros do modelo GAST aos parâmetros correspondentes do modelo de Rowen, 

visto que, ambos modelos possuem blocos dinâmicos representam o mesmo fenômeno.  

Uma possibilidade adequação do modelo GAST em função do modelo de Rowen, pode 

ser realizada tomando como base o modelo de Rowen da Fig. 3.1. Desconsiderando os atrasos 

de transporte, removendo a dinâmica do compressor, considerando direta a conversão de vazão 

de combustível em torque, removendo a vazão mínima de combustível e ainda mantendo os 

mesmos parâmetros nos blocos que representam o Posicionador da Válvula e o Sistema de 

Combustível é possível obter o modelo GAST a partir do modelo de Rowen. Adicionalmente, 

assume-se por hipótese que a malha de controle de temperatura do modelo GAST seja uma 

representação simplificada equivalente da malha descrita pelo modelo de Rowen. Assim, pode-

se afirmar que é possível deduzir o modelo GAST a partir do modelo de Rowen dentro deste 

escopo apresentado. 
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A partir do exposto nesta seção, faz-se necessário verificar as relações estáticas entre os 

modelos de modo a tentar identificar relações algébricas entre os modelos de microturbinas a 

gás.  

5.2 Análise da relação estática entre Torque, VCE e 

velocidade 

Nestas análises são desconsideradas as malhas de controle de velocidade e de 

temperatura, pois esta análise está centrada no comportamento do modelo da microturbina em 

termos das equações do torque mecânico sem a influência dos controles associados, desta 

forma. 

5.2.1 Analise para as três filosofias de modelagem 

Assim, foram confrontados os modelos GAST e Termomecânico com o modelo de 

Rowen, verificando como o comportamento destes divergem em relação ao modelo de Rowen 

em regime permanente e como variam o torque e a temperatura em função do VCE e da 

velocidade. 

 Inicialmente, foi verificado o comportamento em regime permanente dos modelos de 

microturbinas a gás. Esta verificação foi realizada via análise estática das equações que 

compõem os modelos, procedimento realizado de acordo com Rauber & Reginatto (2015). O 

resultado desta análise será mostrado em nove gráficos. Todos os gráficos foram agrupados em 

três colunas, cada uma com as seguintes velocidades em pu 0,95, 1,00 e 1,07, respectivamente. 

1- Os três primeiros gráficos apresentam os valores do sinal 𝑊𝑓 em função do sinal VCE, 

dado que, 𝑊𝑓 é o sinal que representa o fluxo de combustível que chega à microturbina 

e é dependente do sinal de VCE.  

2- Outros três gráficos que representam os valores de torque em função do sinal de 𝑊𝑓 .  

3- E os últimos três gráficos representam os valores de torque em função do sinal de 

VCE. 

Os diagramas de blocos de cada um dos modelos de microturbina avaliados estão 

ilustrados nas Fig. 5.1, Fig. 5.2 e Fig. 5.3, e tratam respectivamente dos modelos de Rowen, 

GAST e Termomecânico. Nestas figuras estão identificados os sinais analisados, deste modo, é 

fácil visualizar onde o sinal foi medido no diagrama de blocos.  
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Fig. 5.1 – Diagrama de blocos modelo Rowen com identificação dos sinais. 

 
Fig. 5.2 – Diagrama de blocos modelo GAST com identificação dos sinais. 

 
Fig. 5.3 – Diagrama do modelo Termomecânico com identificação dos sinais. 

A partir da Fig. 5.1 e da descrição do modelo de Rowen da seção 3.1, pôde-se obter a 

relação do torque com a velocidade (𝜔) e o 𝑉𝐶𝐸 

 𝑇𝑚 = 𝐾1(𝑉𝐶𝐸 − 𝐾3)𝜔 − 𝐾2(𝜔 − 1). (5.1) 

As constantes 𝐾1, 𝐾2 e 𝐾3, são associadas às deduções da equação. Pode-se notar que do 

ponto de vista estático, o modelo de Rowen fornece o torque mecânico a partir de uma função 

de 1º grau não linear, pois envolve o produto das variáveis relativas ao sinal de VCE e da 

velocidade de rotação 𝜔. 

Para análise do modelo GAST, Fig. 5.2, foi necessário readequar a equação, pois, o 

modelo representava como sinal de saída a potência gerada pela turbina. Contudo para manter 

a padronização e ser possível aplicar o modelo ao ambiente de testes apresentado no Capítulo 

4, a equação estática do modelo foi modificada para que a saída fosse em termos do torque e se 

mantivesse função do VCE e de 𝜔. Assim tem-se 

 
𝑇𝑚 =

𝑉𝐶𝐸

𝜔
− 𝐷𝑡𝑢𝑟𝑏𝜔. (5.2) 
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Considerando nulo o termo que se refere ao amortecimento da turbina, 𝐷𝑡𝑢𝑟𝑏, e 

considerando a equação (5.2) utilizando a expansão em série de Taylor de 1º ordem, e ainda, 

considerando somente pequenas variações de velocidade em torno do ponto nominal (𝜔 =1 pu), 

chega-se à relação aproximada 

 𝑇𝑚 ≈ 𝑉𝐶𝐸 − 𝑉𝐶𝐸(𝜔 − 1). (5.3) 

Para o modelo Termomecânico, Fig. 5.3, a potência líquida disponível é o resultado da 

subtração entre a potência extraída pela turbina e a potência consumida pelo compressor. Dessa 

forma, após manipulações algébricas utilizando as equações (3.5) a (3.29) foi possível descrever 

a relação do torque em função do VCE e da velocidade 𝜔 por 

𝑇𝑚 =  
𝑚1,𝑚𝑎𝑥𝑐𝑝𝑎𝑟𝜂𝑡

𝑃𝑛𝑜𝑚
[− ( 𝑇1  +

𝑇1

𝜂𝑐
((𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔)1−

1

𝑘 − 1 )  +

𝑉𝐶𝐸√
(𝑃𝑖𝑛𝑗𝐶𝑜𝑚𝑏−(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔+1)𝑃1)

(𝑃𝑖𝑛𝑗𝐶𝑜𝑚𝑏−(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥+1)𝑃1)
 
𝑛𝑐𝑜𝑚𝑏𝑚𝑐𝑛𝑜𝑚𝑃𝐶𝐼

𝑚1,𝑚𝑎𝑥𝑐𝑝𝑎𝑟
) ((𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔)

1

𝑘
−1 − 1) −

𝑇1

𝜂𝑐𝜂𝑡
((𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔)1−

1

𝑘 − 1)  ]. 

 

 

(5.4) 

A partir das equações (5.1), (5.3) e (5.4) pôde-se comparar o comportamento estático dos 

modelos, de modo que o torque ficasse em função das variáveis 𝜔 e VCE. Os parâmetros das 

equações (5.1), (5.3) e (5.4) foram adotados conforme apresentado no Capítulo 3, assim, os 

modelos representam a microturbina Capstone C30. Nota-se claramente que as equações dos 

diferentes modelos preveem diferentes influências de VCE e 𝜔 sobre o torque mecânico em 

regime permanente. 

Em relação ao modelo de Rowen e GAST a velocidade 𝜔 está relacionada com o sinal de 

VCE e, assim, relacionando-se intrinsicamente com a vazão combustível, entretanto, no modelo 

Termomecânico a velocidade 𝜔 está relacionada à variação de pressão do ar e à variação de 

combustível.  

Para ilustrar a influência do sinal de VCE e de 𝑊𝑓 no torque extraído pela microturbina, 

foi utilizado uma faixa de valores destes sinais que abrangessem os limites apresentados no 

Capítulo 3 e não os extrapolassem. Assim, tanto VCE quanto 𝑊𝑓 variam de -0,1 até 1,5 pu com 

um passo de 0,01. A velocidade foi mantida em 3 valores diferentes 0,95, 1 e 1,07 todos em por 

unidade. 

Foram retratados na Fig. 5.4 o sinal 𝑊𝑓 em função do sinal VCE, o torque em função do 

sinal 𝑊𝑓 e o torque em função do sinal VCE.  

Primeiramente, na Fig. 5.4 (a), (b) e (c) representou-se as equações que regem as relações 

entre 𝑊𝑓 e VCE, assim tem-se: 

1- Para o modelo GAST 𝑊𝑓 é igual ao VCE, logo 

 𝑊𝑓 = 𝑉𝐶𝐸. (5.5) 

2- Para o modelo de Rowen 𝑊𝑓 é regido pela equação  

 𝑊𝑓 =  𝐾3 + (1 − 𝐾3)𝑉𝐶𝐸𝜔. (5.6) 

3- Para o modelo Termomecânico a equação que relaciona os sinais é dada por 



61 

 

 

  𝑊𝑓 =  𝑉𝐶𝐸 √
(𝑃𝑖𝑛𝑗,𝐶𝑜𝑚𝑏 −  𝑃1(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔 + 1))

(𝑃
𝑖𝑛𝑗,𝐶𝑜𝑚𝑏

− (𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥 + 1)𝑃1) ⁄ . (5.7) 

Nota-se facilmente que o sinal de 𝑊𝑓 varia linearmente a partir do sinal de VCE nos três 

casos apresentados. Desta forma, verifica-se que os coeficientes de inclinação da reta que a 

equação descreve podem ser diferentes dependendo da velocidade e dos parâmetros adotados. 

Nesta primeira sequência de situações ilustrada na Fig. 5.4 (a), (b) e (c), apenas quando a 

velocidade foi estipulada em 1 pu, as retas que descrevem as equações de 𝑊𝑓 em função de 

VCE se encontraram no mesmo ponto e isto ocorreu quando o valor do sinal de VCE era 1 pu. 

Adicionalmente, notou-se que o sistema de combustível modelado em cada modelo foi 

abordado de maneira diferente. Por isto, em cada caso analisado as retas não se sobrepuseram, 

indicando a possibilidade que quando os modelos forem submetidos a situações iguais, eles 

poderão apresentar respostas diferentes em regime permanente. 

  
Fig. 5.4 – Comparação estática entre os modelos com diferentes velocidades. 

De um modo mais aprofundado, o caso retratado na Fig. 5.4 (a) ilustra as retas da equação 

de 𝑊𝑓 em função de VCE quando a velocidade vale 0,95 pu. Neste caso, tomando como base o 

modelo de Rowen, pode-se ver que há divergência do modelo GAST e do Termomecânico. Isto 

se deve à forma com que estes modelos consideram a dinâmica do posicionador da válvula do 

sistema de combustível. No modelo de Rowen, há um valor mínimo de fluxo de combustível, 
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que não é considerado nos demais modelos. Isso se reflete na vazão de combustível quando 

VCE vale zero, há uma vazão não nula no modelo de Rowen, o que não é característico nos 

outros modelos.  

Quando a velocidade da microturbina é ajustada para 1 pu, Fig. 5.4 (b), o modelo 

Termomecânico e o modelo GAST possuem o mesmo ângulo de inclinação da reta que descreve 

𝑊𝑓. Isso se deve ao fato de que nesta condição o sinal 𝑊𝑓 é influenciado unicamente pelo VCE. 

Para o caso do modelo Termomecânico, quando a velocidade vale 1 pu, o termo da equação 

(A.1) dentro da raiz quadrada tem valor 1 (coeficiente angular de valor idêntico ao do modelo 

GAST). 

Quando a velocidade da microturbina está em 1,07 pu, vide Fig. 5.4 (c), os modelos 

novamente possuem inclinações diferentes na curva 𝑊𝑓 vs VCE. Porém, o modelo GAST e o 

Termomecânico iniciam em -0,06, diferentemente do modelo de Rowen, que é previsto uma 

vazão mínima de combustível. Assim incorre que sempre que o valor de VCE for nulo, haverá 

uma vazão mínima com o valor da constante K3. 

Na segunda sequência da análise estática, ilustrados na Fig. 5.4 (d), (e) e (f) foi verificado 

o comportamento do torque em função de 𝑊𝑓, para os casos em que a velocidade tem valor 

0,95, 1,00 e 1,07 pu. Este conjunto de análises tiveram a finalidade de verificar o 

comportamento do torque extraído da microturbina sem a influência da vazão mínimas de 

combustível e do sistema de injeção de combustível. Desta vez, verificou-se que nos três 

gráficos as curvas se encontram no ponto em que 𝑊𝑓 e o torque valem 1 pu. Adicionalmente é 

fácil verificar que os modelos Rowen e Termomecânico possuem inclinações da reta similares, 

contudo não iguais. Ainda para este caso é possível verificar que o modelo GAST é pouco 

influenciado pela velocidade, isto é, o ângulo da reta do torque em função de 𝑊𝑓, pouco muda 

em função da velocidade. Como o modelo GAST deriva da linearização em torno da velocidade 

em 1 pu, é notório que para velocidades menores que 1 pu o torque tenha valores maiores, e 

para velocidades maiores que 1 pu o torque deva ser menor.  

Está ilustrado na Fig. 5.4 (d) o caso do torque em função de 𝑊𝑓 quando a velocidade valia 

0,95 pu. Notou-se que as retas dos modelos Termomecânico e de Rowen eram similares, porém 

o modelo termomecânico apresentou valores iguais para uma mesma vazão de combustível.  

Na Fig. 5.4 (e) quando a velocidade foi ajustada para 1 pu ficou evidente que as retas dos 

modelos Termomecânico e do modelo de Rowen foram coincidentes independente da vazão de 

combustível. Além disto todas as retas foram coincidentes no ponto em que 𝑊𝑓 valia 1 pu. Isto 

levou à conjectura que para quando a vazão de combustível e a velocidade forem nominais, os 

três modelos devem apresentar o mesmo valor de torque. 

