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RESUMO
Este trabalho mostra algumas das possibilidades
do emprego de sistemas de aquisicao de dados e
aplica~ivos computaci~nais
especificos
na
obtencao das caracter~sticas de desempenho de
pequenas centrais hidreletricas em operacao.
Tais procedimentos permitem simplificar, otimi
zar, adequar e diminuir oo custo de ensaios exe
cutados de forma tradicional.
Palavras Chaves: Pequenas Centrais Hidreletri
cas: Sistemas de Aquisicao ode Dados: Microcom
putadores: Caracteristicas Operacionais.
1.0 INTRODU~Ao
Grande nUmero de pequenas centrais ~hidreletri
c~so (PCH:S) em operacao foram implantadas
ha
var1as decadas e, portantc, com conceitos e
tecnicas de projeto e construcao hoje supera
dos: assim, pode-se esperar que apresentem urn
elevado desgaste e baixos rendimentos.
Observe-se que muitos fatores influenciam em
suas caracteristicas de desempenho, tais
co
m~: a alteracao da velocidade do qrupo em fun
cao da padron~zacao de frequencia em 60HZ, do
curnentacao adequada (a qual, mesmo que
exis
ta, ueve ser tratada com cuidado e ceticismoT
empreqo de mao de obra pouco es~ecializada e'
condic6es de carreqamento adversas
impostas
~e~as exiqencias de mercado.
Em face do exposto, conclui-se que, para execu
tar quaisquer estudos tecnicos-economicos e es
tabele~er programas adequados de manutencao e
o~eracao de central, e indispensavel a
avalia
cao dos grupos atraves de ensaios. Estes,
de
urna forma basica, sao os correspondentes aos le
vantamentos dos rendimentos dos grupos
(inclu
sive, de suas maquinas, se possivel), do compor
tamento dos reguladores de tensao e velocidade
e das caracteristicas e parametros doos . gerado
res.
Por outr~ lado, na execucao de tais ensaios em
PCH's, principalmente nas mais antigas, surgem
dificuldades das mais variadas ordens [1),
0
que exige solucoes especificas para cada caso.
Assim, elaborou-se uma serie de aplicativos com
putacionais e transdutores para serem utiliza
dos em conjunto com um sistema de aquisiCao de
dados, os quais permitem simplificar, otimizar,
adequar e diminuir 0 custo dos
procedimentos
d~ ensaios tradicionais. Neste °aspecto, a in for
matizacao propicia a substituicao de uma gra£

de quanti dade de instrumentos que necessitavam
serem levados a campo e 0 armazenamento de re
sultados para manipulacao posterior.
Os exEIl1?l.os apresentados r.o texto a seguir

sao

reais,

obtidos en varios POl's ensaiadas e en laborat6rio. A
parte qrafica foi desenhada a partir de figuras obti
das cx:m in;lressoras graficas.
2. 0

