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Abstract — This course completion work presents the 

development of a didactic computer system in Scilab that will 

support the disciplines that address topics of study on electrical 

systems and quality of energy, with experimental applications. The 

system allows the use of analysis and design techniques widely 

disseminated in the specialized literature, with the aim of 

simulating data, calculations of rms, powers, power factor and 

harmonic distortions of voltage and current samples digitized. The 

performance of the developed software will be rated for different 

waveforms. 

 
Keywords — Power Quality, Scilab, Harmonic Distortions, 

Remote Teaching Regime. 

 

Resumo — Este trabalho de conclusão de curso apresenta o 

desenvolvimento de um sistema computacional didático em Scilab 

que servirá de apoio para as disciplinas que abordam temas de 

estudo sobre sistemas elétricos e qualidade de energia, com 

aplicações experimentais. O sistema permite o uso de técnicas de 

análise e projeto fortemente difundidas na literatura especializada, 

com o objetivo de simular dados, cálculos de valores eficazes, 

potências, fator de potência e distorções harmônicas de amostras 

de tensões e correntes digitalizadas. O desempenho do software 

desenvolvido será avaliado para diferentes formas de ondas. 

 

Palavras Chaves — Qualidade de Energia, Scilab, Distorções 

Harmônicas, Regime Letivo Remoto. 

 

 

I.INTRODUÇÃO 

      A aprendizagem sobre qualidade de energia requer      

práticas de laboratório, em que são demonstrados os conceitos 

trabalhados em sala de aula, bem como suas aplicações em 

plantas industriais. Naturalmente, o uso de aparatos 

experimentais torna-se uma exigência inquestionável na 

formação acadêmica de engenheiros e técnicos, como também 

na especialização e atualização de profissionais que já atuam no 

setor. 

A atividades laboratoriais devem ser realizadas, sempre que 

possível, em ambientes didáticos que possam proporcionar um 

completo entendimento aos conteúdos ministrados nas 

unidades curriculares, verificando as aplicações que estejam em 

consonância com a realidade do mercado profissional. 

Neste contexto da pandemia de Covid-19, a educação 

reestruturou-se, aproveitando do desenvolvimento tecnológico 

do ensino remoto, porém, disciplinas que necessitavam de aulas 

laboratoriais sofreram impactos diretos. 

Adaptando-se a este novo normal, pôde se identificar a 

necessidade do uso de plataformas de simulação para o ambiente 

virtual de aprendizagem nas disciplinas de qualidade de energia. 

O elevado custo das versões de softwares de simulação 

profissionais existentes no mercado e a necessidade de 

aplicações didáticas bastante específicas, com diversidade de 

formatos de dados digitalizados, nortearam a elaboração deste 

projeto. Destaca-se também a importância de se aplicar o 

conhecimento teórico em situações reais amostradas em campo. 

O Scilab é uma linguagem de programação associada com 

uma rica coleção de algoritmos numéricos que cobrem muitos 

aspectos de problemas de computação científica. Do ponto de 

vista de software, Scilab é uma linguagem interpretada. A 

linguagem Scilab permite uma compilação dinâmica e a 

vinculação com outras linguagens, como Fortran e C. Do ponto 

de vista da licença o Scilab é um software livre.  Além disso, o 

Scilab é um software de código aberto licenciado pela Cecill. O 

Scilab está disponível para Linux, Mac OS e Windows. A ajuda 

online está disponível em português e em muitos outros 

idiomas. O Scilab foi inicialmente desenvolvido para soluções 

computacionais de problemas de álgebra linear, mas logo, o 

número de ferramentas do aplicativo se expandiu para muitas 

áreas científicas. [1], [2]. Dentre estas, ao cotidiano da 

engenharia, tais como, rendimento de máquinas elétricas, 

identificação e implantação de banco de capacitores no sistema 

elétrico. 

A proposta apresentada neste artigo é a criação de uma 

plataforma computacional em Scilab para simulação de alguns 

parâmetros de qualidade da energia: Valores eficazes de Tensões 

e Correntes amostradas, Distorções Harmônicas e Cálculos de 

Potências de Cargas Não Lineares. Procura agregar didática ao 

ensino teórico, a atividades de treinamento de mão de obra, e no 

auxílio na condução de cursos de extensão.   

Detalharemos as etapas nas seguintes seções, onde 

descreveremos a construção e aplicações do ambiente 

computacional. Demonstrando o estado atual dos 
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desenvolvimentos de modelagem, software e simulação dos 

parâmetros de verificação de qualidade de energia. 

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Serão apresentados os conceitos e fundamentações teóricas 

de qualidade da energia empregadas nesta proposta de 

desenvolvimento. 

 
A. Qualidade de Energia 

O Termo “Qualidade da Energia Elétrica” está relacionado 

com qualquer desvio que possa ocorrer na magnitude, forma de 

onda ou frequência da tensão e/ou corrente elétrica. Esta 

designação também se aplica às interrupções de natureza 

permanente ou transitória que afetam o desempenho da 

transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica. [3] 

Distorções Harmônicas  

Ocorrem quando a deformação se apresenta de forma 

similar em cada ciclo da frequência fundamental. O espectro 

contém apenas frequências múltiplas inteiras da fundamental. 

Esse tipo de deformação geralmente é originado por 

dispositivos que apresentam relação não linear entre tensão e 

corrente.  