Por fim para o caso quando a velocidade está acima do ponto nominal, em 1,07 pu, é 

possível verificar na Fig. 5.4 (f) que os modelos Termomecânico e de Rowen são similares, 

porém o modelo termomecânico apresenta valores ligeiramente maiores para uma mesma vazão 

de combustível. 

Com esta sequência de análises do torque em função da vazão de combustível e 

analisando as equações (5.6) e (5.7) pôde-se notar que quando a velocidade é nominal ou 

próxima da nominal a relação do torque com 𝑊𝑓 é a mesma para o modelo de Rowen e 
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Termomecânico, visto que, a modelagem deste bloco é similar à ambos os modelos, diferindo 

na relação da pressão em função da velocidade. Para o modelo de Rowen, a razão de pressão é 

fixa, para o modelo termomecânico a razão de pressão é dependente da velocidade de operação. 

A última sequência de gráficos retratados na Fig. 5.4 (h), (i) e (j) ilustram como varia o 

torque em função do sinal de VCE e da velocidade de operação da microturbina. De um modo 

geral, os modelos de Rowen e GAST apresentaram variações similares, já o modelo 

Termomecânico, apresentou comportamento distinto dos demais. Uma hipótese sugerida para 

explicar esta diferença entre os resultados é o fato do modelo Termomecânico não representar 

uma vazão mínima de combustível no sistema de injeção de combustível. Além desta hipótese, 

há o fato de não ter sido modelado o regenerador de calor, que possivelmente faria com que o 

torque fosse maior para um mesmo sinal de VCE. Nesta terceira sequência de análise foi 

possível notar que a reta que descreve a equação do torque em função do sinal de VCE foi 

similar entre os modelos de Rowen e GAST quando a velocidade valia 0,95 e 1,07 pu e 

coincidente quando vale 1 pu. Contudo a reta que descreve a equação do modelo 

Termomecânico não é similar a nenhuma outra reta e quando a velocidade se encontra em 1,07 

pu o modelo aparenta possuir a mesma inclinação de reta que o modelo de Rowen, porém, com 

um offset de -0,6 pu. 

Na Fig. 5.4 (g) o torque em função de VCE no modelo GAST apresentou valores 

levemente maiores que o modelo de Rowen quando a velocidade valia 0,95 pu. Nesta situação 

o modelo Termomecânico apresentou valores de torque consideravelmente divergentes do 

modelo de Rowen, porém, os valores de torque foram relativamente próximos quando VCE 

valia 0,65. 

Está ilustrado na Fig. 5.4 (h) o torque em função do VCE para o modelo GAST apresenta 

valores idênticos ao modelo de Rowen quando a velocidade vale 1 pu. O modelo 

Termomecânico descreve que para valores de VCE próximos do nominal o torque terá valores 

relativamente próximos ao torque descrito pelo modelo de Rowen. Quando o VCE vale 1 pu, o 

torque valerá 1 pu para todos os modelos, no caso em que a velocidade também vale 1. 

Por fim, ilustrado na Fig. 5.4 (i) está o gráfico do torque em função do VCE para o caso 

em que a velocidade nominal vale 1,07 pu. Neste cenário, as equações dos modelos descrevem 

valores diferentes para o torque. O modelo de Rowen apresentou o maior valor de torque para 

um mesmo sinal de VCE. O modelo GAST apresentou valores de torque próximos ao de 

Rowen, porém menores. Já o modelo Termomecânico apresentou valores muito menores que 

os dois modelos, para um mesmo valor de VCE. 

Apesar de ter sido possível verificar que existem igualdades nas equações do torque em 

função de 𝑊𝑓 dos modelos de Rowen e Termomecânico, contudo, isto não resultou numa 

similaridade da equação do Torque em função do VCE. 

Contudo, é plausível afirmar que no ponto nominal de operação, quando a velocidade e o 

VCE valem 1 pu, todos os modelos resultam no mesmo torque. Ainda nesta linha de raciocínio, 

os modelos poderão apresentar valores similares em regime, desde que não operem distante do 

ponto nominal. Porém em situações fora deste contexto poderão haver grandes diferenças no 

torque previsto por cada modelo. Consequentemente haverão propagações destes erros e isto 
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acarretará em divergências nos resultados tantos para as variáveis térmicas quanto para as 

variáveis elétricas do sistema de geração.  

Pode-se concluir com análise da Fig. 5.4 que a grande diferença entre os modelos se dá 

principalmente na modelagem do sistema de combustível, que pode ser verificado nos gráficos 

de 𝑊𝑓 vs VCE. Assim, a modelagem do sistema de combustível difere entre os modelos de 

maneira que pode acarretar em diferenças nos resultados. Ainda é possível afirmar que esta 

diferença pode ser responsável por divergência nos resultados das simulações em geração 

distribuída e em cogeração, principalmente no caso do modelo Termomecânico comparado ao 

modelo de Rowen.  

A respeito das relações entre a potência e o torque em função da velocidade foram criados 

os seguintes diagramas ilustrados na Fig. 5.5, cabe lembrar que estes diagramas são referentes 

aos modelos de microturbinas analisados em malha aberta.  Em (a), (b) e (c) estão ilustradas as 

variações da potência em função da velocidade com diferentes valores de VCE e em (d), (e) e 

(f) estão ilustradas as variações do torque em função da velocidade com diferentes valores de 

VCE.  

 
Fig. 5.5 – Diagramas de potência vs velocidade e torque vs velocidade, ambos com valores de 

VCE constante. 

De um modo geral, pôde-se notar que para valores de VCE maiores que 1 pu, as equações 

do torque e da potência dos três modelos se interceptam no ponto em que estas duas variáveis 

e a velocidade valem 1 pu. Outro ponto importante que pode ser extraído destes diagramas foi 

a confirmação de que os três modelos são diferentes entre si, ou seja, tratam-se de diferentes 

filosofias de modelagens ou ainda, de diferentes formas de simplificação de um mesmo 
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fenômeno e isso fica claro com a diferença entre o perfil do torque e da potência prevista pelos 

modelos.  

Com os resultados obtidos não foi possível afirmar que o modelo GAST deriva de maneira 

analítica do modelo de Rowen, tal fato é justificado pelas diferentes inclinações das retas que 

descrevem o torque e a potência. Ainda é possível verificar que estes modelos podem ser 

linearizações das equações que compõem o modelo termomecânico. O comportamento do 

torque em relação à velocidade previsto pelo modelo GAST é diametralmente oposto ao 

previsto pelo modelo de Rowen. 

5.2.2 Análise para os modelos simplificados 

A análise estática dos modelos simplificados tem a função de verificar a diferença entre 

a resposta das variáveis em regime permanente que os modelos de microturbina preveem. As 

simplificações realizadas podem ser agrupadas em 2 dois casos diferentes, aqueles que possuem 

sistema de combustível e equações termodinâmicas modeladas e aqueles que não possuem, 

assim, alguns modelos terão comportamento estático iguais ao modelo de Rowen em e outros 

terão comportamento estático igual ao modelo de Rowen estático. Dessa forma, a relação do 

torque em função de VCE e da velocidade 𝜔 a apresenta diferença oriunda da negligência da 

vazão mínima de combustível, pois esta negligência altera a equação (5.1). Contudo esta 

remoção do sistema de combustível causa pouca divergência no torque em relação ao VCE 

conforme apresentado na Fig. 5.6. 

 
Fig. 5.6 – Análise estática da equação do torque para os modelos simplificados. 

Ademais, os gráficos da Fig. 5.7, levam a conclusão que o sistema de combustível em uso 

conjunto com as equações estáticas do modelo de Rowen fazem com o que o sinal de VCE 

torne-se proporcional ao VCE. Porém, resolveu-se investigar, como seria análise estática do 
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modelo caso fosse desconsiderado o sistema de combustível da microturbina, mas mantendo-

se as equações estáticas termodinâmicas, como pode ser visto na Fig. 5.7. 

Fica evidente que, em relação ao modelo de Rowen, o sistema de combustível é o 

principal responsável pelas diferenças entre as predições dos modelos. Contudo, cabe salientar 

que ao remover o sistema de combustível há duas alternativas para evitar diferenças de 

predições em relação ao caso base, a primeira é desconsiderar as equações estáticas 

termodinâmicas que correlacionam o torque com o VCE, a segunda é não operar a microturbina 

longe do ponto nominal de VCE.  

 
Fig. 5.7 – Análise estática do torque, sem o Sistema de Combustível e considerando equações 

termodinâmicas. 

5.3 Relação estática entre Temperatura, VCE e 

velocidade 

Nesta seção os três modelos foram analisados quanto a temperatura de saída dos gases 

quentes da microturbina. Esta análise foi importante, pois determinou o comportamento estático 

da temperatura dos gases de exaustão da microturbina que foram utilizados para cogeração.  

5.3.1 Analise para as três filosofias de modelagem 

O modelo GAST em sua modelagem não prevê a representação da temperatura dos gases 

quentes, assim, esta análise ficou restrita apenas aos modelos de Rowen e Termomecânico.  

Em ambos os modelos a temperatura é função da velocidade e também do VCE  
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 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑅 = 𝑇𝑅 − 𝐾𝑇1(1 − (𝑉𝐶𝐸𝜔(1 − 𝐾3) + 𝐾3)) + 𝐾𝑇2(1 − 𝜔) (5.8) 

 
𝑇𝑒𝑚𝑝𝑇  =  ( 𝑇1 (1 +

(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥𝜔)
1−

1
𝑘−1

𝜂𝑐
)    +

  𝑉𝐶𝐸√
(𝑃𝑖𝑛𝑗𝐶𝑜𝑚𝑏−(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  𝜔+1)𝑃1)

(𝑃𝑖𝑛𝑗𝐶𝑜𝑚𝑏−(𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥+1)𝑃1)

𝜂𝑐𝑜𝑚𝑏𝑚𝑐𝑛𝑜𝑚𝑃𝐶𝐼

(𝑚1𝑚𝑎𝑥 𝑐𝑝𝑎𝑟)
(1 + 𝜂𝑡 ((𝑅𝑃𝐶𝑚𝑎𝑥  𝜔)

1

𝑘
−1 − 1) ) ). 

(5.9) 

A equação (5.8) deriva do trabalho de pesquisa de Rowen (1983), e os parâmetros 

utilizados nesta equação estão descritos na Tabela 3.2. A equação (5.9) deriva da modelagem 

apresentada na seção 3.3 e 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑡 é a temperatura do gás na saída da turbina representada pelo 

modelo Termomecânico. Novamente, pode-se notar que a temperatura é função linear de VCE 

para ambos os modelos, mas em relação a velocidade de operação da microturbina, o modelo 

Termomecânico possui relação não linear. Sinteticamente, a temperatura de saída do modelo 

Rowen é calculada como uma variação de temperatura em torno de uma temperatura de 

referência 𝑇𝑅, já no modelo Termomecânico, a temperatura é descrita por sucessivas 

transformações politrópicas do gás de trabalho. 

As equações que representam a temperatura em função de VCE e da velocidade estão 

retratadas na Fig. 5.8 para os dois modelos.  

 
Fig. 5.8 – Temperatura vs VCE. 

Nota-se que as temperaturas são correlacionadas, porém, não coincidentes. Em todos os 

casos o modelo de Rowen previu valores de temperatura menores que o modelo 

Termomecânico. Na modelagem do modelo de Rowen foi considerado que a temperatura é 

também função da temperatura média de referência (𝑇𝑅) e função do sinal do fluxo de 

combustível 𝑊𝑓. Já no modelo termomecânico, a temperatura é função das equações de 

transformação politrópica do gás ideal, e também das equações de transformação de estado 

deste gás, resultado da utilização das equações  (3.11), (3.19), (3.23) e (3.25).  

Estas diferenças de previsão da temperatura entre os modelos de Rowen e 

Termomecânico clareiam o comportamento em regime que os modelos terão e isto conduz a 
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conjectura que haverá grande divergência na predição da temperatura entre os modelos. Outro 

ponto relevante que pôde ser extraído da Fig. 5.8 foi o fato de que não houve um ponto em que 

as equações se cruzaram. Portanto mesmo quando operando na velocidade nominal e com o 

VCE nominal – no caso do torque este era o ponto onde as equações se cruzassem – não houve 

resultados similares em nenhum ponto de operação ao qual estes modelos foram submetidos. 

Uma hipótese para esta divergência na predição da temperatura entre os modelos é 

atribuída à não incorporação do recuperador de calor no modelo Termomecânico, pois este 

equipamento faria a temperatura de saída dos gases serem menores, e possivelmente serem 

próximas à temperatura prevista pelo modelo de Rowen. Além disso, pode-se atribuir também 

o erro na predição da temperatura a divergência entre o sinal de 𝑊𝑓em função do sinal de VCE 

que o modelo Termomecânico apresenta em relação ao modelo de Rowen. 

5.3.2 Análise para os modelos simplificados 

Na Fig. 5.9 está representado apenas o comportamento estático da temperatura do modelo 

de Rowen original e do modelo de Rowen 3 (Rowen estático), pois o comportamento estático 

dos demais modelos são similares a estes dois – com sistema de combustível e sem. Isto poderá 

ser comprovado na análise dinâmica dos modelos. Contudo cabe lembrar que a análise estática 

não contempla os controles associados ao modelo da microturbina. 

Assim os modelos de Rowen WindUp, Rowen 1 e Rowen 2 possuem respostas similares 

ao modelo de Rowen original. Já o modelo de Rowen 3 é similar ao Rowen 3 WindUp. 

 
Fig. 5.9 – Análise Estática entre modelo de Rowen e Rowen Estático. 