CONS IDERA~OES SOBRE A UTILI ZA~Ao DO S. A. D •
E ROTINAS COMPUTACIONAIS

o sistema de aquisicao de dados ~.A.D.)
para
aplicacao nos tipos de ensaios citados
ante
riormente nao necessita de "hardware"
mais
avancado, podendo ser urn de modelo mais
sim
ples das linha normal de fabricantes do setor-:o utilizado em avaliac6es relatadas neste tex
to (2), p~r exemplo, apresenta como caracteris
ticas basicas: 12 bits, 16 entradas mUltiple
xadas, entrada bipolar: 5v, 48 E/s digitais
e tempo de aquisicao 25 us.
A placa de aquisicao de dados e conectada di
retamente aos "slots" de um microcomputador
com~ati~e~ com 0 si~tema do IBM PCXT.e config.!,!
racao m1n~ma (ou seJa, 640 Kb de memoria RAM,
1 drive 360 Kb e adaptador grafico CGA).Assim,
armazena os sinais em uma memoria a medida em
que sao lidos atraves de urn par ordenado cor
respondente ao valor da grandeza que esta sen
do registrada e ao instante em que ocorre 0 re
gistro.
Para que haja a digitalizacao dos sinais ana
logicos e necessario 0 uso de transdutores es
pecificos como, por exemplo, de pressao, posT
cao, tensao, corrente, velocidade e do angulo
de carga, entre outros.
o transdutor de velocidade e, na verdade, urn
taco-gerador e apresenta como dificuldade na
aquisicao a producao de tensao com urn alto ni
vel de "ripple": assim, devido a velocidade da
placa em aquisitar os dados obtem-se uma nuvem
de pontos, a qual deve ser fil~rada para nao
mascarar os resultados. 0 filtro a utilizar e
numerico evi tando-se os fisicos, pois estes in
troduzem atrasos de tempo inadmissiveis. As fT
guras 1 e 2 exemplificam 0 exposto.
-
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equipamento desenvolvido especificamente
para
este fim, cuja ideia basica e dada na figura 4.
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Figura 1 - Sinal de Velocidade antes
Filtragem
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Figura 2 - Sinal de Velocidade apos a
Filtragem
De urna forma geral para,praticamente, todos os
outros transdutores ha a necessidade da uti"liza
cao dest~s filtros pelos mesmos motivos.
Os transdutores de tensao sao diferentes
con
forme 0 ensaio (0 mesmo e valido para os de co!:
rente). Com tensoes alternadas deve-se adequar
o s seus niveis com 0 admissivel pela placa
empregando-se "o equenos transformadores para taQ
to; para tensoes continuas utiliza-se
diviso
res resistivos. No ensaio de rejeicao de carga~
deseja-se 0 perfil da variacao do valor eficaz
da tensao terminal e, portanto, 0 transdutor se
ra urn de tensao AC/DC; no entanto, os comercia
is introduzem ruidos excessivos e, desta forma~
deve-se utilizar urna ponte retificadora dodeca
fasica como a mostrada na figura 3.
-

Figura 3 - Transdutor de Tensao AC/DC.
Uma atencao especial deve ser dada ao ajuste
dos trimpots na saida do retificador, para que
nao haja a geracao de harmonicos nao caracteris
ticos, 0 que torna inexata a informacao.
Os trandutores de corrente seguem as mesmas re
gras, porem e necessario 0 emprego de urn "shunt"
adicional.
o angulo de carga po de ser obtido atraves
de

Figura 4 - Principio Basico do Medidor do
Angulo de Carga
Alguns problemas surgem da aplicacao do conjun
to de medicoes em campo, os quais sao de dificiT
identificacao em laboratorios; os principais sao
interferencias de origem eletromagnetica/ele
trostatica e ajuste dos sinais aquisitados, con
forme , a cabl asem utilizada. Neste caso, as so
iucoes naturais sao 0 emprego de fibras oticas
(0 que encarece bastante 0 conjunto)
ou cabos
blindados e acoplamento otico.
Alem da geracao de arquivos feita pela placa de
aquisicao pode-se introduzir-se dados atraves do
teclado, permitindo-se, desta forma, a uti liz a
cao de planilhas. Nos dois casos os dados sao ar
mazenados em arquivos ASCII.
Os aplicativos foram desenvolvidos em linguagem
"C" e possuem grande flexibilidade,
possibili
tando 0 uso individual e integrado. As telas fo
ram elaboradas de tal modo que se escolha 0 tI
po de ensaio desejado e 0 metodo a ser emprega
do. 0 controle da aquisicao, desta forma,e feI
to atraves do microcomputador em funcao da meto
dologia especifica.
3.0 DETERMINACAo DOS RENDIMENTOS
3.1 Rendimento da Turbina
Os rendimentos das turbinas, como se sabe,
de
pend em da potencia hidraulica e, portanto, da aX
tura de queda liquida e da vazao.
Na faixa de potencia das PCH's, 0 emprego de m£
linetes e, na atualidade 0 mais difundido para a
medicao de vazao devido a sua versatiliade e pre
cisao [3 ] . Observe-se que nas
plantas
que
nao possuam canais de aducao, deve-se aplica-los
ao de fuga pois torna-se dificil instala-los em
tubulacoes , embora possivel; nestes cases, e in
teres sante utilizar-se 0 metodo da cortina saT
gada. A este respeito e as dificuldades na realI
zacao de medicoes, a referencia [1] fornece urna
visao abrangente e completa.
Tratando especificamente de medicoes de vazao
com molinetes, deve-se optar entre dois procedi
mentos, ou seja, bateria ou urna unidade .
o emprego de apenas urn molinete, embora demande
urn tempo excessive em relacao a bateria,
apre
senta baixos custos e nao ha parada total das rna
quinas. No caso de canais, deve-se construiruma
passarela transversal a ele -de forma que permita
a urn operador manipular 0 equipamento em toda a
seccao de medicao no sentido vertical e horizon
tal.
A quanti dade de pontos para medicao na seccao
transversal do canal e sugerido em norma (4).
Assim, como primeiro estagio de informatizacao
deste ensaio, elaborou-se urn programa digital
que fornecido 0 perfil do canal estabelece 0 p£
sicionamento vertical a partir da mar gem de r~
ferencia e 0 horizontal a partir da passarela
(evidentemente, deve ser fornecido a correspoQ
dencia entre as voltas do guincho do molinete e
e
o comprimento do cabo). A planilha de dados
emitida pelo computador e preenchida em campo
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pelo operador; em posse destes valores, obtemse 0 perfil ~a velocidade para as varias
s~c
coes e a vazao para urna determinada
abertura
de forma totalmente automatizada, dispensando
o uso de p l animetros e reduzindo 0 trabalh o d e
escritorio.