Caracteriza-se pelo uso intensivo de componentes 

semicondutores (diodos, tiristores, GTO, IGBT, dentre outros), 

resultando em formas de ondas distorcidas em relação à 

original. São amplamente empregados em retificadores e 

reguladores de cargas, em lâmpadas eletrônicas, fornos 

elétricos e máquinas. As circulações de correntes harmônicas 

pelas impedâncias equivalentes da rede elétrica, provocam as 

distorções nas formas das ondas de tensão. [3],[4]. 

Estas distorções são comumente quantificadas em uma 

série, denominada Série de Fourier. [5],[6] 

A figura 01 (a) ilustra graficamente amostras de dois sinais 

senoidais: Onda 01, definida como componente fundamental, e 

Onda 2, representando uma componente harmônica de 5ª 

ordem.  

 

 
Figura 01(a):  Onda 1, Sinal senoidal Fundamental, e Onda 2, sinal de 5º 

harmônico. 

 

Já na figura 01 (b), temos a Onda 3, um sinal resultante da 

soma das duas curvas da figura 01 (a). 

 

 

 

 
Figura 01 (b) Sinal resultante do somatório das duas ondas. 

 

Série de Fourier e Transformada Discreta de Fourier 

A Série de Fourier permite analisar funções periódicas, nos 

domínios do tempo, é definida pela expressão: 

 

𝑋(𝑓) = ∫ 𝑋(𝑡)𝑒−𝑗2𝜋𝑓𝑡
∞

−∞

𝑑𝑡                                                   (01) 

                                        

 

Onde:   

X(t) = Função de entrada da onda analisada em função do tempo; 

X(f) = Espectro de saída da onda analisada em função da 

frequência. 

 

Uma das formas de representação desta série no domínio da 

frequência, é dada pela utilização da Transformada Discreta de 

Fourier. Esta é bastante adequada para avaliar variáveis 

amostradas por meio de processamentos digitais de sinais. 

A Transformada Discreta de Fourier de uma função X(𝑡𝑛), 

amostrada no tempo, com taxa de N amostras por período, pode 

ser descrita por:[4] 

 

𝑋(𝑓𝑘) =
1

𝑁
∑ 𝑋(𝑡𝑛)

𝑛−1

𝑛=0

 𝑒−
𝑗2𝜋𝑘𝑛

𝑁                                               (02) 

                             

 

 Onde:  

• N = Número de amostras por período. 

• X(𝑓𝑘) = Componentes harmônicas da função no 

domínio da frequência. 

• 𝑋(𝑡𝑛) = Amostras da função no domínio do tempo.  

 

B. Valores Eficazes e Potências 

O valor eficaz (também denominado RMS) de uma onda 

periódica no tempo, representa o valor de uma tensão constante 

que produz a mesma dissipação de potência realizada pela tensão 



 
 
periódica em análise. Por exemplo, uma tensão senoidal de 1,41 

V de pico, aplicada em uma carga produzirá o mesmo efeito, 

em termos de potência dissipada, se fosse aplicada uma tensão 

contínua de 1,0 V sobre a respectiva carga.[7], [8] e [9] 

A partir das componentes obtidas da Transformada Discreta 

de Fourier, o valor eficaz da onda resultante pode ser obtido 

pelas expressões (03) e (04). 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √∑ 𝑉ℎ
2

𝐻

ℎ=0

                                                                    (03) 

                       

𝐼𝑟𝑚𝑠 =  √∑ 𝐼ℎ
2

𝐻

ℎ=0

                                                                      (04) 

                                                       

Com base nos valores digitalizados e eficazes obtidos da 

tensão e da corrente, pode-se determinar as Potências Média (P) 

e Potência Aparente (S). 

𝑃 =   
1

𝑁
∑ 𝑝(𝑡𝑛) 

𝑁

1
                                                                 (05) 

                   

 𝑆 = 𝑉𝑟𝑚𝑠 ∗ 𝐼𝑟𝑚𝑠                                                                   (06)                                                           

Onde os parâmetros das expressões 03 a 06 são 

discriminadas abaixo: 

P = potência média [W]; 

N = número de pontos amostrados por ciclo; 

H = número das ordens harmônicas;      

p(tn) = potência instantânea amostrada [W]; 

S = potência aparente [VA];                                            

h: é a ordem harmônica;  

𝑉ℎ  e 𝐼ℎ  são os valores RMS de tensão e corrente obtidas da 

transformada discreta de fourier. 

 

C. Proposição de Budeanu 

Em 1927, Constantin Budeanu, determinou que a potência 

aparente tinha mais de duas componentes em condições não 

senoidais e postulou que a Potência Aparente é composta por 

três componentes ortogonais, denominadas de Potência Ativa, 

Potência Reativa e Potência Distorcida. [10]. 