5.4 Análise dinâmica em malha aberta 

Esta seção apresenta as análises em malha aberta dos modelos de microturbinas a gás e 

têm por objetivo evidenciar as características destes modelos frente aos transientes de 

velocidade e VCE. A análise estática mostrou que se tratam de diferentes modelos de 
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microturbina assim, torna-se necessário verificar possíveis comportamentos que os modelos 

terão quando em malha aberta, de modo que seja possível verificar correlações no 

comportamento dinâmico entre eles.  Quanto aos modelos simplificados, não foi realizado este 

teste, visto que o foco está na análise dinâmica, pois esta análise corrobora com a elucidação 

das questões objetivas desta pesquisa. 

De uma forma geral, este teste foi desenvolvido para impor aos modelos de microturbinas 

condições que exprimam o comportamento em regime transitório. De maneira elementar, o 

regime transiente é o período compreendido entra a mudança de uma condição de regime 

permanente para outra condição de regime permanente. Conforme avaliado na seção 5.2, as 

variáveis que afetam a condição de regime permanente dos modelos são o sinal de VCE e a 

velocidade da microturbina. 

Assim, as simulações dinâmicas em malha aberta foram realizadas partindo-se da 

condição ilustrada na Fig. 5.10 (a).  Inicialmente os parâmetros têm valores de 0,5 pu para o 

VCE pu e 0,95 pu para 𝜔 e aplicando  variação do sinal de VCE e da velocidade ao longo do 

tempo de teste, que tem duração total de 1000 segundos, conforme mostra a figura. 

  
Fig. 5.10 – Variação do VCE e velocidade (a) e do torque (b) ao longo do tempo de teste. 

As respostas em torque que os modelos representaram com as variações de velocidade e 

de VCE durante o intervalo de simulação estão ilustradas na Fig. 5.10 (b). É possível averiguar 

nesta figura que os resultados são similares aos gráficos (g), (h) e (i) da Fig. 5.4 nos respectivos 
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pontos de VCE. Isto corrobora com a verificação do comportamento estático ora levantado dos 

modelos dinâmicos de microturbina.  

Contudo, ainda é necessário verificar como foi o comportamento dos modelos durante 

estes intervalos de transição do ponto de regime ao qual os modelos estavam submetidos. 

O detalhamento do comportamento dinâmico dos modelos durante o regime transiente da 

microturbina pode ser visualizado com mais detalhes na Fig. 5.11. De um modo geral, o modelo 

de Rowen e o de GAST apresentaram comportamentos similares em todas as simulações, isto 

é, houve pouca divergência na resposta do torque previsto pelos modelos.  

 
Fig. 5.11 – Resposta dinâmica do torque em função da variação de VCE e da velocidade. 

Os resultados da primeira etapa de testes realizados sem as malhas de controles nos 

modelos estão ilustrados nos gráficos (a), (b) e (c) da Fig. 5.11. O valor de torque que é 

representativo aos 100 primeiros segundos de simulação está retratado na Fig. 5.11 (a). É 

possível notar que a resposta do torque dos modelos de Rowen e GAST apresentaram valores 

próximos, já o modelo Termomecânico apresentou um offset de aproximadamente 0,1 pu em 

relação aos demais.  

Na Fig. 5.11 (b) é possível visualizar o comportamento do torque durante a transição do 

VCE de 0,5 para 1,0 pu. No modelo Termomecânico foi possível verificar características de 

comportamento de sistema dinâmico de segunda ordem e ainda foi notado que este modelo 

apresentou um offset positivo no torque de aproximadamente 0,2 pu em relação aos demais 

modelos. O offset era esperado considerando as características de regime permanente já 

analisadas.  



71 

 

Os resultados da segunda etapa de testes realizados sem as malhas de controles nos 

modelos estão ilustrados nos gráficos (d), (e) e (f) da Fig. 5.11. Quando ocorreu a transição de 

velocidade de 0,95 para 1,0 pu e do VCE de 0,5 para 1,0 pu foi possível notar na Fig. 5.11 (d) 

que o modelo Termomecânico atingiu o valor de regime num tempo menor que os demais 

modelos, e ainda continuou apresentando um offset no torque de 0,2 pu em relação aos outros 

modelos. Ficou evidente o comportamento de sistema de 2º ordem para o modelo 

Termomecânico e de 1º ordem para os modelos de Rowen e GAST. Ainda pôde-se notar que o 

modelo GAST apresentou dinâmica mais lenta que o modelo de Rowen. 

Pôde-se notar que todos os modelos convergiram para o mesmo ponto quando o VCE e a 

velocidade tinham o valor de 1 pu, este caso está ilustrado na Fig. 5.11 (e), o que era esperado, 

visto que as equações estáticas também prediziam este comportamento dos modelos. 

No gráfico (f) da Fig. 5.11está ilustrada a última transição do 2º teste, quando o VCE 

parte de 1,0 até 1,5 pu. Novamente o offset de torque do modelo Termomecânico aparece, desta 

vez com valor de 0,25 pu. 

Os resultados da terceira etapa de testes realizados sem as malhas de controles nos 

modelos estão ilustrados nos gráficos (g), (h) e (i) da Fig. 5.11. Assim, o gráfico (g) ilustra o 

comportamento do torque quando o VCE foi reduzido para 0,5 pu e a velocidade é elevada até 

1,07 pu. Pôde-se notar que o modelo termomecânico apresenta valor de torque próximo de zero, 

logo, pode-se presumir que o mesmo está na iminência de operar como motor e não mais como 

gerador, contudo os modelos de Rowen e o de GAST continuam a trabalhar com torque maior 

que zero.  

Na Fig. 5.11 (h) está ilustrado o efeito da transição do VCE de 0,5 para 1,0 pu. Enquanto 

o modelo de Rowen e GAST apresentaram o valor de torque próximo da unidade o modelo 

termomecânico apresentou um offset de aproximadamente 0,5 pu.  Nota-se novamente a 

diferença de ordem na resposta dos modelos, o modelo Termomecânico apresentou 

sobrepassagem, já os modelos Rowen e Gast se diferenciaram nos tempos de acomodação. 

Por fim na Fig. 5.11 (i) é apresentado o último teste realizado com os modelos. O VCE 

foi alterado de 1,0 para 1,5 pu, estando no limite máximo da turbina. 

Cabe ressaltar que em condições normais de operação o sinal de VCE da microturbina 

possivelmente não chegaria a valores muito maiores que 1,00 pu, visto que na condição em que 

a velocidade é 0,95 pu o torque da microturbina foi duas vezes o valor nominal.  

Com isto, foi possível verificar que os modelos de Rowen e GAST apresentaram resposta 

não oscilatória e sem sobressalto. Deste modo, estes modelos têm características semelhantes a 

um sistema dinâmico de 1º ordem. Contudo, observou-se tempos de acomodação diferentes nas 

respostas, concluindo-se que as constantes de tempo são diferentes e ainda que as constantes de 

tempo do modelo de Rowen são menores que as do modelo GAST. O modelo GAST fica mais 

lento nas situações em que VCE está acima de 1 pu. 

Já o modelo Termomecânico apresentou respostas com sobressalto, porém sem 

oscilações. Essas características permitem afirmar que o modelo Termomecânico tem 

característica de sistema dinâmico de 2º ordem. 

Com as análises estáticas e simulação dinâmica em malha aberta dos modelos pôde-se 

inferir que o modelo GAST apresenta similaridades com o modelo de Rowen. Contudo, as 
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simplificações realizadas, para deduzir o modelo GAST do modelo Rowen, não ficaram claras 

e, assim, que não foi possível correlaciona-los de forma analítica. Contudo, para o modelo 

Termomecânico, também não foi possível encontrar correlação analítica com os outros 

modelos. 

Assim, conclui-se destes resultados apresentados os modelos em questão se tratam de 

diferentes filosofias de modelagem dinâmica de uma microturbina a gás. 

Desta forma, parte-se para análise comparativa dos modelos em geração distribuída e em 

cogeração para elucidar de maneira satisfatória como será o comportamento destes modelos 

neste cenário de operação. Ademais, como o modelo de Rowen se mostrou o mais completo em 

relação aos demais no que tange à modelagem de componentes e fenômenos de uma 

microturbina a gás, utilizando os parâmetros adequados para esta representação. Pôde-se, assim, 

enfatizar a escolha deste modelo como o caso base para análise dos resultados que seguirão. 

5.5 Análise comparativa dos modelos em aplicações 

de geração distribuída e cogeração 

5.5.1 Analise para as três filosofias de modelagem 

Esta análise foi realizada para verificar o comportamento dinâmico das variáveis térmicas 

e elétricas do sistema de geração por microturbinas a gás em diversas condições operacionais e 

em diversos cenários de testes. Assim foi possível compreender a influência das características 

dos modelos Termomecânico e GAST neste contexto de estudo. 

Cabe ressaltar que em malha fechada as respostas são muito mais influenciadas pelos 

controladores envolvidos do que pelos próprios modelos da microturbina. 

Fundamentalmente, para impor o regime transitório, foram realizadas modificações no 

ponto operativo da microturbina através de alterações na relação potência-velocidade. Desta 

forma, a referência de velocidade do gerador síncrono foi alterada de modo arbitrário para que 

se alcançasse esta condição e com isto fosse possível analisar o comportamento das variáveis 

em regime transitório causado por mudanças no ponto de operação. 

Em síntese, a mudança na referência de velocidade do gerador é ilustrada na Fig. 5.12. 

Primeiramente a microturbina foi mantida por 15 segundos com 80% da carga nominal e 

velocidade em 1 pu e, posteriormente, a referência foi elevada em 0,5% com um perfil degrau 

com e mantida por 20 segundos. De modo a reduzir a potência gerada, posteriormente a 

referência foi reduzida até o valor 0,992. Novamente a transição ocorreu utilizando um perfil 

de rampa. Esta mudança causou elevação da potência produzida. Este cenário foi mantido por 

25 segundos e após este período a referência foi elevada novamente, desta vez até o valor de 

1,014 pu, porém com um perfil de rampa, e mantida por 5 segundos. E por fim, um degrau reduz 

a referência até o valor 0,994, encerrando-se o teste. Este teste teve duração de 100 segundos. 

Conjuntamente com o teste de variação do ponto de regime foi realizado o teste de falta 

elétrica durante a operação da microturbina. Para realização do teste de falta na rede elétrica, 

aplicou-se um curto-circuito simétrico nos terminais da microturbina, mantendo-se o sistema 
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em regime permanente. O curto circuito ocorreu no instante 10 segundos, e o tempo de duração 

foi 500 ms. Desta forma, a falta foi aplicada quando a microturbina operava em regime 

permanente com potência de 0,8 pu. A falta elétrica foi modelada com os seguintes parâmetros: 

1 ohm de resistência elétrica e 0,1 henrys de indutância. A simulação da falta foi realizada 

chaveando o ponto de terra com os terminais da microturbina através da inserção de um bloco 

de chaveamento para circuitos elétricos, denominado “Three-phase breaker” (MathWorks, 

2013). 

 
Fig. 5.12 – Variação da referência de velocidade do gerador. 

As análises dos modelos em malha fechada serão divididas em três seções distintas, 

abordando as seguintes variáveis pertinentes 

1- Ao conjunto turbina-gerador; 

2- Ao inversor e à rede; 

3- À cogeração energética. 

Análise do conjunto turbina – gerador síncrono 

Nesta seção serão analisados os comportamentos das variáveis do sistema de geração com 

microturbinas a gás quando submetidos ao teste de mudança no ponto de operação e no teste de 

falta elétrica. Estas variáveis representam o comportamento dos componentes da turbina, 

gerador síncrono, inversores, e rede elétrica.  

A alteração da referência de velocidade do gerador será percebida pelo controle de 

velocidade e será convertida em mudança no valor do sinal de VCE dos modelos, que está 

ilustrado na Fig. 5.13. Nota-se que o sinal VCE do modelo Termomecânico possui um offset 

em relação aos modelos de Rowen e GAST, contudo, isto deve-se à diferença da equação 

estática e da filosofia de modelagem adotada. Ainda, pôde-se verificar que o perfil do sinal de 

VCE é similar para todos os modelos simulados, de forma que o sinal do bloco LVS, será 

equivalente para todos os modelos. 
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Fig. 5.13 – Avaliação do VCE ao longo da simulação. 

Conforme o VCE varia durante a simulação, o torque mecânico fornecido pela 

microturbina também varia. O torque está ilustrado na Fig. 5.14, onde nota-se claramente que 

o torque segue o perfil do sinal VCE. Isto se deve ao fato de que o torque é diretamente 

proporcional ao VCE, conforme a análise estática da seção 5.2 e equações (5.1), (5.3) e (5.4). 

 
Fig. 5.14 – Avaliação de torque mecânico. 

Em consequência da decorrente alteração do torque ocorreu mudança no valor da potência 

gerada pelo PMSM, que está ilustrada na Fig. 5.15. Nota-se claramente o comportamento das 

respostas são características daquelas descritas na seção 5.2.3, o modelo GAST e Rowen 

apresentam comportamento transitório de sistema de primeira ordem, já o modelo 

termomecânico apresenta comportamento transitório de sistema de segunda ordem.  
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Fig. 5.15 – Potência Gerada. 

Na segunda variação do ponto de operação, os modelos de Rowen e GAST apresentaram 

diferenças operativas, e ainda o modelo Termomecânico foi mais potente que os demais. Novamente 

isto foi devido ao fato de que para valores de VCE maiores que 1 pu e velocidade próximas de 1 pu 

o modelo termomecânico apresentou torque maior que os demais modelos. Na terceira variação, 

novamente os modelos foram submetidos à condição de subcarga, entretanto, notou-se um grande 

gap entre a potência gerada prevista pelo modelo Termomecânico em relação aos demais modelos.  