nal a velocidade do liquido em urna certa seccao
do canal· e que cada volta e estabelecido urn con
tato eletrico, enviando-se urn sinal a urn conta
dor digital de voltas e tempo. Atualmente,
0
contador e operado sobre a passarela, originan
do a 'necessidade de planilhas e posterior entra
da de dados no microcomputador v ia teclado. Uma
mOdernizacao deste sistema foi dese'nv olv ida por
Cortez e Santos [5) na EFEI, ou seja, os sinais
do contador digital sao enviados atraves de fre
quencia modulada a urn receptor na margem
(ou
na casa de maquinas) e armazenados em diskettes
para manipulacao posterior. Este equipamento,
embora testado e aprovado em laboratorio, ain
da nao
foi utilizado em campo.
'
Urn terceiro procedimento foi iniciado (atual
mente paralizado) 0 qual pretende deslocar 0 mo
linete na posiCao horizontal e vertical atraves
de motores de passo controlados por microproces
sad~r.
Evidentemente, para evi tar desv ios nas meqidas,
o molinete e calibrado previamente e sua curva
integra 0 programa. 0 metodo da cortina salga
da, por sua vez, esta sendo estudado para aplI
cacoes futuras.
- ,

Figura 5 - Seccao Transversal do Canal-Exemplo.
Principio do Algoritmo para Locacao
dos Pontos.

Com a medida da altura manometri c a
dispoe -s e
da potencia hidraulica e, desta forma, a deter
minacao do rendimento da turbina dependera da
possibilidade de se obter 0 do gerador.
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Rendimento do Gerador

Os procedimentos normalizados para avaliacao do
rendimento de geradores [6,7,8), em termos pra
ticos, sao de dificil aplicacao em campo.
Em
certos casos, de forma restrita, e possivel em
pregar 0 metodo do fator de potencia nulo ou 0
calorimetrico.
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metodo do fator de potencia nulo exige a m£
torizacao do gerador, 0 que pode acarretar al
guns problemas [1); no entanto, se aplicavel~
as conexoes para realiza-lo com 0 sistema
de
aquisicao de dados sao as mostradas na Figura
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Figura 6 - Perfil de Velocidade para urna sec
cao especifica (Velocidade em m/s
e Profundidades em mI.
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Figura 7 - Area dos Perfis em Funcao de Distan
cia a Margem de Referencia
(Abcissas-Distancia a Margem de Re
ferencia; Ordenadas-Areas dos Per
fis) •
Observe-se que 0 molinete consiste, de forma b~
sica, em uma helice cuja rotacao e
proporci£

Figura 8 - Metodo do Fator de potencia
Nulo-Conexoes.
Neste caso, sao aquisitados os pontos
corres
pondentes aos ciclos de tensao e corrente .
0
software calcula os val ores eficazes
destas
grandezas e verifica 0 defasamento entre elas;
assim, e obtida a potencia absorvida,
a qual
corresponde as perdas para a condicao especifi
ca de excitacao. Naturalmente e feito urn ajuste
para as condicoes reais de excitacao, 0 que exi
ge 0 levantamento da caracteristica a vazio. o ensaio calorimetrico e de extrema complexida
de, principalmente se considerados as necessI
dades de subdivisao dos dutos de entrada e saT
da de ar, assim e mais aplicavel a maquinas re
frigeradas a agua, os quais nao sao empregados
nas faixas de potencia das PCH IS: apesar disto,
foi desenvolvida urna rotina para a obtencao do
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rendimento atraves deste metodo (semelhante ao
de vazao).
3.3 Rendimento do Grupo
o rendimento do grupo e feito levantando-se a
potencia hidraulica (como mostrado) e a poten
cia eletrica a rede. Neste caso, a placa de
aquisiGao de dados substitui os
equipamentos
de medida tradicionais, de mane ira semelhante
ao ensaio de fator de potencia nulo.
Se 0 rendimento do gerador foi obtido separad~
mente, 0 da turbina sera:

ngrupo
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As Figuras 9 a 12 apresentam os resultados do
ensaio de rendimento em urna maquina de
3750
KVA, considerando-se 0 fator de potencia unita
rio [6]. Note-se que 0 software fornece urna
faixa de erro para as varias curvas.(Tracejado)
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Figura 12 - Rendirnento do Grupo Gerador.
4.0 ENSAIOS DE REJEICAO DE CARGA
Nestes casos, 0 sistema de aquisicao de dados
substi tuem os oscilografos tradicionais eo tra
balho de leitura e interpretacao dos oscilogr~
mas.
A execucao de ensaio de rejeicao de carga para
avaliacao do regulador de velocidade e defini
do na referencia [1 0 ]; assim, deve-se fixar trans
dutores de ve10cidade e posiGao em pontos ad~
quados (para verificar a resposta do regulador
e da abertura do distribuidor), aquisitar os va
lores transitorios a partir da abertura do dis
juntor de paralelisrno (0 sinal para a inicialI
zacao do processo vira de urn contato auxiliar
NF, p~r exemplo, (:0 disjuntor). A
Figura 13
mostra
0
comportamento da abertura da dis
tribuicao/"status" do disjuntor, a respostado
regulador de velocidade foi dada na figura 2.

Vazao Turbinada.
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Figura 13 - Posicao/"status" do Disjuntor
(filtrado) •

Figura 10 - Rendirnento da Turbina.
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Figura 14 - Comportamento de ten sao terrnl
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A partir destas curv as, 0 estatismo permanente,
a sobrevelocidade, tempo morto, tempo efetiv o
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de fechamento sao facilmente obtidos pelo pr2
prio software.
Naturalmente, e possivel aquisitar a tensao teE
minal e corrente de campo do gerador e, assim,
determinar todas as suas reatancias e consta~
te de tempo; esta tecnica, entretanto, e anal~
sada com mais detalhes em artigo
especifico
[9] do proprio XI SNPTEE.
5.0 CARACTER!STICAS E REATANCIAS EM REGIME
PERMANENTE
As caracteristicas em vazio, em curto permane~
te, reatancia de eixo dire to e relacao de cUE
to-circuito pod em ser obtidas com urn software
aperfeicoado em relacao ao apresentado por Al
meida [12] no X SNPTEE; os seus procedimentos e
descricao dos software na versao atual
enco~
tf, -se em
[9J.

geradores lli] utilizando-se os resultados dos
demais ensaios relatados nos tonicos
anterio
res. 0 citado programa fornece a ordem de fun
cionamento dos grupos e potencias ~eradas indI
v idualmente, frente a disponibilidade dos qer~
dores " e a im~osicao de suorir uma certa deman
da solicitada; nestas condicoes, considera
0
consumominimo de vazao,resultando uma melhor
reqularizacao(em conseauencia um consumo menor
de-aaua) diminuindo os "custos e maximizando os
rendimentos de cada arupo. A rot ina
empreqa
-tecnicas de proarama~ao-dinarnica, as ~uais sao
:bastante adequados p~ra casos como este.
A Figura 17 mostra 0 caso especifico de sua
aplicacao a um conjunto de cinco geradores.
PI"WI
4.0