A Potência ativa de Budeanu é definida por:[9],[10] e [11] 

 

𝑃𝑏 =  ∑ 𝑉ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑣ℎ − 𝜑𝐼ℎ)
𝐻

ℎ=1  

                              (07) 

                      

As Potências Reativas e Distorcidas de Budeanu são obtidas 

da formulação abaixo: 

𝑄𝑏 = ∑ 𝑉ℎ ∗ 𝐼ℎ ∗ 𝑠𝑒𝑛 (𝜑𝑣ℎ − 𝜑𝐼ℎ)

𝐻

ℎ=1

                                   (08) 

   

𝐷𝑏 =  √𝑆2 − 𝑃𝑏
2 − 𝑄𝑏

2                                                           (09)                                                   

                                 

Onde os parâmetros das expressões 08 e 09 são discriminadas 

abaixo: 

H = número das ordens harmônicas;   

Pb = potência ativa de Budeanu [W]; 

Qb = potência reativa de Budeanu [VAR]; 

Db = potência distorcida de Budeanu [DVA]; 

S = potência aparente [VA];                                            

h: é a ordem harmônica;  

𝑉ℎ  e 𝐼ℎ  são os valores RMS de tensão e corrente, obtidas da 

transformada discreta de fourier. 

φvh e φIh = são os ângulos das tensões e correntes, obtidas da 

transformada discreta de fourier. 

D. Proposição do IEEE 1459/2010 

Diversos autores tentaram estabelecer as relações para os 

cálculos das potencias elétricas na presença de distorções 

harmônicas. A figura 02 ilustra a cronologia de alguns dos 

principais desenvolvimentos. 

 

 
 

Figura 02 - Cronologia dos desenvolvimentos ao longo dos anos. 

 

O modelo de Budeanu foi o primeiro trabalho publicado 

sobre o assunto, posteriormente outros autores apresentaram 

suas contribuições. No ano de 2000, o IEEE adotou o modelo de 

Budeanu como referência para o cálculo de potências 

distorcidas. Já no ano de 2010, uma nova revisão do IEEE, 

passou a adotar um novo modelo, proposto anteriormente por 

Czarneki em 1985. 

Neste modelo atual, são definidas várias componentes 

distintas para a Potência Aparente: 

• S1 – Potência Aparente da Fundamental [VA] 

• P1 – Potência Ativa da Fundamental [W] 

• Q1 – Potência Reativa da Fundamental [VAR] 

• SN – Potência Não Fundamental [VA] 

• DI – Potência Distorcida de Corrente [VAR] 

• DV – Potência Distorcida de Tensão [VAR] 

• SH – Potência Aparente Harmônica [VA] 



 
 

• PH – Potência Ativa Harmônica [W] 

• DH – Potência Harmônica Distorcida [VAR] 

• P – Potência Ativa [W] 

• N – Potência Não Ativa [VAR] 

• S – Potência Aparente [VA] 

 

 

Os Módulos das formulações destas componentes de 

potências são apresentadas na sequência:[3] 

 

𝑆2 =  𝑆1
2 + 𝑆𝑁

2                                                                                (10) 

       

          

𝑆1
2 = 𝑃1 

2 + 𝑄1 
2                                                                           (11) 

        

(𝑃1 = 𝑉1 𝐼1 𝑐𝑜𝑠𝜑1
)

2
                                                                      (12) 

    

(𝑄1 = 𝑉1 𝐼1 𝑐𝑜𝑠𝜑1
)

2
                                                                     (13)  

       

       

𝑆𝑁
2 =  𝐷𝐼

2 +  𝐷𝑣
2 + 𝑆𝐻

2                                                                   (14)   

       

            

𝐷𝐼 
2 =  𝑉1

2 ∑ 𝐼ℎ
2

𝑁

ℎ=2
                                                                    (15) 

 

𝐷𝑉 
2 =  𝐼1

2 ∑ 𝑉ℎ
2

𝑁

ℎ=2
                                                                    (16) 

 

𝑆𝐻 
2 =  𝑃𝐻

2 + 𝐷𝐻
2

 
                                                                          (17) 

 

 

 

𝑃𝐻 
2 = 𝑉0 𝐼0

2
+ ∑ 𝑉ℎ 𝐼ℎ 𝑐𝑜𝑠𝜑ℎ

2

H

h=1

                                           (18) 

                  

𝐷𝐻 
2 =  (∑ 𝑉𝑖

2
𝐻

𝑖=2
∑ 𝐼𝑗

2
𝐻

𝑗=2
)

2

                                                (19) 

                                       

 

𝑃2 =  𝑃1
2 + 𝑃𝐻

2
 
                                                                             (20)                                                                  

  

𝑆 =  𝑉𝑟𝑚𝑠 𝑥 𝐼𝑟𝑚𝑠                                                                      (21) 

 

Onde: 

S – Potência Aparente [VA] 

h é a ordem harmônica; 

H = número das ordens harmônicas.   

 

II.METODOLOGIA 

Com o intuito de viabilizar as aulas práticas da disciplina de 

Qualidade de Energia da Escola de Engenharia da PUC-Goiás, 

foi proposto o desenvolvimento de uma plataforma 

computacional didática em Scilab para ensino experimental. O 

projeto foi dividido nas seguintes etapas: planejamento e 

definição de parâmetros a serem abordados, simulação 

computacional dos respectivos parâmetros, especificação da 

linguagem de programação. 

Ao final do projeto, está prevista a elaboração de 

documentação do manual e um caso prático com a descrição de 

todas as suas especificidades para facilitar o uso do sistema por 

alunos e professores. 

A. Desenvolvimentos Iniciais  

Como parte inicial, foram analisadas diversas formas de 

simulações no software Scilab. As simulações foram 

fundamentais para definição da metodologia computacional 

abordada. 

A princípio, foi testado o emprego de linhas de códigos para 

elaboração do projeto. No entanto, em virtude de algumas 

funções não virem implementadas, fazia-se necessários ao 

desenvolvimento de tais, consumindo maior tempo.  