Adicionalmente, a análise da Fig. 5.15 permitiu afirmar no instante 10 segundos, quando 

ocorreu a falta elétrica, a potência gerada não sofreu qualquer alteração. Isto pode ser devido à 

topologia utilizada para as simulações da microturbina as faltas elétricas não interferem nas 

variáveis que estão antes do elo DC, ou seja, a microturbina parece estar isolada das 

perturbações que ocorrem na rede elétrica. Assim, tudo indica que não há um acoplamento das 

variáveis elétricas com as variáveis mecânicas do conjunto turbina-gerador. 

A dinâmica da potência gerada em detalhe pode ser melhor visualizada na Fig. 5.16. Em 

(a) nota-se que há sobrepassagem na resposta da potência gerada prevista pelo modelo 

termomecânico, o que é causada pela dinâmica de segunda ordem da válvula de combustível e, 

além disto, este modelo apresentou dinâmica mais rápida em relação aos demais, uma vez que 

atingiu o ponto de regime antes que os outros. O modelo GAST apresentou uma dinâmica mais 

lenta que o modelo de Rowen.   

Em (b) e (c) nota-se que a resposta da potência prevista pelo modelo Termomecânico 

apresentou um sobressalto. Novamente, os modelos GAST e Rowen apresentaram respostas 

dinâmicas similares da potência gerada. 

A última variação da potência gerada mudando a condição de subcarga para plena carga 

está retratada em (d). É possível verificar que a resposta de potência prevista pelo modelo 

Termomecânico apresentou uma sobrepassagem com valor de aproximadamente 10%, 

enquanto o modelo de Rowen e GAST apresentaram respostas similares, contudo com o modelo 

GAST apresentou resposta dinâmica mais lenta. 
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Fig. 5.16 – Potência gerada Zoom. 

A consequência da mudança no ponto de operação da microturbina implica na mudança 

da velocidade de operação da turbina. A variação da velocidade está retratada na Fig. 5.17, e os 

valores estão em pu. Todas as respostas de velocidade da microturbina previstas pelos modelos 

seguiram o perfil da referência de velocidade do gerador, conforme Fig. 5.17. Durante a falta 

elétrica no instante 10 segundos, percebeu-se que a variação de velocidade em todos os modelos 

foi insignificante, devido ao fato da microturbina estar isolada da rede. 

Ainda, pôde-se notar que a velocidade prevista foi diferente em cada modelo e isto implica 

em diferentes valores de velocidade de operação para um mesmo ponto de operação da 

microturbina. 

 
Fig. 5.17 – Velocidade do conjunto turbina-gerador. 
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Análise do conjunto inversor – rede elétrica 

Nesta etapa de análise em malha fechada da microturbina foram verificados os 

comportamentos das variáveis que preveem a tensão no elo CC, a tensão terminal na rede 

elétrica, a corrente na rede e a potência entregue à rede. 

É válido destacar que as variações da tensão do elo DC ocorrem somente quando há um 

desequilíbrio das potências nos dois lados do inversor, desta forma, tais variações ocorrem 

somente em situações transitórios, quando há diferença entre o valor entregue à rede e o 

produzido pelo PMSM. 

A variação da tensão do elo CC está ilustrada na Fig. 5.18. Verificou-se que todos os 

modelos apresentaram o mesmo padrão para a resposta da tensão no elo DC. Os pequenos picos 

da tensão observados aos 40 e 80 segundos são referentes ao caso do modelo Termomecânico 

quando ocorre uma elevação de potência que ocasionou um desequilíbrio entre as potências. 

No aspecto da tensão do elo CC, todos os modelos apresentaram resultados muito próximos.  

O pico de tensão na caixa de zoom apresentado na Fig. 5.18, refere-se ao instante em que 

o sistema estava em falta elétrica. O valor de pico da tensão atinge o valor de 1035 V. Isto foi 

devido ao fato de que quando houve a falta elétrica, a tensão da rede foi reduzida, 

consequentemente a potência entregue à rede diminuiu, gerando um desequilíbrio nas potências 

entregue à rede e a gerada. Assim, esta diferença entre a potência gerada e a potência entregue 

à rede foi acumulada no banco de capacitores em forma de tensão, resultando no perfil de tensão 

apresentado na caixa de zoom da Fig. 5.18. A tensão se elevou somente durante o tempo de 

falta. Após a remoção da falta, a tensão do elo CC retornou ao valor nominal de 760 V. O tempo 

desenvolvido entre o término da falta e o retorno da tensão à condição nominal foi de 

aproximadamente 1 segundo. 

 
Fig. 5.18 – Tensão elo CC. 

A tensão terminal está ilustrada na Fig. 5.19Fig. 5.. Para todos os modelos a tensão 

terminal se manteve relativamente constante ao longo da simulação.  A partir gráfico ilustrado 

Fig. 5.19 e focando a análise apenas no período em o sistema passou pela falta elétrica, foi 

possível verificar que todos a resposta da tensão terminal prevista pelos modelos foram 
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similares, ou seja, independente do modelo utilizado quando for simulada uma falta elétrica a 

tensão terminal prevista por todos os modelos será igual. 

A corrente elétrica entregue à rede apresenta o perfil retratado na Fig. 5.20. Durante a 

falta elétrica, todos os modelos preveem um comportamento muito próximo para a corrente. A 

corrente atingiu rapidamente o valor de saturação no início da falta, que é devido aos limites de 

corrente do inversor no suprimento da corrente de falta. Ademais, esta característica de aumento 

repentino da corrente durante a falta é devido ao comportamento de circuitos elétricos. Pois, ao 

simular um curto circuito – que possui baixa impedância em relação à rede de distribuição – 

toda corrente da malha tenderá fluir por este ramo curto circuitado.  

 
Fig. 5.19 – Tensão na rede. 

 
Fig. 5.20 – Corrente entregue à rede. 
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Na condição de sobrecarga o sinal de corrente do modelo Termomecânico atingiu a 

saturação da corrente durante o período de potência elevada, período entre 40 e 65 segundos. O 

sinal de corrente do modelo Termomecânico também saturou durante a variação brusca da 

velocidade da turbina. Contudo esse comportamento foi um dos impactos devido à diferença de 

predição do sinal de VCE dos modelos. 

A potência elétrica entregue à rede está ilustrada na Fig. 5.21. A diferença entre a potência 

gerada e a potência entregue à rede surgiu apenas quando houve a falta elétrica. Assim, foi 

possível verificar na caixa de zoom da Fig. 5.21 que durante a falta elétrica os modelos de 

microturbina forneceram a mesma potência, resultando numa mesma magnitude de 

afundamento.  

 
Fig. 5.21 – Potência entregue à rede. 

A potência entregue à rede também foi limitada a um valor máximo próximo de 34 kW, 

no período de 40 a 65 segundos da simulação e somente para o modelo Termomecânico. Esta 

limitação deve-se ao conversor do lado da rede, que possui limitação de corrente máxima de 

pico de 54 A. Além disto, esta limitação do inversor existe em função da topologia adotada para 

modelagem da microturbina Capstone C30. Contudo esta limitação fica evidente apenas no 

modelo Termomecânico, pois, este prediz o valor de torque com magnitudes maiores que os outros 

modelos, conforme demonstrado e explicado na análise estática. 

Análise de cogeração 

Nesta última seção de análise em malha fechada dos diferentes modelos de microturbinas 

a gás foram analisadas as seguintes variáveis: temperatura dos gases de exaustão da 

microturbina, fluxo de calor dos gases de exaustão, velocidade e potência extraída pelo motor 

Stirling e o trabalho térmico do motor Stirling. 

Modificações no ponto de operação da microturbina a gás obrigatoriamente causarão 

mudanças no valor da temperatura dos gases de exaustão da mesma. Estas mudanças estão 

ilustradas na Fig. 5.22. O modelo GAST possui malha de controle de temperatura, mas não 

prevê o cálculo desta temperatura dos gases de exaustão. Desta forma, por não ser possível fazer 
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a leitura da temperatura de saída dos gases da microturbina com o uso do modelo GAST as 

análises com o uso do motor Stirling para uso da cogeração ficou impossibilitada. 

Notou-se claramente que há um offset de aproximadamente 200ºC na temperatura prevista 

pelo modelo Termomecânico em relação ao modelo de Rowen. Esta diferença de temperatura 

entre os modelos deve-se ao fato de que os modelos preveem de forma diferente a temperatura 

dos gases de exaustão.Outro ponto que pôde-se extrair da Fig. 5.22, foi que a temperatura dos 

gases de exaustão também não apresentou acoplamento com as variáveis elétricas.  

 
Fig. 5.22 – Temperatura dos gases de exaustão da microturbina. 

O perfil da taxa de fluxo de calor sofrerá redução ou elevação proporcionalmente à 

variação da temperatura, conforme ilustrado na Fig. 5.23. O modelo Termomecânico possui um 

offset de aproximadamente o dobro do fluxo previsto no modelo de Rowen, isto foi devido ao 

fato de que o modelo Termomecânico prevê temperaturas com valores maiores que o modelo 

de Rowen, para uma mesma condição de operação. Assim, quanto maior a temperatura dos 

gases de exaustão, maior o fluxo de calor na saída da turbina. 
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Fig. 5.23 – Fluxo de calor exaurido pela microturbina. 

Parte do calor que sai na microturbina é aproveitado pelo motor Stirling. Uma forma deste 

aproveitamento é refletida na velocidade do motor Stirling e está associada com a potência 

mecânica produzida por este motor. A velocidade do motor Stirling está ilustrada na Fig. 5.24. 

Pôde-se notar que houve um offset em relação às velocidades obtidas em cada modelo. Isto foi 

devido à diferença na predição da temperatura dos modelos. Notou-se claramente que a 

diferença na predição de temperatura pelos modelos acarreta em grandes diferenças nas 

variáveis de aproveitamento térmico. 

A potência extraída pelo motor Stirling também foi influenciada pela temperatura dos 

gases que saem da microturbina e está ilustrada na Fig. 5.25. No modelo Termomecânico, a 

potência produzida pelo motor Stirling foi acima da prevista pelo modelo de Rowen, visto que 

há dependência entre a potência e a temperatura. 

 
Fig. 5.24 – Rotação do motor Stirling ao longo dos testes efetuados. 
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Fig. 5.25 – Potência motor stirling. 

Pode-se notar, comparativamente ao caso base e com relação aos estes testes realizados 

que, o modelo de GAST apresenta sutil divergência em relação ao modelo Rowen nas variáveis 

de geração distribuída, isto é, não há severas influências no comportamento de GD ao utilizar 

o modelo GAST. Contudo pelo fato do modelo GAST não apresentar representação da 

temperatura, isso o tornou inviável para análises das variáveis de cogeração. 

Entretanto, o uso do modelo Termomecânico causou severas influências no 

comportamento das variáveis térmicas e de geração distribuída tanto em regime permanente 

quanto em transitórios em relação ao caso base de comparação.  

5.5.2  Análise da aplicação para os modelos 

simplificados 

Similarmente às análises realizadas na seção 5.5 foi utilizado a toolbox Simulink do 

software Matlab para executar os testes nos modelos simplificados de Rowen que foram 

apresentados na seção 3.5 do capítulo 3. As análises realizadas nesta seção visam corroborar 

para verificar se é possível utilizar modelos mais simplificados de microturbinas a gás no 

contexto descrito no Capítulo 4 sem que haja grandes divergências nos resultados obtidos e, 

ainda, verificar a influência dos componentes dinâmicos no modelo de Rowen e quais variáveis 

sofrem alteração de comportamento. 

Desta forma, foi realizado o mesmo padrão de testes para caracterizar o comportamento 

dos modelos simplificados de microturbinas a gás. Sinteticamente, os testes aplicados foram: 

1- Mudanças no ponto operativo da microturbina de modo a coloca-la em regime 

transitório; 

2- Falta elétrica na rede de modo a verificar possíveis influências no conjunto de 

variáveis estudadas. 



83 

 

Em todas as simulações realizadas as microturbinas foram inicializadas na condição de 

operação de 80% da potência nominal e a partir desta condição foram calculados os valores 

iniciais para as demais variáveis do sistema estudado. 

O teste de variação do ponto de operação se deu através de mudanças na referência de 

velocidade do gerador síncrono e estas variações estão retratadas na Fig. 5.26. De um modo 

geral, o teste consistiu na modificação da referência de velocidade do gerador. A simulação foi 

projetada para durar 100 segundos, inicialmente a referência de velocidade foi ajustada em 1 

pu e mantida por 4 segundos neste valor, posteriormente foi elevada para 1,015 pu no período 

compreendido entre 4 e 5 segundos, isto conduziu a microturbina para um cenário de subcarga, 

e este cenário foi mantido até o instante 15 segundos. No instante 16 segundos, a referência foi 

reduzida para 0,987 pu conduzindo a microturbina a uma condição de sobrecarga que foi 

mantida até o final da simulação.  

Conjuntamente com os testes de mudança do ponto operativo da microturbina, foi 

também realizado um teste de estabilidade elétrica frente a transitório. Assim, uma falta elétrica 

na rede com duração de 500ms foi incluída nos testes. Esta falta foi planejada para ocorrer no 

instante 10 segundos da simulação, e apresentou os seguintes parâmetros: resistência elétrica 

de 0,4 ohm e indutância de 4𝑥10−3 henry. Cabe ressaltar que estes valores não são iguais aos 

utilizados na seção 5.4. 