c

~~'~------------~~----------~Cf--------------~
~

IATUIltAC.iO

IE
IE

CURTO-C.CUI1'O

~

o

INntr·n...o

" Ia»~--------------~~~~-------+--------------~

.
o

'c
Z

=~I+---------~----~--~~~-----+--------------~

IXCITAC;io AI
O~~__~~~~~~~~~~~~~"T~~~
o
ZO
40
eo
.0
100
I 0

Figura 15

Caracteristica em vazio em Curto
Permanente Obtido por SAD.
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Como os reguladores de tensao e velocidade de
vern estar em operacao e a carga e
dinamica7
sao aquisitados varios valores e 0 software ~~
termina 0 valor medio das grandezas para 0 cal
culo - de Xq (observe-se que e necessario que as
oscilacoes de potencia sejam pequenas) •
Obtidos estes valores de reatancia, ha a opcao
para 0 tracado da curva de capabilidade e cUE
va ·V· do gerador, como mostrado em [10].
6.0 OTIMIZACAo OPERACIONAL DA CENTRAL
A avaliacao dos grupos geradores atraves de en
saios, em ultima analise, visa a otimizacao 2
peracional da central, ou seja, que esta funci2ne 0 mais proximo possivel de seu rendimento
otimo, e, em conjunto, 0 gasto seja minimo. Com
este consumo minimo de vazao,
interfere-se d~
retamente sobre os custos de geracao.
As teorias tradicionais de operacao de grupos
geradores sobre as curvas de rendimentos
nao
pod em ser aplicadas para centrais com mais de
duas unidades; por esta razao, desenvolveu-se
o programa para otimizar a operacao dos grupos

),0
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Figura 16 - Curva de capabilidade.
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A reatancia do eixoem quadratura (Xq) po de ser
determinada por varios metodos, inclusive, p~
10 ensaio em carga com medicao do angulo de caE
ga cS. 0 ensaio e executado com a maq~ina funci~
nando em paralelo com a rede sob ca~ga, no m~
nimo, igual a metade da potencia nominal, sob
fator de potencia qualquer. Durante sua real~
zacao, aquisita-s.e a tensao de armadura (ilA)'
e calcula-se a potencia ativa (P) e a reativa
(0) com urna rotina semelhante a do ensaio
de
fator de potencia nulo. Alem disto, e necessa
rio obter-se 0 angulo cS utilizando-se de medI
dor especifico, ja citado.
Assim, a reatancia e calculada por:

o
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Figura 17 - Operacao Otimizada de Geradores.
7.0 CONCLUSOES
Este trabalho mostrou algumas aplicacoes de
sistemas de aquisicao de dados e microcomputa
dores em ensaios de pequenas centrais hidrel~
tricas em operacao, bern como, alguns procedime~
tos ainda em desenvolvimento. Naturalmente, mui
tas das metodologias apresentadas podem ser usa
das em centrais maiores e de outro tipo
(por
exemplo, centrais termicas), com ou sem adapt~
coes.
A substituicao de oscilografos oticos, wattime
tros de baixo fator de potencia, amperimetros7
voltimetros e outros equipamentos de medida por
apenas um dispositivo leva a uma inevitavel d~
minuicao de custos e aumento de confiabilidade.
Alem disto, a digitalizacao das informacoes peE
mite
a
manipulacao posterior, se desej ado .
A principal vantagem, entretanto, consiste na
reducao dos tempos de execucao dos ensaios e,
em especial, do despreendido na analise, inteE
pretacao e estruturacao adequada dos resultados
de ensaio; desta forma, ha urna queda substag
cial tambem no custo do homem-hora. Note-se que
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grande parte do relatorio tecnico pode
ser
emitido automaticamente.
Alem dos procedimentos mostrados estao presen
tes alguns, sub-produtos importantes, tais c£
mo verificacao da calibracao dos reles de so
brevelocidade e sobretensoes e avaliacao
da
necessidade de manutencao corretiva e ajustes
nos reguladores de ten sao e velocidade, entre
outros. Outras facilidades existem na avaliacao dos grupos geradores, seja pela
utiliza
cao de planilhas em campo ou por metodologias
especificas, como, por exemplo medicao das r~
sistencias de isolamento e dos enrolamentos e
vibracoes.
Os resultados obtidos inclusive, podem
ser
utilizados para 0 monitoramento "on line" ou
periodico das instalacoes de geracao.
Em face do exposto, conclui-se que a utiliz~
cao de sistemas de aquisicao de dados e micro
computador e urna ferramenta poderosa na execu
cao de ensaios e urn instrumento eficiente pa
ra atividades de manutencao; para tanto,basta
a adaptacao dos procedimentos tradicionais e
o desenvolvimento de softwares e transdutores
adequados, como os mostrados.
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