A segunda forma imaginada foi a utilização do “Xcos”, uma 

ferramenta de diagrama de blocos do Scilab semelhante ao 

“Simulink” do “Maltab”. Novamente foi deparado com o mesmo 

agravante de antes, onde haveria alguns blocos não 

implementados. E para seus desenvolvimentos dependeria de 

custo tempo que não seria viável.  

Mediante a pesquisas mais profundas sobre o aplicativo, 

constatou-se uma ferramenta para desenvolvimento de interface 

gráfica, denominada “Gui Builder”, a qual permitiria criação de 

botões e janelas gráficas, otimizando assim a questão de tempo, 

e por fim melhorar visualização dos parâmetros de projeto 

perante os usuários. O programa permite o desenvolvimento de 

uma interface “GUI – Guided User Interface” dedicada, com a 

geração automática dos códigos de programação.[1], [6]  

O projeto de desenvolvimento da plataforma de simulação de 

qualidade de energia foi divido em duas fases:  

• na primeira fase foram definidos os parâmetros a serem 

analisados: distorções harmônicas, valores eficazes, 

cálculos de potencias pelos métodos de Budeanu e IEEE; 

• na segunda fase dedicou-se ao layout gráfico das telas de 

apresentações dos resultados.  

 

Para i ≠ j 

Onde: 𝐻 ≠  1, 𝑒 ∈  ℝ  

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%84%9D


 
 

B. Ferramenta de simulação do sistema GuiBuilder 

Scilab 

Esta ferramenta facilita o desenvolvimento de telas gráficas 

para proceder às entradas e saídas de resultados. Possui em sua 

biblioteca uma diversidade de objetos gráficos capazes de 

tornar os tratamentos de dados mais organizados e destacados. 

Ressalta-se que esses dados podem ser obtidos 

experimentalmente ou gerados pelo próprio programa. A figura 

03 ilustra a “Toolbox” da interface gráfica do Scilab. 

 

 

 
 

Figura 03 - Tela de trabalho do GuiBuilder Scilab 
 
 
IV. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

NO SCILAB 

Foram utilizadas duas curvas digitalizadas de amostras de 

tensões e correntes para este estudo: um chuveiro com 

aquecimento eletrônico e uma lâmpada fluorescente compacta. 

As bases de dados digitalizadas foram obtidas de 

experimentos em laboratório, empregando o Analisador de 

Qualidade da Energia ET5050 da Minipa.  

As amostras de tensões e correntes contém 128 pontos por 

ciclo de 60Hz. Podem ser lidas em formato excel ou de texto, 

dispostos os dados em duas colunas.  

Na sequência, são apresentados as interfaces gráficas 

desenvolvidas e os resultados das análises.  

Ressalta-se que alguns valores para Budeanu e IEEE estão 

espelhados, isso é motivado por questões estéticas da janela da 

respectiva plataforma.  

 

A. Simulação com a Base de Dados do Chuveiro 

Eletrônico. 

Todos os valores calculados, gráficos das formas de ondas e 

os espectros de cada simulação podem ser vistos como um todo 

no apêndice A. Referente a tela da Plataforma de Simulação de 

Qualidade de Energia com Base de Dados do Chuveiro 

Eletrônico. 

Com a base de dados de tensão e corrente do respectivo 

chuveiro, obtivemos os seguintes valores demonstrados nas 

tabelas da figura 04. 

 

 

 

 
 

Figura 04 – Valores Calculados para as amostras de Tensão e Corrente 

 

A figura 05 ilustra um ciclo da forma de onda da Tensão [V] 

em relação ao tempo. Com menor nível de distorções harmônicas 

(4,89%), apresenta pouca deformação na forma da onda 

senoidal.   

 

 
 

Figura 05 – Forma de onda da Tensão: Chuveiro Eletrônico 

 

A Figura 06 exibe o perfil da corrente [A] em relação ao 

tempo e sob o efeito de distorções harmônicas mais elevadas 

(71%), mostra-se claramente a distorção na onda senoidal da 

corrente do equipamento chuveiro eletrônico. 

 

 
 

Figura 06 – Forma de onda da Corrente: Chuveiro Eletrônico 

 



 
 

Para quantificar os efeitos das distorções harmônicas sobre 

a Tensão [V], o espectro harmônico é ilustrado na figura 07. 

 

 
 

Figura 07 – Espectro harmônico da Tensão [V] x [ordem harmônica] 

 

A figura 08 apresenta o espectro das distorções harmônicas 

sobre a Corrente [A]. 

O respectivo gráfico de barras evidencia a severa atuação de 

harmônicas na corrente do sistema elétrico, resultando em uma 

distorção significativa na onda senoidal.  

 

 

 
 

Figura 08 - Espectro harmônico da Corrente [A] x [ordem harmônica] 

 

Uma vez apresentados os valores das grandezas de tensão e 

corrente, faz-se a análise das Potencias Elétricas envolvidas, 

apresentando os dois métodos: Budeanu e IEEE-1459/2010. 

A figura 09 ilustra os valores das Potências Elétricas 

calculadas pelos dois métodos.  

 

 

 
 

Figura 09 - Potências elétricas por Budeanu e IEEE-1459/2010 

A figura 10 é a demonstração global da tela principal da 

plataforma de Simulação de Qualidade de Energia referente a 

base de dados do chuveiro eletrônico. 