 

 
Fig. 5.26 – Velocidade de referência do gerador. 

Análise do conjunto turbina – gerador síncrono 

Nesta seção foram analisados os comportamentos das variáveis dos modelos 

simplificados de microturbinas a gás que fazem parte do conjunto turbina e gerador síncrono 

quando submetidos aos testes de mudança no ponto operativo e de falta elétrica. 

Mudanças no setpoint de velocidade gerarão um erro no regulador de velocidade da 

microturbina, com isto o regulador alterará o sinal enviado ao LVS, se o sinal do regulador for 

o sinal com menor valor dentre os sinais que chegam ao LVS, o sinal do regulador de velocidade 
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atuará sob o sinal de VCE enviado para a microturbina, segundo a modelagem de Rowen, 

(1983).  

A partir da Fig. 5.27 foi possível verificar como variaram os sinais de controlador de 

temperatura e de velocidade. Dentre estes dois controladores, aquele que tiver o sinal com 

menor valor instantâneo atuará sobre o sinal de VCE, portanto o comportamento destes 

controladores influencia o comportamento do sinal de VCE e das outras variáveis associadas a 

microturbina. Sinteticamente, os modelos de Rowen 1 e 2 e 3 tiveram o controle de temperatura 

removido, portanto, este sinal de controle para tais modelos é nulo. O sinal provindo do 

controlador de temperatura do caso base foi reduzido em 1000 vezes para que todos os sinais 

fossem representados no mesmo gráfico de maneira a ser possível observar conjuntamente o 

comportamento destes. 

Notou-se que o sinal do controlador de temperatura do caso base foi integrado a todo 

instante enquanto a microturbina operava num regime abaixo da sobrecarga, ou seja, se a 

microturbina não entrasse em regime de sobrecarga, o sinal de controle de ação integral tenderia 

ao infinito até o final da simulação. Contudo quando a condição de sobrecarga foi imposta ao 

sistema o sinal do controlador começou a decrescer até o ponto em que este sinal teve ação 

preferencial ao controle de velocidade. Assim, após a atuação do controle de temperatura, e por 

ainda estar em sobrecarga, o ciclo de integração ora positiva ora negativa reiniciou, porém, 

desta vez o controle atuou mais rápido, pois o valor do termo integral não era tão elevado.  

 
Fig. 5.27 – Sinais de controle de temperatura (Ctemp) e de velocidade (Cw). 

O sinal de controle de velocidade teve comportamento igual para todos os modelos 

simplificados, isso foi devido ao fato dos parâmetros utilizados no controlador não mudarem 

para os modelos estudados. Assim, é possível afirmar que o controlador de velocidade é o 

mesmo para todos os modelos. 

A variação do sinal de VCE foi retratada na Fig. 5.28. Cabe salientar que o perfil do VCE 

foi ditado pela ação dos controles de temperatura e de velocidade da microturbina. Assim, 
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esperava-se que o perfil do comportamento do torque, potência, e das demais variáveis ora 

estudadas fossem similares ao perfil do VCE. Assim, quanto menor for a divergência entre o 

VCE dos modelos simplificados em relação ao caso base mais condizentes serão as repostas 

das outras variáveis em relação à operação do caso base.  

 
Fig. 5.28 – Sinal VCE. 

As análises desta seção estão centradas no comportamento transitório das variáveis 

previstas pelos modelos simplificados e por isso foi necessário reduzir a período de análise dos 

transitórios para fosse possível caracterizar o comportamento do VCE, assim, o zoom dos 

transitórios foram retratados na Fig. 5.29.  

 
Fig. 5.29 – Zoom nos transitórios do sinal de VCE. 

Em (a) foi apresentado o comportamento do VCE no primeiro transitório, quando houve 

redução do sinal de VCE em consequência do aumento do valor da referência de velocidade do 

gerador. Pôde-se observar que todos os modelos apresentaram comportamento dinâmico 
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similares, exceto o modelo de Rowen 3 e Rowen 3 WindUp que apresentaram um offset 

negativo no sinal de VCE próximo de 0,03 pu.  

No segundo transitório avaliado, gráfico (b) da Fig. 5.29, foi possível notar diferenças 

dinâmicas no sinal de VCE do modelo Rowen 3 WindUp, representado em azul, em relação aos 

demais. Este modelo foi o único que não apresentou sobrepassagem no sinal de VCE. Isso foi 

devido ao fato de que no momento em que o valor do sinal do controlador de velocidade 

aumentou, o valor do sinal de controle anti-windup diminui conforme ilustrado na Fig. 

5.29.Então, neste caso da simulação do modelo Rowen 3 WindUp o modelo de microturbina 

passou a ser regido pelo controle de temperatura quando houve a redução na referência de 

velocidade da microturbina. 

Os demais modelos apresentam um sobressalto no sinal de VCE que durou até o instante 

16 segundos. Neste intervalo de 15 a 16 segundos o VCE foi regido pelo controlador de 

velocidade. No instante 16 segundos os sinais assentaram a sobrepassagem e chegaram ao novo 

ponto de equilíbrio dado pela mudança de referência de velocidade do gerador. 

Em (c) é reapresentado o segundo transitório do sinal do VCE, porém, numa escala maior 

de tempo de modo que fosse possível visualizar a diferença do comportamento do VCE dos 

modelos que possuem controlador de temperatura de ação integral com aqueles em que o 

controle anti-windup foi implementado.  

Por fim, o gráfico (d) da Fig. 5.29 ilustra o comportamento do sinal do VCE quando o 

controle integral atuava. A ação do controle causou um degrau no valor do sinal de VCE de 

modo que este foi para o limite mínimo de operação -0,1 pu. Contudo, o controle manteve-se 

ativo por 2 segundos e deixou de atuar momentaneamente, retornando a atuar novamente a cada 

11 segundos. Ainda foi possível verificar que o controle de temperatura não retirou a 

microturbina da condição de sobrecarga, apenas forçou um shutdown, ou seja, quando o 

controle deixava de atuar a microturbina retornava para a condição de sobrecarga. 

Com isto foi possível verificar que há grande diferença na forma de atuação dos controles 

de temperatura implementados. Enquanto o controle anti-windup atuou efetivamente no sinal 

de VCE de modo a restringi-lo a 1 pu, evitando que a turbina retornasse à condição de 

sobrecarga de modo definitivo, pois o controle permanecia ativo enquanto durava a condição 

de sobrecarga. Já o controle ação integral atuou de forma intermitente sobre o sinal de VCE 

enquanto a microturbina estava na condição de sobrecarga, ou seja, o controle integral não 

retirou a microturbina da condição de sobrecarga, apenas forçou um desligamento temporário 

para evitar a exposição da microturbina à condição de sobre temperatura por tempo excessivo. 

O torque que a microturbina fornece ao gerador síncrono está retratado na Fig. 5.30. 

Notou-se claramente que o perfil desenvolvido pelo torque foi similar ao perfil do VCE. Isto 

foi devido ao fato de que o torque é função do VCE, conforme equação (5.1).  
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Fig. 5.30 – Torque mecânico. 

O comportamento retratado do torque mecânico, em relação ao caso base, permitiu 

verificar que o modelo de Rowen 1 e 2 apresentaram dinâmicas similares durante os regimes 

transitórios testados e estes modelos também foram para o ponto de equilíbrio do caso base.  

Quando a simulação conduziu a microturbina a condição de subcarga, isto é, após o 

primeiro transitório, os modelos de Rowen Windup, Rowen 1, 2 não apresentaram qualquer 

divergência em relação à dinâmica transitória ou em relação ao regime permanente. Já os 

modelos de Rowen 3 e Rowen WindUp, apresentaram um offset máximo de 0,011 pu em regime 

permanente, em relação ao caso base.  

Quando a microturbina foi submetida a condição de sobrecarga, os modelos de Rowen 1 

e 2 foram para o mesmo ponto de equilíbrio que o caso base. Os modelos que possuíam controle 

anti-windup implementado foram para pontos de equilíbrios abaixo do caso base, o modelo 

Rowen 3 WindUp se distanciou menos do caso base que o modelo de Rowen WindUp, os offsets 

foram -0,1313 e -0,1524 pu respectivamente. Já o modelo de Rowen 3 apresentou offset de 

0,016 pu do caso base. 

A diferença entre o torque elétrico e o mecânico está ilustrada na Fig. 5.31. Nota-se que 

houve uma diferença mínima entre os torques nos instantes 4 e 5 segundos, isto é, devido à 

transição de potência gerada pela microturbina. Isto foi reflexo da situação que por um breve 

instante o torque mecânico foi maior que o torque elétrico, pois este foi reduzido 

instantaneamente. Outro ponto em que a diferença de torque foi diferente de zero foi no instante 

10s quando ocorreu a falta elétrica. Contudo, como a microturbina estava isolada da rede pelos 

inversores, esta falta afetou minimamente a diferença entre os valores dos torques. Já no instante 

16 a 17 segundos, quando houve elevação da potência, teve-se o contrário, o torque elétrico por 

um breve instante foi maior que o torque mecânico. No final da simulação houve uma pequena 

diferença do torque em função da atuação do controle de temperatura do caso base. 
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Fig. 5.31 – Diferença entre os torques mecânico e elétrico. 

O torque extraído pela microturbina é convertido em potência pelo gerador síncrono de 

ímãs permanentes. Assim, o comportamento dinâmico desta variável foi investigado neste 

conjunto de testes. Analisando a Fig. 5.32, no que tange ao regime permanente, pôde-se notar 

que ao modificar o ponto de operação, a partir da mudança na referência do gerador, a potência 

entregue teve um perfil contrário à esta variação de velocidade.  

Quando a referência aumentou, a potência gerada reduziu. O inverso também foi 

verdadeiro. Neste contexto, pôde-se verificar que os modelos seguiram a tendência explicada 

há pouco. Contudo, devido às diferenças de modelagem, alguns modelos não atingiram o 

mesmo valor em regime após a mudança no ponto de operação da microturbina. 

 
Fig. 5.32 – Potência gerada no PMSM. 
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Quando em sobrecarga, os modelos Rowen 1, Rowen original, Rowen 2 foram para o 

mesmo ponto de operação 32,4 kW, o Rowen 3 produziu 32,9 kW, contudo, os modelos com 

Windup, se mantiveram num ponto de operação abaixo do esperado, não entrando na condição 

de sobrecarga, o modelo de Rowen WindUp produziu 27,9kW e o Rowen 3 WindUp, 28,8kW. 

Como no modelo do caso base foi implementado o controle de temperatura do tipo integral, o 

tempo de ação foi demasiado lento para atuar. Nesta simulação, apesar da sobrecarga de 

potência, o modelo do caso base demorou mais de 40 segundos para atuar e reduzir a potência 

gerada, conforme apresentando nos últimos 60 segundos do gráfico da Fig. 5.32. 

Atrelada à potência gerada e ao torque produzido, está a velocidade do conjunto turbina-

gerador. O perfil da velocidade desenvolvido pelo conjunto turbina-gerador ao longo da 

simulação é apresentado na Fig. 5.33. Notou-se que os modelos de Rowen 3 e 3 WindUp 

apresentaram um offset da velocidade do conjunto gerador-turbina em relação ao caso base, este 

offset tem valor aproximado durante toda a operação de 0,001 pu, isto se refletiu em 

aproximadamente 96 RPM de diferença. 

 
Fig. 5.33 – Velocidade de operação da turbina. 

 O aumento da velocidade nos instantes de 5 a 15 segundos causou a redução da potência 

produzida pela microturbina. A redução da velocidade do conjunto turbina-gerado 

compreendido entre os instantes 15 a 16 segundos causou elevação da potência produzida pela 

microturbina.  

A variação da velocidade em função da falta elétrica está ilustrada na janela de zoom da 

Fig. 5.33. Percebeu-se que a variação de velocidade foi insignificante no momento da falta, 

sendo menor que 1𝑥10−4 𝑝𝑢. 

No final da simulação, quando o controle de temperatura do modelo de Rowen original 

atuou, notou-se uma pequena queda na velocidade até 0,994 pu da nominal, sendo que esta 

oscilação foi devida à ação de controle de temperatura integral implementado por Rowen, 

(1983) originalmente no caso base.  



90 

 

  

Pôde-se transcrever da Fig. 5.33 que o resultado da variável velocidade do conjunto 

turbina-gerador foi praticamente igual para todos os modelos, desde o modelo base até o quase 

estático. Logo, todos os modelos são similares ao caso base na predição da velocidade da 

microturbina a gás. Não houveram grandes discrepâncias em relação ao modelo original de 

Rowen, exceto durante o intervalo em que o controle de temperatura do modelo base atuou, 

onde foi possível verificar poucas oscilações de velocidade.  

Análise do conjunto inversor – rede elétrica 

Nesta etapa de análise em malha fechada da microturbina foi verificado o comportamento 

da tensão no elo CC, a tensão terminal, a corrente e a potência entregue à rede previstos pelos 

modelos simplificados de microturbina a gás. 

Em se tratando do comportamento do elo CC em relação às simplificações dos modelos, 

pôde-se observar em todas as simulações um perfil de tensão do elo CC muito similar em todos 

os cenários de testes. Este perfil está ilustrado mais claramente na Fig. 5.34. Contudo, quando 

a simulação passou para o cenário de sobrecarga, a partir do instante 16 segundos e cessando 

no instante 19 segundos, apenas o modelo de Rowen 3 apresentou um comportamento 

diferenciado dos demais. Isto foi devido ao fato de que a potência gerada estava acima do limite 

que o modelo do sistema eletrônico poderia suportar.  

 
Fig. 5.34 – Tensão no Elo DC. 

Nesta situação toda potência excedente gerada pelo PMSM foi convertida em tensão para 

os capacitores do elo CC. Desta forma, o modelo Rowen 3 foi o único que apresentou este 

comportamento, pois foi o único gerou potência acima deste limite. Por não haver dados 

técnicos reais para comparação deste cenário, ficou remanescente a dúvida se durante a 

ocorrência deste cenário, a tensão do elo CC se comportaria desta forma e isto seria uma falha 

ou se o modelo estava prevendo corretamente o cenário. 
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Quando a rede elétrica passava por uma falta no instante 10 segundos, a tensão do elo CC 

se elevou até o valor máximo de 955 V no instante 10,5 segundos. E foi nesse instante que a 

falta cessou, e então a tensão começou a cair até o ponto nominal de operação de 760V. Todos 

os modelos apresentaram comportamentos similares durante o transitório da falta elétrica e 

principalmente durante o regime permanente. 

A tensão terminal que é a tensão nos terminais da interface da microturbina com a rede 

variou conforme ilustrado no gráfico da Fig. 5.35. Inicialmente a tensão do caso base era de 

287,5V, quando terminou o primeiro transitório a tensão sofreu uma leve queda para patamar 

de 283V, posteriormente após o segundo transitório, a tensão foi para o patamar de 289V.  

 
Fig. 5.35 – Tensão no terminal de conexão do sistema com a rede. 

Assim, comparativamente a estas variações, todos os modelos apresentaram variações 

similares ao caso base durante a primeira mudança do regime permanente. Já para a segunda 

mudança de regime permanente o modelo de Rowen 3 apresentou offset de +1,1 V, o modelo 

Rowen 3 WindUp apresentou offset de -1,3 V e o modelo de Rowen WindUp apresentou offset 

de -1,6 V em relação ao caso base. 

 Contudo, quando o sistema passou pela falta elétrica, a tensão afundou em todas as 

simulações para o patamar de 100V. Esta falta pode ser considerada como uma falta severa na 

rede. Porém, todos os modelos de Rowen e suas simplificações conseguiram passar pela falta e 

se recuperar sem maiores vieses.  

O perfil da variação da corrente elétrica entregue à rede ao longo da simulação está 

ilustrado na Fig. 5.36. O comportamento da corrente foi o inverso da tensão terminal. Quando 

houve a falta no sistema elétrico no instante 10 segundos, a tensão afundou para valores 

mínimos, e a corrente saturou em 54 A. O modelo de Rowen 3 apresentou os maiores valores 

de corrente pois estava operando próximo do limite de saturação. Os modelos com controle de 

temperatura anti-windup apresentaram valores de corrente abaixo do caso base. Os Rowen 1 e 

2 apresentaram comportamento similar caso base.  
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Fig. 5.36 – Corrente no terminal de conexão com a rede. 

Quanto a análise da corrente entregue à rede no momento de falta, esperava-se que 

houvesse um súbito aumento da corrente neste momento, e foi exatamente o que ocorreu, 

conforme o gráfico da Fig. 5.37. Durante os 500 milissegundos em que a falta ocorreu, a 

corrente prevista em todos os modelos foi elevada até o ponto de saturação, que tem valor de 

54 amperes. Nesta variável pôde-se verificar que independente do modelo utilizado, o 

comportamento foi o similar, diferindo apenas no tempo de acomodação da variável. 

 
Fig. 5.37 – Corrente da rede quando o sistema passa pela falta. 

A composição da corrente e da tensão elétrica fornecida à rede formam a potência elétrica 

entregue ao sistema de geração distribuída, que está ilustrada na Fig. 5.38. A potência entregue 

à rede apresentou comportamento similar à potência gerada no PMSM tanto no regime 

transitório quanto no regime permanente, porém, houveram algumas limitações e diferenças. 

Primeiramente, notou-se na ocorrência da falta na rede, instante 10 segundos, a potência 

entregue à rede foi reduzida para 17,13 kW, o que não ocorreu na potência gerada no PMSM. 
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Em segundo, o pico de potência apresentado pelo modelo de Rowen 3 foi saturado em 33,4 kW, 

que é o limite máximo operativo dos equipamentos eletrônicos para conversão da potência 

elétrica. 

 
Fig. 5.38 – Potência entregue a rede. 

Instantes anterior à falta elétrica na rede no instante 10 segundos a potência que entregue 

à rede era de 13,76 kW para o caso base, modelo de Rowen WindUp, modelo de Rowen 1 e 

modelo de Rowen 2. Já para os modelos de Rowen 3 e 3 WindUp a potência era 13,14 kW, 

conforme pode ser observado na Fig. 5.39.  

 
Fig. 5.39 – Perfil da potência entregue a rede durante a falta. 

Quando a falta iniciou, a potência entregue por todos os modelos caiu para 11,76 kW, e o 

afundamento da potência foi devido à queda de tensão e a elevação da corrente que ocorreu na 

rede, por isso todos os modelos apresentaram o mesmo valor de potência durante a falta. Assim, 

pôde-se verificar que, após a falta, o sistema continuou a entregar potência à rede sem maiores 
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problemas. Ainda, todos os modelos analisados seguiram o comportamento do caso base sem 

grandes discrepâncias e além disso, após a falta elétrica cessar todos os modelos demoraram 

cerca de 1,5 segundos para retornar ao ponto de equilíbrio em que estavam operando. 

Análise de cogeração 

Nesta última seção de análise dos modelos simplificados em malha fechada foram 

analisadas as seguintes variáveis: temperatura dos gases de exaustão da microturbina, fluxo de 

calor dos gases de exaustão, potência extraída e velocidade do motor Stirling e o trabalho 

térmico do motor Stirling. 

A temperatura dos gases de exaustão da microturbina foi utilizada neste trabalho como 

uma forma de verificar o possível aproveitamento dos gases para cogeração. Conforme o perfil 

de testes e cenários apresentados anteriormente. A análise da representação da temperatura que 

cada modelo traz consigo é apresentada na Fig. 5.40. Notou-se um pequeno gap de temperatura 

entre os modelos Rowen 3 e Rowen 3 Windup em comparação aos demais modelos no início 

da simulação, e isto foi devido ao fato de que estes dois modelos são quase estáticos, ou seja, 

não contêm dinâmicas associadas ao comportamento da microturbina e, ainda, por predizerem 

o sinal VCE sem a vazão mínima de combustível que foi mantida nos outros modelos. 

Logo na primeira transição do ponto de operação, foi notório que os modelos Rowen 3 e 

Rowen 3 WindUp não representaram de maneira coerente a variação de temperatura, pois a 

temperatura atingiu valores negativos, o que não faz sentido algum para o caso real de operação 

de uma microturbina. Contudo, os outros modelos, também apresentaram uma temperatura 

reduzida da microturbina, com valores em torno de 107ºC, sendo que este valor não parece ser 

razoável para a operação da microturbina.  

Na análise estática da temperatura apresentada na Fig. 5.40 da seção 5.5.1, foi possível 

observar que para valores de VCE menores a 0,40 pu a temperatura prevista pelo modelo foi 

negativa. Logo verificou-se também este comportamento foi discrepante com a operação de 

uma microturbina. 

Durante a falta elétrica na rede a temperatura dos gases não se alterou, isso foi devido ao 

não acoplamento das variáveis térmicas com as elétricas, de modo que qualquer perturbação na 

rede não influencia este tipo de variável.  

Quando a microturbina operava em sobrecarga, na Fig. 5.40, a temperatura dos gases 

apresentava coerência com os dados técnicos da operação da microturbina. O modelo de Rowen 

WindUp e o Rowen 3 Windup tenderam a manter a temperatura no ponto nominal, 275ºC, 

devido ao controle de temperatura utilizado, que impediu que a microturbina operasse por longo 

período em sobrecarga. Já os modelos de Rowen 1 e 2 apresentaram comportamento idêntico 

ao caso base e temperatura com valor de 328ºC. O modelo de Rowen 3 apresentou um offset de 

14ºC em relação ao caso base. 

Entretanto, o modelo de Rowen original apresentou, no instante 65 segundos e nos 

instantes posteriores, uma redução seguida de uma elevação brusca da temperatura. Novamente 

este comportamento não pareceu condizente com a operação de uma microturbina, pois não faz 

sentido a temperatura ir a valores negativos durante a operação de uma microturbina. No 
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mínimo quando a vazão de combustível fosse zerada pelo sinal de VCE, haveria redução da 

temperatura. Logo, a predição de temperatura nesta situação não parece ser plausível. 

 
Fig. 5.40 – Temperatura dos gases de saída. 

A diferença de temperatura prevista nos modelos simplificados em relação ao modelo 

base refletiu em discrepância no fluxo de calor dos gases de exaustão da microturbina e nos 

resultados que dependem da temperatura. Assim, pôde-se classificar o resultado em 3 grupos 

distintos quando a microturbina opera em sobrecarga:  

-O grupo de base que contém o modelo Rowen 1 e 2, os quais apresentaram resultados 

aproximadamente iguais ao caso base; 

- O grupo dos modelos que contêm controle de temperatura utilizando anti-windup, em 

que as variáveis simuladas apresentaram valores menores ao caso base; 

-E o modelo de Rowen 3 que apresentou respostas das variáveis estudas com valores 

acima do caso base. 

Quanto ao regime transitório em condição abaixo da sobrecarga estes modelos puderam 

ser classificados em dois grupos distintos, 

- Os modelos de Rowen WindUp, 1 e 2, se comportaram similarmente ao caso base, 

chamados de grupo base; 

- Os modelos de Rowen 3, Rowen 3 WindUp e Rowen WindUp apresentaram offset em 

relação ao caso base, grupo estático.  

O fluxo calor dos gases de exaustão da microturbina que está disponível para o motor 

Stirling ilustrada na Fig. 5.41. O perfil do fluxo de calor foi similar ao da temperatura do gás de 

exaustão da microturbina.  
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Fig. 5.41 – Fluxo de calor dos gases de exaustão da turbina. 

No que tange ao regime permanente, verificou-se inicialmente que os modelos do grupo 

estático de microturbina apresentaram 58,22 kW de fluxo de calor, já os modelos do grupo base 

apresentaram 70,25 kW. Essa diferença entre eles foi reflexo da temperatura prevista pelos 

modelos. Após o primeiro transitório esta diferença tornou-se enorme, enquanto o grupo 

estático apresentou apenas 574 W, o grupo de base apresentou 30,53 kW. Argumenta-se que o 

fluxo de calor do grupo estático tender a zero é devido ao erro de predição na temperatura destes 

modelos.  

Durante a condição de sobrecarga, entretanto, houveram diferentes valores, o grupo base 

apresentou 100,37 kW de fluxo de calor, o grupo com controle anti-windup apresentou 86.24 

kW de calor e por fim o modelo de Rowen 100,83 kW.Em relação ao que tange o regime 

transitório os modelos apresentaram comportamento similar descrito nas outras variáveis, tal 

como torque, potência do PMSM, corrente e potência da rede e temperatura dos gases de 

exaustão, assim não convém resgatar tal descrição. 

Outros parâmetros analisados do motor Stirling foram a potência extraída e a velocidade 

de operação e, como esperado, a potência e a velocidade forma proporcionais à temperatura dos 

gases de exaustão. As respostas da potência extraída e da velocidade do motor Stirling estão 

retratadas na Fig. 5.42 e Fig. 5.43. 

Sinteticamente, notou-se que durante a condição de subcarga o motor Stirling chegou ao 

ponto mínimo de geração de potência, atingindo valores próximos a zero para os modelos de 

Rowen 3 e Rowen 3 WindUp, e posteriormente, quando em condição de sobrecarga, quanto 

maior era temperatura, maior foi a potência gerada. Novamente, a ação do controle integral do 

modelo base causou distorção nos resultados da potência do motor Stirling, conforme visto no 

período compreendido entre os instantes 65 a 75 segundos da Fig. 5.42.  

A rotação do motor Stirling caiu devido a temperatura ser menor que a referência de 

275ºC e também devido ao fato de que a potência gerada pela microturbina diminui 

conjuntamente com a temperatura dos gases da microturbina, conforme Fig. 5.43. 

Entretanto, a partir do instante 15 segundos, quando a potência da microturbina aumentou, 

a temperatura subiu e a rotação do motor também, conforme previsto. Os modelos Rowen 
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original, Rowen 1 e 2 mantiveram a mesma rotação, já o modelo de Rowen com WindUp 

apresentaram um offset negativo em relação à referência, e o modelo de Rowen 3 apresentou 

um offset positivo. Isto foi devido à diferença na predição da temperatura e dos controles 

associados aos modelos de Rowen. 

 
Fig. 5.42 – Potência motor Stirling. 

 
Fig. 5.43 – Rotação motor Stirling. 

5.5.3 Considerações gerais acerca das simplificações 

De um modo geral, os modelos de Rowen 1 e 2 mostraram resultados aproximadamente 

iguais ao caso base tanto em regime permanente quanto em regime transiente. Contudo houve 

diferença apenas em relação aos atrasos das repostas transitórias e estas diferenças foram 

desprezíveis. Os modelos que continham controle de temperatura com anti-windup 

apresentaram resultados com valores sempre abaixo do modelo base quando em regime 

permanente. 

No entanto, o modelo Rowen 3 WindUp apresentou comportamento similar ao Rowen 3 

apenas durante os transitórios no cenário de subcarga. Por fim, o modelo e Rowen 3 apresentou 
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respostas sempre com valores acima do caso base quando em regime permanente, sendo que 

em transitórios apresentou comportamento diferenciado, característico de sistema de segunda 

ordem, de forma contrária ao modelo base que apresenta comportamento de sistema de primeira 

ordem. 