 

 

 
 

Figura 10 – Tela Global – Chuveiro Eletrônico 
 
 
 

B. Simulação com a Base de Dados da Lâmpada 

Fluorescente Compacta. 

Os valores calculados, gráficos das formas de ondas e os 

espectros de cada simulação pode ser visto como um todo no 

apêndice B. Sendo estes referentes a tela da Plataforma de 

Simulação de Qualidade de Energia com Base de Dados do 

Lâmpada Fluorescente Compacta. 

Ressalta-se como já mencionado, que alguns valores para 

Budeanu e IEEE estão duplicados, isso é motivado por questões 

estéticas da janela da respectiva plataforma.  

Agora são apresentados os resultados das análises com a base 

de dados de Tensão e Corrente da respectiva lâmpada.  Os 

valores estão ilustrados na figura 11. 

 

 

Figura 11 - Valores Calculados para as amostras de Tensão e Corrente 

 

A figura 12 ilustra um ciclo da forma de onda da Tensão [V] 

em relação ao tempo.  Com menor nível de distorções 

harmônicas (5,9%), apresenta menor deformação na forma da 

onda senoidal. 



 
 

  

 
 

Figura 12 – Forma de Onda da Tensão: Lâmpada Eletrônica 

 

O comportamento da corrente [A] em relação ao tempo sob 

o efeito de harmônicos na figura 12, exibi claramente o efeito 

de distorção harmônica sobre a onda senoidal da corrente da 

lâmpada fluorescente.  
A Figura 13 exibe o perfil da corrente [A] em relação ao 

tempo e sob o efeito de distorções harmônicas bastante elevadas 

(229%) na corrente da lâmpada 

 

 

 
 

Figura 13 - Forma de onda da Corrente: Lâmpada Eletrônica 

 

A Figura 14 quantifica os efeitos das distorções harmônicas 

sobre a Tensão [V], e ilustra o espectro harmônico. 

 

 
 

Figura 14 - Espectro harmônico da Tensão [V] x [ordem harmônica] 

 

A figura 15 apresenta o espectro das distorções harmônicas 

sobre a Corrente [A]. 

O respectivo gráfico de barras evidencia a severa atuação de 

harmônicas na corrente da lâmpada, provocando uma distorção 

completa na onda senoidal. 

 

 

 
 

Figura 15 - Espectro harmônico da Corrente [A] x [ordem harmônica] 

 

Uma vez apresentados os valores das grandezas de tensão e 

correntes, faz-se a análise das Potencias Elétricas envolvidas, 

apresentando os dois métodos: Budeanu e IEEE-1459/2010. 

A figura 16 ilustra os valores das Potências Elétricas 

calculadas pelos dois métodos. 

  

 

 
Figura 16 - Potências elétricas por Budeanu e IEEE-1459/2010 

 

A figura 17 é a demonstração global da tela principal da 

plataforma de Simulação de Qualidade de Energia referente a 

base de dados do Lâmpada Fluorescente compacta 

 

 

 
 

Figura 17 – Tela Global – Lâmpada Fluorescente compacta. 



 
 

V. CONCLUSÃO 

O Scilab mostrou-se uma ferramenta computacional 

poderosa. Inúmeros recursos matemáticos e gráficos podem ser 

incorporados aos programas desenvolvidos, permitindo a 

elaboração de relatórios com textos e gráficos bastante 

elaborados. Adicionalmente, é uma ferramenta de software 

livre, e apresenta evoluções na disponibilidade de suas 

bibliotecas em função da contribuição de seus usuários. O 

desenvolvimento destas funções é facilitado por uma área de 

suporte (help), com inúmeros exemplos, formas de aplicação e 

demonstração de modelos de programação aceitas pelo 

programa. 

Foi desenvolvida uma plataforma didática de cálculos de 

parâmetros elétricos a partir de amostras digitalizadas de 

tensões e correntes em formato Excel ou de texto. Neste 

trabalho, foram apresentados os resultados de dois casos: uma 

amostra de um chuveiro eletrônico e de uma lâmpada 

fluorescente compacta. Outras análises foram realizadas com 

amostras de Lâmpadas Led e outros eletrodomésticos, inclusive 

com a análise da correção do fator de potência. Todos os 

resultados foram comparados com as respostas de Analisadores 

de Energia e se mostraram totalmente adequados. 

Uma das principais dificuldades para desenvolvimento da 

plataforma de simulação de qualidade de energia foi o encontro 

de conteúdos e referências a respeito do Scilab, embora tenha o 

suporte Help dentro de si, algumas questões de bibliotecas a 

serem adicionadas não ficam claras, requerendo a realização de 

muitos testes matemáticos em outras plataformas de simulação 

para a devida comparação dos resultados. Foram desenvolvidas 

bibliotecas de cálculo de potências e valores eficazes e a 

otimização de algumas bibliotecas de análise de Fourier já 

existentes.  

Para desenvolvimentos futuros, propõe-se a implantação 

destes métodos em cálculos do fluxo de carga e da modelagem 

de um circuito industrial típico da região centro-oeste, com 

definição das impedâncias de transformadores, cabos e do 

sistema elétrico equivalente da concessionária.  