Pôde-se atribuir às simplificações efetuadas nos modelos suas consequências estáticas e 

dinâmicas na predição das variáveis, desta forma obteve-se as seguintes conjecturas: 

1- Implementar a ação anti-windup no controle de temperatura faz com que o 

resultado das variáveis estudadas, tanto térmicas quanto elétricas, se diferenciem do caso base 

pois há mudança completa na forma com que o controlador atua sobre a microturbina em 

condições de sobrecarga e também faz com que não ocorra o shutoff das variáveis. Além disso 

o controle de temperatura não permite que a condição de sobrecarga se mantenha por tempo 

demasiadamente longo. 

2- Remover o controle de temperatura de ação integral tem como modificação a 

mudança no comportamento das variáveis do modelo, de modo que estas não apresentam o 

shutoff, evitando que as variáveis térmicas e elétricas sofram um repentino decréscimo quando 

em condição de sobrecarga. Além disso, o controle de temperatura integral não apresenta uma 

correspondência com o comportamento esperado de uma microturbina na condição de 

sobretemperatura. Além disso, com a remoção da malha de temperatura não é possível 

representar o impacto da condição de operação em sobrecarga no controle de ação integral. 

3- Remover os atrasos de transporte faz com que surjam modificações no tempo de 

resposta das variáveis térmicas e elétricas em relação ao caso base, o que causa um 

adiantamento na resposta dinâmica, que depende do valor dos atrasos utilizados. Desta forma, 

as modificações causadas pela remoção dos atrasos se tornarão evidentes apenas no regime 

transitório. Além disso, essa remoção não modificará a resposta do modelo em regime 

permanente em relação ao caso base.  

4- Remover a dinâmica do posicionador da válvula causa alterações no tempo de 

resposta das variáveis estudadas, o que acarretará num adiantamento da resposta dinâmica que 

depende das constantes de tempo utilizadas. Contudo não será alterada a resposta em regime 

permanente em relação ao caso base. Portanto, as modificações causadas por esta remoção se 

farão presentes apenas no regime transitório. 

5- Remover todo o sistema de combustível causa modificação na equação que 

prevê o torque e a temperatura do modelo, surgindo divergências nas respostas das variáveis 

previstas pelo modelo em relação ao caso base. Isso será refletido num offset negativo das 

variáveis térmicas e elétricas quando a microturbina operar em condição de subcarga e num 

offset positivo das variáveis térmicas e elétricas quando em condição de sobrecarga tanto no 

regime permanente quanto no transiente, além de causar uma sobrepassagem das respostas 

destas variáveis quando em regime transitório. 

5.6   Considerações finais 

Neste capítulo foram apresentadas análises comparativas dos resultados obtidos através 

de simulações de uma unidade de geração de energia elétrica utilizando microturbinas a gás.  
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As análises dos resultados foram baseadas nas respostas obtidas através do modelo de Rowen, 

que foi adotado como caso base para as comparações dos resultados, uma vez que não fazia 

parte do escopo da pesquisa a comparação dos resultados obtidos por simulação com dados 

reais de operação. Adicionalmente, as análises realizadas neste capítulo enfatizaram a escolha 

deste modelo como o caso base para análise dos resultados obtidos, visto que este modelo é o 

que aborda o maior número de fenômenos e equipamentos de uma microturbina a gás. 

Foram apresentadas análises gerais acerca do comportamento dos três modelos de 

microturbinas a gás – GAST, Rowen e Termomecânico. Buscou-se com estas análises, 

identificar correlações paramétricas e algébricas entre tais modelos. Contudo, conforme as 

análises se desenvolveram verificou-se que existem algumas relações paramétricas entre o 

modelo Termomecânico e o modelo de Rowen e estas correlações ocorrem somente do modelo 

Termomecânico para o modelo de Rowen, o inverso não parece ser possível. Porém, não foram 

encontradas tais correlações entre o modelo GAST e os modelos de Rowen e Termomecânico, 

visto que não há disponível na literatura metodologias para obter os parâmetros do modelo 

GAST. Ainda assim, em relação ao modelo GAST, foi possível por analogia das 

funcionalidades modeladas, utilizar os parâmetros do modelo de Rowen para que os modelos 

representassem a mesma microturbina.  

Na busca por correlações algébricas, foram deduzidas as equações estáticas dos modelos 

de microturbina a partir do diagrama de blocos que os compõem. Contudo, não foi possível 

correlaciona-los, pois, os modelos compõem diferentes filosofias de modelagem dinâmica de 

um mesmo equipamento e ainda pode-se observar que a diferença majoritária entre os modelos 

se dá na modelagem do sistema de combustível e que isto acarreta em divergências na predição 

do torque e da temperatura entre os modelos. Ademais, realizou-se também, análises dinâmicas 

em malha aberta, notou-se que o modelo de Rowen e GAST apresentaram respostas dinâmicas 

similares, porém o modelo Termomecânico divergiu dos demais. 

Por fim, foram conduzidos testes para os modelos simplificados de modo a verificar se o 

uso destes incorria em divergências na aplicação deste em GD e Cogeração. O modelo de 

Rowen foi tomado com base para análise destes modelos simplificados, pois o modelo de 

Rowen apresentou maior nível de detalhamento dos componentes e fenômenos modelados da 

microturbina a gás.  

Para os estudos de estabilidade e operação de sistemas elétricos, todos os modelos 

apresentaram pequenas discrepâncias em relação ao caso base, contudo para cogeração 

energética, os modelos quase estáticos, Rowen 3 e Rowen 3 WindUp, apresentaram maiores 

divergências. 
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Capítulo 6   

 

Conclusões 

Neste trabalho buscou-se compreender, distinguir e avaliar de três modelagem distintas 

de microturbinas a gás, ora, intituladas de modelos de Rowen, GAST e Termomecânico. Para 

isto, objetivou-se descrever os fenômenos físicos térmicos e dinâmicos das microturbinas a gás, 

discutir acerca dos modelos existentes microturbinas e forma de aproveitamento térmico, 

verificar relações algébricas e paramétricas entre modelos e possíveis simplificações, simular 

os diferentes modelos para o estudar do comportamento em aplicação de GD e cogeração em 

regime permanente e transiente e por fim, avaliar as simplificações de modelagem para 

representar a microturbina CAPSTONE C30, como exemplo de MTG operando em GD e 

cogeração. 

Cabe ressaltar que as conclusões sobre modelos e variáveis analisados e suas aplicações 

são válidas apenas no caso apresentado nesta pesquisa, isto é, quando for utilizado um inversor 

de frequência na microturbina, pois este equipamento cria um isolamento de certos fenômenos 

pelo menos em relação as variáveis elétricas. Assim, em princípio, estas conclusões não podem 

ser estendidas para o caso onde não há o inversor. Desse modo, o uso de outro tipo de gerador 

ligado direto a rede apresentaria resultados diversos a estes, pois as variáveis elétricas teriam 

maior acoplamento com as variáveis do sistema de geração. 

Com base nos resultados qualitativos comparativos foi possível concluir que os três 

modelos apresentados neste trabalho se tratam de três filosofias diferentes de modelagem de 

microturbinas a gás, de tal forma que é não clara como que se dão as correlações algébricas 

entre os modelos como um todo e que há correlações paramétricas unilaterais entre os modelos. 

Adicionalmente, pode-se concluir também que o modelo Termomecânico prevê, em 

relação ao caso base, temperaturas mais elevadas e ainda um offset no torque. Essa diferença é 

devida ao sistema de combustível adotado por cada modelo, que diferem entre si. O efeito dessa 

predição implica em diferenças nas variáveis de cogeração mesmo estando numa condição de 

operação idêntica ao caso base. Com relação à predição de temperatura sugere-se como hipótese 

que a diferença apresentada nos resultados das análises é devido à não consideração do 

recuperador de calor no modelo Termomecânico. 

Em relação às simplificações de modelagem, tais simplificações não interferem de forma 

significativa no comportamento dinâmico quando em operação próxima ao ponto nominal, 

contudo fora deste, é possível que haja divergências nos resultados previstos. 
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Assim, do ponto de vista das aplicações dos modelos de microturbinas a gás em estudos 

de estabilidade e operação de sistemas de potência em geração distribuída quanto em cogeração 

energética, pode-se concluir que ao remover os atrasos, a dinâmica do posicionador da válvula 

e a malha de temperatura, não implica em variações significativas das variáveis estudadas em 

relação ao caso base tanto no regime permanente quanto transitório. Entretanto, o ponto mais 

crítico diz respeito à modelagem do sistema de combustível, pois este tem forte influência na 

predição das demais variáveis ora estudadas. 

6.1  Trabalhos Futuros 

Numa pesquisa com este teor é muito difícil atingir um ponto em que se possa dar por 

encerrado o trabalho. Independente da restrição dada aos objetivos a se atingir, sempre surgem 

sempre novas linhas de pensamento no decorrer do desenvolvimento da pesquisa que tendem a 

expandir, ocasionalmente de maneira descontrolada, a dimensão, o domínio e a extensão desta. 

A entendível necessidade de restringir estas três variáveis conduz a escolhas inevitáveis, de 

modo que assuntos, embora relevantes, não puderam ter a oportunidade de serem abordados. 

Todavia, estes assuntos não foram esquecidos, apresentando-se nos parágrafos seguintes 

aqueles que se espera que se tornem alvo de futuras pesquisas. 

De forma sucinta, cita-se como sugestões para trabalhos futuros: 

1- Validação dos resultados apresentados nesta pesquisa a partir de resultados 

experimentais, de modo a verificar o quanto esta pesquisa conseguiu avançar no que 

tange à modelagem de microturbinas a gás aplicadas a estudos de estabilidade e 

operação de sistemas de potência em geração distribuída com cogeração energética. 

2- Utilizar o ambiente de testes desenvolvido para verificar o comportamento de outros 

modelos de microturbinas single shaft, a fim de representar de maneira mais completa 

o funcionamento da microturbina Capstone C30. 

3- Utilizar o ambiente de testes para estudos de modelos de microturbinas a gás do tipo 

split shaft e ainda confrontar dados reais da operação deste tipo de microturbina, de 

modo a criar um padrão de referência para estudos futuros. 

4- Modelar o recuperador de calor e verificar se os resultados se aproximam do caso 

base. Esta sugestão vai de encontro com a proposição de novos modelos de 

microturbina a gás para o estudo de estabilidade e operação de sistemas de potência 

em geração distribuída com cogeração energética. 

5- Utilizar um gerador assíncrono conectado à rede e verificar possíveis divergências 

nos resultados. 
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Apêndice A 

 

Modelagem dos componentes eletrônicos 

da microturbina Capstone C30 

O estudo consistiu na análise de resultados fornecidos por meio de simulações 

computacionais utilizando o software MATLAB®.  Foram criadas plataformas de simulação e 

rotinas de programação, a fim de reproduzir o funcionamento de uma microturbina a gás 

Modelo C30 da marca CAPSTONE, considerando a metodologia adotada no Capítulo 4. A 

plataforma de simulação que representa o sistema da microturbina é feita através de diagramas 

de blocos com auxílio da toolbox Simulink do Matlab. 

As simulações são realizadas de forma a avaliar o comportamento de modelos dinâmicos 

de microturbina quando há variações de velocidade no eixo, curtos-circuitos na rede e variações 

de potência demandada, esta última feita variando a velocidade de referência no conversor ao 

lado do gerador. Para os testes, os modelos foram inicializados numa condição de regime 

permanente, o que reduziu o uso de recursos computacionais e tempo de simulação. Para que 

isso ocorresse, foi necessário obter as condições de regime de todos os sinais e remodelar o 

sistema dinâmico no Espaço de Estados.  As equações utilizadas em cada equipamento são 

descritas a seguir 

A. Gerador síncrono 

O modelo do gerador elétrico é feito com base nas características apresentadas no manual 

da microturbina e em dados da literatura. O gerador é máquina uma síncrona com ímãs 

permanentes, potência nominal de 30 kW, com dois polos não salientes, rotação nominal de 

96000 rpm e tensão terminal de 480Vrms (Capstone, 2005) 

A representação matemática das equações é feita nas coordenadas dq  já referidas ao eixo 

do rotor, e ainda realizando as seguintes considerações segundo Duan et al. (2011), Fethi and 

Dessaint (2004): 

Não são consideradas as saturações magnéticas; 

1. O fluxo estabelecido pelo rotor é permanentemente senoidal; 

2. São desconsiderados os efeitos de histerese e das correntes de Foucalt; 

3. No estator são considerados três enrolamentos correspondentes um a cada 

fase; 
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4. Não há enrolamentos amortecedores. 

As equações do torque e da tensão que descreve o comportamento do gerador podem ser 

colocadas como mostra o modelo de segunda ordem no espaço de estados, dado por 

 𝑉𝑑(𝑡) = 𝑅𝑠. 𝑖𝑑(𝑡) − 𝑝. 𝜔. 𝐿𝑞. 𝐼𝑞(𝑡) + 𝐿𝑑.
𝑑𝑖𝑞(𝑡)

𝑑𝑡
 (A.1) 

 𝑉𝑞(𝑡) = 𝑅𝑠. 𝑖𝑞(𝑡) − 𝑝. 𝜔. 𝐿𝑑. 𝑖𝑑(𝑡) + 𝐿𝑑.
𝑑𝑖𝑑(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑝. 𝜔. 𝜙𝑚 (A.2) 

 𝑇𝑒 =
3

2
𝑝. (𝜙𝑚𝑖𝑞(𝑡) + (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)𝑖𝑞(𝑡). 𝑖𝑑(𝑡)) (A.3) 

 
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=

1

𝐽
(𝑇𝑒 − 𝐹𝜔 − 𝑇𝑚) (A.4) 

 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  𝜔. (A.5) 

Neste modelo, as variáveis 𝑉𝑑𝑞, 𝐼𝑑𝑞 são as tensões e correntes de eixo direto e de 

quadratura, 𝜔, 𝜃 são a velocidade e a posição angular do gerador, e  𝑇𝑒 e 𝑇𝑚 os torques elétrico 

e mecânico, respectivamente. 

B. Interface eletrônica  

As microturbinas do tipo single-shaft, devido a sua alta rotação, necessitam de uma 

interface eletrônica de conexão à rede, pois a frequência desta é maior que a frequência utilizada 

na rede. Assim, este é um dos componentes de maior importância no sistema de geração via 

microturbina (Nayak and Gaonkar, 2012). 

Devido à ocorrência de variações de velocidade e oscilações de tensão decorrentes da 

variação de combustível ou de carga, é necessária a utilização de um conversor CA/CC/CA que 

transformará a potência gerada, controlará os desvios de tensão, fator de potência e efetuará o 

sincronismo com a rede  (DILL et al., 2008).  

A microturbina Capstone® C30 utiliza uma interface eletrônica que é baseada na 

topologia chamada VSC (Voltage Source Converter), que por meio de um conversor back-to-

back permite o fluxo de potência bidirecional entre rede e gerador (GAONKAR et al., 

2006),(KANDIL et al., n.d.). Em regime permanente, o conversor CA/CC controla a velocidade 

do gerador e o fator de potência. Já o conversor CC/CA regula a tensão do elo CC, de forma a 

disponibilizar toda a potência gerada para a rede. Esta estrutura de controle desacopla de 

maneira efetiva as duas malhas (FETHI & DESSAINT, 2004). 

 

C. Conversor do lado da máquina 

O conversor do lado da máquina opera fundamentado no mesmo princípio de uma fonte 

controlada de tensão, e controla a velocidade juntamente com o fator de potência do gerador. 

Geralmente, a estratégia de controle é feita em sincronismo com os eixos direto e de quadratura, 

referenciados ao eixo girante do rotor (Fethi & Dessaint, 2004). Há duas malhas de controle 

nesse conversor, uma externa e outra interna. A malha de controle externa regula a velocidade 

do gerador através do controle da corrente entregue à malha interna, representada pelo 
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controlador de tensão. Tal malha permite que a velocidade do gerador siga a referência imposta, 

assim transitórios serão evitados sem que o gerador exceda seus limites operativos.  A malha 

de controle interna força o gerador a seguir as referências de corrente enviadas pela malha 

externa ao controlador de tensão. A estrutura de controle do conversor do lado da máquina é 

mostrada na Fig. A.1 

 
Fig. A.1 – Malha de controle do conversor do lado da máquina implementada no Matlab. 

A referência da componente de quadratura da corrente (𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓𝑔𝑒𝑟
) é obtida indiretamente 

por meio do erro formado entre a velocidade medida, e a de referência, sendo esta a que define 

como a máquina irá operar e deve ser calculada de acordo com os limites da turbina (Morimoto 

et al., 1994). O erro (𝑒𝜔) é então enviado a um controlador PI que calcula 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓 conforme 

  
𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓𝑔𝑒𝑟 =  𝐾𝑃𝜔𝑒𝜔 + 𝐾𝐼𝜔 ∫ 𝑒𝜔𝑑𝑡. (A.6) 

Em que, 𝐾𝑝𝜔e 𝐾𝐼𝜔 são os ganhos proporcional e integral do controlador. Com relação à 

referência da componente direta da corrente (𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓𝑔𝑒𝑟), a mesma é pré-calculada de modo a 

proporcionar a operação ótima da microturbina considerando a curva de capabilidade do 

gerador, estando relacionada com sua respectiva componente de eixo de quadratura por meio 

da seguinte equação (Morimoto et al., 1994) 

 

𝑖𝑑𝑟𝑒𝑓𝑔𝑒𝑟 = −
𝜙𝑚

𝐿𝑑
+ √(

𝑉𝑚𝑎𝑥

𝜔𝐿𝑑
)

2

− (
𝐿𝑞

𝐿𝑑
𝑖𝑞𝑟𝑒𝑓𝑔𝑒𝑟)

2

. (A.7) 

Na equação (A.7), 𝑉𝑚𝑎𝑥 é definido como sendo o máximo valor da tensão de fase que 

pode ser fornecida pelo conversor. Comumente é utilizada uma margem de 10% da tensão 

nominal, ou seja, 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1.1𝑉𝑛 (Gaonkar, 2006; Kumar et al., 2008; Fethi and Dessaint, 

2004). O mesmo é válido para a corrente elétrica. Ainda, deve-se respeitar a seguinte relação 

para o valor de 𝑉𝑚𝑎𝑥 e 𝐼𝑚𝑎𝑥 

 𝑉𝑞 𝑔𝑒𝑟.
2 + 𝑉𝑑 𝑔𝑒𝑟.

2 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥2 ↔  𝐼𝑞 𝑔𝑒𝑟.
2 + 𝐼𝑑 𝑔𝑒𝑟.

2 ≤ 𝐼𝑚𝑎𝑥2.  (A.8) 
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A partir dos erros entre as correntes e suas respectivas referências de eixo d e q, o 

controlador de tensão age de modo a fornecer as componentes d e q de tensão que farão o 

gerador operar de acordo com a ação de controle estabelecida. Basicamente o controlador de 

tensão é formado por dois controladores PI e é nele que ocorre o acoplamento elétrico entre 

gerador e conversor. As equações (A.9) e (A.10) descrevem o funcionamento do Controlador 

de Tensão. 

 

𝑉𝑑 =  𝐾𝑃𝑑𝑔𝑒𝑟𝑒𝑑𝑔𝑒𝑟 +  𝐾𝐼𝑑𝑔𝑒𝑟 ∫ 𝑒𝑑𝑔𝑒𝑟𝑑𝑡 −  𝜔𝐿𝑞𝑖𝑞𝑔𝑒𝑟 (A.9) 

 𝑉𝑞 =  𝐾𝑃𝑞𝑔𝑒𝑟𝑒𝑞𝑔𝑒𝑟 +  𝐾𝐼𝑞𝑔𝑒𝑟 ∫ 𝑒𝑞𝑔𝑒𝑟𝑑𝑡 +  𝜔(𝐿𝑑𝑖𝑑𝑔𝑒𝑟 +  𝜙𝑚). (A.10) 

D. Elo CC 

A microturbina necessita de um meio para armazenar energia para conseguir suportar 

perturbações na carga, o melhor local para essa reserva é o elo CC. O modelo do elo CC 

utilizado no trabalho consiste em apenas um capacitor conectado em paralelo com os 

conversores vide Fig. A.2. O capacitor possui baixo tempo de carga e descarga para corrigir o 

ripple originado no processo de retificação da onda, que com relação à capacidade de carga é 

baixa, visto que no caso a microturbina não possui um banco de baterias.  

 
Fig. A.2 – Topologia unifilar do Elo CC 

A partir da topologia da Fig. A.2 pode-se escrever 

 

𝐼𝑑𝑐𝑔 = 𝐼𝑑𝑐 + 𝐼𝑑𝑐𝑠 ;  𝐼𝑑𝑐 =  
𝐶𝑑𝑉𝑑𝑐

𝑑𝑡
. (A.11) 

Em que, 𝐼𝑑𝑐𝑔 é a corrente proveniente da retificação, 𝐼𝑑𝑐𝑠 a corrente que será invertida 

e injetada na rede, e 𝐼𝑑𝑐 a corrente que atravessa o capacitor em instantes transitórios. A 

constante 𝐶 é capacitância do banco de capacitores, que, de acordo com o Capstone (2005) e 

Gaonkar & Patel (2006), deve ser 5000𝜇F. A variável 𝑉𝑑𝑐 representa a tensão do elo, que em 

regime permanente tem valor 760 V. Reordenando a Equação (A.11), tem-se: 
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𝑉𝑑𝑐 =  ∫

𝐼𝑑𝑐𝑠 − 𝐼𝑑𝑐𝑔

𝐶
𝑑𝑡 

(A.12) 

O modelo do elo de corrente contínua será feito de acordo com as equações (A.13) e 

(A.14) 

 
𝐼𝑑𝑐𝑠 =

𝑃𝑔𝑠

𝑉𝑑𝑐
;  𝑃𝑔𝑠 =

3

2
(𝑉𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑒𝐼𝑑 𝑟𝑒𝑑𝑒 +  𝑉𝑞 𝑟𝑒𝑑𝑒𝐼𝑞 𝑟𝑒𝑑𝑒)  (A.13) 

 
𝐼𝑑𝑐𝑔 =

𝑃𝑔𝑔

𝑉𝑑𝑐
;  𝑃𝑔𝑔 =

3

2
(𝑉𝑑 𝑔𝑒𝑟.𝐼𝑑 𝑔𝑒𝑟. +  𝑉𝑞 𝑔𝑒𝑟.𝐼𝑞 𝑔𝑒𝑟.) (A.14) 

sendo 𝑃𝑔𝑔 a potência proveniente do gerador e 𝑃𝑔𝑠 a que será entregue no ponto de conexão. 

Em regime permanente esses valores serão iguais, pois o capacitor se encontrará totalmente 

carregado. 

E. Conversor lado da rede 

As propriedades construtivas do conversor do lado da rede são idênticas a do lado da 

máquina, este conversor difere apenas em relação a sua função e malha de controle, pois o 

mesmo opera transformando a tensão contínua do elo CC em alternada compatível com a rede 

(Gaonkar et al., 2006). Quando conectada em grid connected, as microturbinas utilizam 

conversores CC/CA com controle PQ, nessa situação as variáveis controladas seriam as 

potências ativa e reativa injetadas na rede, as quais devem seguir as referências impostas na 

malha de controle  (Bertani et al., 2004). 

A função do conversor do lado da rede é manter a tensão do link DC invariável, 

independentemente da direção e da magnitude do fluxo de potência. Para que isso ocorra, a 

modulação PWM desse conversor deve se assemelhar a uma fonte controlada de corrente, em 

que a componente direta é usada para controlar a tensão do elo e a potência ativa, em 

contrapartida, a componente de quadratura é usada para regular a potência reativa (Kumar et 

al., 2008).  A malha de controle do conversor do lado da rede é ilustrada na Fig. A.3. 

 
Fig. A.3 – Malha de Controle do Conversor CC/CA implementada no Matlab. 
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O controlador PI superior da Fig. A.3 controla a tensão do elo impondo a referência da 

componente direta de corrente e que representa a potência ativa injetada na rede. A componente 

de quadratura de corrente é relacionada com a potência reativa, devendo ser inserida de acordo 

com o fluxo de potência reativa desejado. A fim de se obter independência entre potências ativa 

e reativa, o conversor segue o princípio de um inversor de corrente controlada, e a estratégia de 

controle implementada em relação aos eixos direto e de quadratura da rede (Bertani et al., 2004). 

As tensões de eixo dq convertidas e moduladas via PWM são formadas pela soma da 

saída do controlador PI com a tensão de eixo correspondente da rede e acopladas eletricamente 

conforme as equações (A.14) e (A.15). 

 

𝑣𝑑 = 𝑣𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝐾𝑃𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒𝑒𝑖𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝐾𝐼𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 ∫ 𝑒𝑖𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑡 −  𝜔𝐿𝑓 𝑖𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒 (A.15) 

 
𝑣𝑞 = 𝑣𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝐾𝑃𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒𝑒𝑖𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒 + 𝐾𝐼𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒 ∫ 𝑒𝑖𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒𝑑𝑡 +  𝜔𝐿𝑓 𝑖𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 (A.16) 

Em que  𝑒𝑖𝑑𝑟𝑒𝑑𝑒 e 𝑒𝑖𝑞𝑟𝑒𝑑𝑒 correspondem aos erros entre as componentes de eixo das 

correntes da rede e a referência desejada. Nas equações (A.14) e (A.15), o último termo diz 

respeito ao acoplamento entre as duas equações, o que torna difícil a total independência entre 

as duas grandezas (Kumar et al., 2008). O acoplamento é feito pelo termo 𝐿𝑓, que representa a 

indutância combinada da linha com o filtro, que neste trabalho será desconsiderado. 

O bloco PLL (Phase Loop Locked) é utilizado para sincronizar o conversor com a rede.  

Seu princípio de funcionamento se dá na redução a zero da diferença entre os ângulos das 

tensões entre o conversor e a rede. A saída do bloco é o ângulo necessário ao gerador para que 

essa condição de sincronia ocorra (Gaonkar et al., 2006). De um modo geral, esse conversor 

disponibilizará toda a potência para a rede, mantendo as tensões do elo de conexão constantes 

e controlando as correntes injetadas. 

F. A rede 

Em estudos de Geração Distribuída, a rede de distribuição deverá ter o perfil de uma barra 

infinita, pois no barramento infinito as variações de tensão e frequência são consideradas 

desprezíveis. Para representação da Barra Infinita utiliza-se um circuito trifásico equilibrado, o 

qual é formado por três fontes de tensão alternada com 60 Hz e 391 V de amplitude ou 480 

Vrms de tensão de linha, vide Fig. A.4. Considera-se ainda que o gerador esteja conectado a 

um ponto com 500kVA de potência de curto circuito, dessa forma estima-se a impedância da 

linha entre a barra do gerador e a barra infinita como sendo 0,4𝛺 e 2mH.  

 
Fig. A.4 – Modelo da Barra Infinita implementada no Matlab. 
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