O resultado deste trabalho será empregado nas aulas de 

qualidade da energia elétrica do curso de Engenharia Elétrica 

da PUC-Goiás. As telas gráficas obtidas e a eliminação de 

cálculos envolvendo somatórios e valores quadráticos, 

permitirão aos alunos da disciplina, um melhor entendimento 

dos fenômenos elétricos envolvendo valores eficazes e 

distorções harmônicas. Notável contribuição se obtém também, 

nas análises comparativas entre os métodos de cálculo de 

potências elétricas nestas condições não lineares. E as 

comparações relativas aos métodos clássicos ministrados nas 

disciplinas de circuitos elétricos e instalações elétricas. 

 

AGRADECIMENTOS 

Gostaríamos de agradecer diretamente aos professores do 

Curso de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás. 

Por todo apoio prestado ao longo desses anos de graduação, 

se tornaram nossas famílias, nos passando conhecimento de vida 

e não apenas conteúdos em salas de aulas.  

Professores que se tornaram amigos, mentores e referências 

em nossas vidas, tanto a profissional quanto pessoal, verdadeiros 

exemplos a serem seguidos. 

Obrigado senhores (as) por todo conhecimento repassado, e 

pelo incrível trabalho prestado nesta época de pandemia, onde os 

senhores cumpriram com louvor a profissão de professor. 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] Cálculo Numérico, Um Livro Colaborativo Versão Scilab, Disponível 

em:<https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livrosci/main.html#ri
as-sobre_o_scilab.html> Acesso em 14 de Novembro 2020. 

 

[2] Descrição do Scilab.  disponível em: 
<https://atoms.scilab.org/toolboxes/guibuilder.> Acesso em 26 de 

novembro de 2020. 

[3] PAGOTTI, L F. Apostila de Qualidade de Energia, 2020 
[4] Avaliação da Qualidade de Energia Elétrica: Disponível em: <http: 

//www.fee.unicamp.br/dse/antenor/it012>. 

Acesso em 24 de novembro de 2020. 
[5] A Energia sem Interrupção, Disponível em: 

<http://www.osetoreletrico.com.br/wpontent/uploads/2013/05/Ed87_fasc

_qualidade_cap4.pdf>. Acessado em 15 de novembro de 2020. 
[6] Alves, M.F, et al,2009, Qualidade da Energia Elétrica PUC - MG 

[7] MANESCU, L. -G. L’étude du régime non-sinusoidal dans les systems 

électriques.  INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE 
GRENOBLE. Grenoble, p. 2283 1998 

[8] GALEAZZO, E / YOSHIOKA, L. Medições de Grandezas Elétricas em 

corrente Alternada (AC) Universidade De São Paulo Escola Politécnica 
[9] DUGAN, R, C; GRANAGHAN, M, F, et al. – Electrical Power Systems 

Quality, Second Edition; Editora McGraw-Hill 

[10] BUDEANU, C, Puissances reactives et fictives. Bucarest: Institut National 
Roumain, 1927. 

[11]  LIMA, E J, Reflexões sobre as teorias de Potência elétrica em regime não 

senoidal, 2014 
[12] GHASSEMI, F. What Is Wrong With Electric Power Theory and How it 

Should be Modified. IEE Ninth International Conference on Metering and 
Tariffs for Energy Supply, Birmingham: [s.n]1999. pag. 109 – 114.

https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livrosci/main.html#rias-sobre_o_scilab.html
https://www.ufrgs.br/reamat/CalculoNumerico/livrosci/main.html#rias-sobre_o_scilab.html
https://atoms.scilab.org/toolboxes/guibuilder.


 
 

APÊNDICE A – Base de Dados Chuveiro Eletrônico 

 
 

 
 
 
 



 
 

APÊNDICE B – Base de Dados Lâmpada Eletrônica 
 



 
 

APÊNDICE C – Manual do Usuário 

 

 
 

 



 
 

APÊNDICE D – Código da Plataforma 
 

//JANELA GRAFICA 
// Variaveis globais da janela 
clear 
clc 
global margin_x margin_y; 
global frame_w frame_h plot_w plot_h; 
//Inicialização dos parâmetros da janela 
frame_w = 300; frame_h = 880;// Largura e altura da moldura 
plot_w = 600; plot_h = frame_h;// // Largura e altura do gráfico 
margin_x = 15; margin_y = 15;// Margem horizontal e vertical para elementos 
defaultfont = "arial"; //  Fonte padrão 
axes_w = 3*margin_x + frame_w + plot_w;//largura dos eixos 
axes_h = 2*margin_y + frame_h; //altura dos eixos (100 =>altura da barra de ferramentas) 
qualidade= scf();// Create window with id=100001 and make it the current one 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// JANELA 
qualidade.figure_size=[800,1080] 
qualidade.background = -2; 
qualidade.figure_position = [100 100]; 
qualidade.figure_name = gettext("PDSQEE-PLATAFORMA DIDÁTICA DE SIMULAÇÃO DE QUALIDADE DE ENERGIA 
ELÉTRICA"); 
//REMOVE MENUS 
delmenu(qualidade.figure_id,gettext("&File")); 
delmenu(qualidade.figure_id,gettext("&Tools")); 
delmenu(qualidade.figure_id,gettext("&Edit")); 
delmenu(qualidade.figure_id,gettext("&?")); 
toolbar(qualidade.figure_id,"off"); 
/////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//CRIAR MENU BARRA JANELA 
DADOS= uimenu("parent",qualidade, "label",gettext("INSERIR DADOS"),"callback","uigetfile()"); 
fechar=uimenu("parent",qualidade,"label",'EXIT', 'callback', "exit"); 
////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//MODELAGEM INTERFACE GRAFICA 
my_frame = uicontrol("parent",qualidade, "relief","groove","style","frame", "units","pixels","position",[ margin_x 
margin_y frame_w frame_h],... 
"horizontalalignment","center", "background",[1 1 1],"tag","frame_control"); 
my_frame_title = uicontrol("parent",qualidade, "style","text", ... 
"string","PARÂMETROS","position",[30+margin_x margin_y+frame_h-10 frame_w-60 30],"fontname",defaultfont, 
"fontunits","points", ... 
"fontsize",16, "horizontalalignment","center","background",[1 1 1], "tag","title_frame_control"); 
//TITULOS - HARMONICAS/TENSAO/CORRENTE// MODELGAEM DADOS - HAMORNCIAS 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","HARMÔNICAS", 
"position",[80,860,130,30],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","TENSÃO - %", 
"position",[20,830,110,25],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","CORRENTE - %", 
"position",[180,830,130,25],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
dados1= ["3°", "5°", "7°", "9°", "11°", "13°", "15°","17°","V1 [V]","DTT - %","Vrms [V]"];// LEGENDA HARMONICAS 
//COLUNA TENSÃO 
for k=1:size(dados1,2) 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string",dados1(k), "position",[20,820-
k*25,70,20],"horizontalalignment","left", "fontsize",16,"background",[1 1 1]); 
end 
///////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//COLUNA CORRENTE 
dados2 = ["3°", "5°", "7°", "9°", "11°", "13°", "15°","17°","I1[A]","DTI - %","Irms [A]"]; 
for k=1:size(dados2,2) 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string",dados2(k), "position",[180,820-
k*25,70,20],"horizontalalignment","left", "fontsize",16,"background",[1 1 1]); 

end 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//MODELAGEM DADOS - POTENCIA 
//TITULOS - POTENCIA/IEEE/BUDEANU 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","POTÊNCIA", 
"position",[110,470,90,30],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","BUDEANU", 
"position",[20,430,110,30],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string","IEEE", 
"position",[180,430,110,30],"horizontalalignment","center", "fontsize",16,"background",[1 1 0]); 
//COLUNA BUDEANU 
dados3 = ["S1[VA]","Sbud[VA]","Pbud[W]","Qbud[VA]","Dbud[W]","PF","DISP - PF","MAX - PF"]; 
for k=1:size(dados3,2) 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string",dados3(k), "position",[20,400-
k*25,75,30],"horizontalalignment","left","fontsize",16,"background",[1 1 1]); 
end 
//COLUNA IEEE 
dados4 = ["S1[VA]","S[VA]","P[W]","P1[W]","Q1[VAR]","Sn[VA]","PH[W]","N[VAR]"]; 
for k=1:size(dados4,2) 
uicontrol("parent",qualidade, "style","text","string",dados4(k), "position",[180,400-
k*25,70,30],"horizontalalignment","left", "fontsize",16,"background",[1 1 1]); 
end 
//BOTÃO 
button = uicontrol(qualidade, "style","pushbutton","Position",[90,70,110,40], 
"String","CALCULAR","BackgroundColor",[.9 .9 .9], "fontsize",12,"Callback","retorno"); 
///DESENVOLVIMENTO MATEMATICO 
//PROCESSAMENTO E FILTRO DADOS 
function retorno() 
dados=readxls(ans); // Carrega base de dados 
dados=dados(1); //Carrega planilha 
dados=dados.value; // Filtra Valores 
V=dados(9:264,3); //Filtra Dados Tensão 
I=dados(9:264,4); // Filtra Dados Corrente 
format("v",2); 
Vrms=sqrt(sum(V^2)/length(V));// Valor RMS Tensao - Raiz da soma da matriz ao quadrado / N° elemento 
Irms=sqrt(sum(I^2)/length(I));// Valor RMS Corrente - Raiz da soma da matriz ao quadrado / N° elementoS 
TF=fft(V); // Serie de fourie Tensao 
Trv=TF/181.019336; // Ajuste do ganho na matriz transofrmada 
Trv=Trv*%i; // Ajuste Angulo 
Trv_f1=(abs(Trv)); // Modulo da matriz transformada com ajuste do ganho e angulo 
Trv_f=(abs(Trv(4:2:18))); // Modulo da matriz transformada com ajuste do ganho e angulo 
TF_2=fft(I); // Transformada rápida de Fourier  
Tri=TF_2/181.019336; // Ajuste do ganho na matriz transofrmada 
Tri=Tri*%i; // Ajuste Angulo 
Tri_f1=(abs(Tri)) ; 
Tri_f=(abs(Tri(4:2:18))); // Modulo da matriz transformada com ajuste do ganho e angulo 
//CALCULO DAS POTENCIA BUDEANU 
format("v",8); 
for k=2:51 //considerando até a quinquagesima ordem 
S(k)=Trv(k)*conj(Tri(k)); 
ang(k)=atand(imag(S(k))/real(S(k))); 
s(k)=sqrt(real(S(k))^2+imag(S(k))^2); 
p(k)=s(k)*cosd(ang(k)); 
q(k)=s(k)*sind(ang(k)); 
S1=s(2);  
end 
///CALCULO BUDEANU 
S1=s(2); //potencia aparente fundamental 
P1=p(2); //potencia ativa fundamental 



 
 

P0=p(1); //potencia componente DC 
S=Vrms*Irms; //potencia eficaz 
Pbud=sum(p); //potencia ativa budeanu 
Qbud=sum(q); // potencia reativa budeanu 
Dbud=sqrt(S^2-(Pbud^2)-(Qbud^2)); // potencia distorcida 
trueFP=Pbud/S; 
dispFP=P1/S1; 
maxFP=Pbud/(sqrt(Pbud^2+Dbud^2)) 
///CALCULO IEEE 
Sn=sqrt(S^2-S1^2) //potencia não fundamental 
Ph=sum(p(3:51)+P0); //potencia ativa não fundamental de 3 até 51 e compente da corrente DC p0=v0*i0 
P=P1+Ph; 
Q1=q(2);// potencia reativa da fundamental     
N=sqrt(S^2-P^2);    
//CALCULO TENSAO 
for k=1:size(Trv_f,1) 
    v1=Trv_f1(2); 
    dhv(k)=(Trv_f(k)/v1); 
    dtt=sqrt((sum(Trv_f1(3:51)^2)))/Trv_f1(2); 
    dtt_i=dhv*100;  
uicontrol("parent",qualidade,"style","edit","string",string(dhv(k)*100), "position",[100,820-
k*25,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14, ... 
"background",[.9 .9 .9], "tag",dados1(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(dtt*100), 
"position",[100,570,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9],... 
"tag",dados1(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(v1), 
"position",[100,595,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados1(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Vrms), 
"position",[100,545,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados1(k)); 
end 
//CALCULO CORRENTE 
for k=1:size(Tri_f,1) 
  I1=Tri_f1(2); 
  dhi(k)=(Tri_f(k)/I1); 
  dti=sqrt((sum(Tri_f1(3:51)^2)))/Tri_f1(2); 
  dti_i=dhi*100;  
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(dhi(k)*100), "position",[250,820-
k*25,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14, ... 
"background",[.9 .9 .9], "tag",dados2(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(dti*100), 
"position",[250,570,50,25],"horizontalalignment","left", "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9],... 
 "tag",dados2(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(I1), 
"position",[250,595,50,25],"horizontalalignment","left",... 
 "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados2(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Irms), 
"position",[250,545,50,25],"horizontalalignment","left",... 
 "fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados2(k)); 
end 
//JANELA DAS POTENCIA 
//BUDEANU 
uicontrol("parent",qualidade,"style","edit","string",string(S1),"position",[100,375,60,25],"horizontalalignment","left",
"fontsize",14,"background",[.9 .9 .9],"tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade,"style","edit","string",string(S), 
"position",[100,350,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Pbud), 
"position",[100,325,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 

uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Qbud), 
"position",[100,300,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Dbud), 
"position",[100,275,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(trueFP), 
"position",[100,250,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(dispFP), 
"position",[100,225,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(maxFP), 
"position",[100,200,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
//IEEE 
uicontrol("parent",qualidade,"style","edit","string",string(S1),"position",[250,375,60,25],"horizontalalignment","left",
"fontsize",14,"background",[.9 .9 .9],"tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade,"style","edit","string",string(S), 
"position",[250,350,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(P), 
"position",[250,325,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(P1), 
"position",[250,300,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Q1), 
"position",[250,275,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Sn), 
"position",[250,250,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(Ph), 
"position",[250,225,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
uicontrol("parent",qualidade, "style","edit","string",string(N), 
"position",[250,200,60,25],"horizontalalignment","left","fontsize",14,"background",[.9 .9 .9], "tag",dados3(k)); 
//GRAFICOSS 
delete() 
delete(gca()); 
subplot(2,1,1) 
bar([Trv_f1(2:1:26)],0.4,'orange') 
// Vertical line 
set(gca(),"auto_clear","off"); 
my_plot_axes = gca(); 
my_plot_axes.title.font_size = 3; 
my_plot_axes.axes_bounds = [0.20,0.5,0.45,0.45]; 
my_plot_axes.title.text = "ESPECTRO HARMÔNICO DE TENSÃO [V]"; 
subplot(2,1,2) 
bar([Tri_f1(2:1:26)],0.4,'red') 
// Vertical line 
set(gca(),"auto_clear","off"); 
my_plot_axes = gca(); 
my_plot_axes.title.font_size = 3; 
my_plot_axes.axes_bounds = [0.6,0.5,0.45,0.45]; 
my_plot_axes.title.text = "ESPECTRO HARMÔNICO DE CORRENTE [A]"; 
subplot(2,1,3) 
plot(V); 
// Vertical line 
set(gca(),"auto_clear","off"); 
my_plot_axes = gca(); 
my_plot_axes.title.font_size = 3; 
my_plot_axes.axes_bounds = [0.20,0,0.45,0.45]; 
my_plot_axes.title.text = "FORMA DE ONDA DA TENSÃO [V]"; 
subplot(2,1,4) 
plot(I); 
// Vertical line 
set(gca(),"auto_clear","off"); 

my_plot_axes = gca(); 
my_plot_axes.title.font_size = 3; 
my_plot_axes.axes_bounds = [0.6,0,0.45,0.45]; 
my_plot_axes.title.text = "FORMA DE ONDA DA CORRENTE [A]"; 
endfunction 


