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RESUMO 

TESSARO, Heitor José. Controle de Frequência por meio da Geração Eólica Operando 
como Gerador Síncrono Virtual considerando a Otimização do Ponto de Operação da 
Turbina Eólica. 2018. 199 f. Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica, Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Pato Branco, 2018. 

A penetração da geração eólica cresceu significativamente em muitos países nas últimas 
décadas. Como resultado, a resposta da frequência e a estabilidade tornaram-se uma 
preocupação para os operadores de sistemas de energia. Nesse contexto, este trabalho 
propõe uma abordagem operacional e de controle para unidades de geração eólica 
baseadas em conversor pleno, de modo a fornecer simultaneamente inércia virtual, 
controle primário de frequência e controle secundário de frequência para sistemas de 
potência com elevada inserção de geração eólica. A abordagem de controle proposta, 
baseada em gerador síncrono virtual, também permite que a geração eólica opere como 
formadora de rede (modo de controle de frequência). A seleção dos parâmetros do 
gerador síncrono virtual é realizada utilizando um processo de otimização que visa 
melhorar a resposta da frequência do sistema ao mesmo tempo que respeita os limites 
operacionais do conversor das unidades eólicas de geração. A avaliação do impacto da 
abordagem de controle proposta sobre a dinâmica eletromecânica das unidades eólicas 
de geração também é uma contribuição desse trabalho. A principal contribuição deste 
trabalho é a proposição de uma formulação de otimização que otimiza o ponto de 
operação da geração eólica, a fim de reduzir a magnitude do desvio da velocidade da 
turbina eólica após as variações de carga. Como resultado, a otimização reduz a 
magnitude e o tempo de acomodação da dinâmica mecânica e o estresse mecânico da 
turbina eólica, da caixa de engrenagens e do gerador. Os resultados mostraram que a 
abordagem de controle proposta é efetiva no suporte de resposta inercial e regulação de 
frequência. As análises realizadas também mostraram que a atuação do controle 
proposto resultou em dinâmicas eletromecânicas adequadas para as unidades eólicas 
de geração. A abordagem de otimização proposta reduziu significativamente a magnitude 
do desvio e o tempo de acomodação da velocidade da turbina eólica após as variações 
de carga.  

Palavras-chave:  Geração Eólica. Gerador Síncrono Virtual. Inércia Virtual. Controle 
Carga-Frequência. Dinâmica de Sistemas de Potência. 

  



 
 

ABSTRACT 

TESSARO, Heitor Jose. Frequency Control Approach Based on Wind Generation 
Operating as a Virtual Synchronous Generator Considering the Optimization of the Wind 
Turbine Operating Point. 2018. 199 p. Dissertation – Electrical Engineering Postgraduate 
Program, Federal Technological University of Parana. Pato Branco, Brazil, 2018. 

The penetration of wind generation has grown significantly in many countries in the last 
decades. As a result, the frequency dynamic response and stability have become a 
concern for power system operators. Thus, this work proposes an operational and control 
approach for wind generation units based on fully rated converter in order to 
simultaneously provide inertial response, primary frequency control, and secondary 
frequency control for power systems with high penetration of wind generation. The 
proposed control approach, based on virtual synchronous generator, also enables the 
wind generation to operate as a grid former (frequency control mode). The parameter 
tuning of the virtual synchronous generator is made through an optimization process 
which aims to improve the system frequency response, ensuring that the operational limits 
of the converter employed in the wind generation units are not violated. The assessment 
of the impact of the proposed control approach on the electromechanical dynamics of the 
wind generation units is also one of the contributions of this work. The main novel 
contribution of this work is the proposition of an optimization formulation which optimizes 
the operating point of the wind generation, in order to reduce the deviation magnitude of 
the wind turbine speed after load variations. As a result, the optimization reduces the 
magnitude and settling time of mechanical dynamics of the wind turbine, gearbox, and 
generator. The results have shown that the proposed control approach is effective in the 
provision of inertial response and frequency regulation support. The analyses have also 
showed that the proposed control action resulted in suitable electromechanical dynamics 
for the wind generation unit. The proposed optimization approach has significantly 
reduced the deviation magnitude and settling time of the wind turbine speed after load 
variations. 

Keywords: Wind Generation. Virtual Synchronous Generator. Virtual Inertia. Load-
Frequency Control. Power System Dynamics. 
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cL , cR  Indutância e resistência do indutor de acoplamento, [p.u.] 

odi , oqi  
Correntes de eixo d e q no indutor de acoplamento no referencial local 

do inversor, [p.u.] 

p,vccK , i,vccK  
Ganhos proporcional e integral do controlador da tensão sobre o 

barramento CC da unidade eólica 



 
 

p,QK , i,QK  
Ganhos proporcional e integral do controlador da potência reativa da 

unidade eólica 

p,iidK , i,iidK  
Ganhos proporcional e integral do controlador da corrente de eixo d do 

inversor 

p,iiqK , i,iiqK  
Ganhos proporcional e integral do controlador da corrente de eixo q do 

inversor 

p,vodK , i,vodK  Ganhos proporcional e integral do controlador de tensão de eixo d 

p,voqK , i,voqK  Ganhos proporcional e integral do controlador de tensão de eixo q 

reff  Frequência de referência, [p.u.] 

n  Frequência angular nominal, [p.u.] 

 , ,,t ref t ref  Velocidade de referência do rotor da turbina, [rpm, p.u.] 

tT   Torque mecânico da turbina eólica, [N.m] 

MPPTT   Referência de torque ótimo do controle MPPT, [N.m] 

otmK  Constante de torque/potência ótima do controle MPPT  

MPPTP   Referência de potência ótima do controle MPPT, [N.m] 

r  Frequência angular do rotor do gerador, [rad/s.] 

,m gT  Torque mecânico aplicado no rotor do gerador, [N.m] 

,e cT  Torque elétrico no estator do gerador, [N.m] 

gJ  Momento de inércia do gerador, [kg.m2] 

sisf   Frequência do sistema, [Hz] 

sis  Frequência angular do sistema, [rad/s] 

,m iT  Torque mecânico do i-ésimo gerador, [N.m] 

eT  Torque elétrico, [N.m] 

iJ  Momento de inércia do i-ésimo gerador, [kg.m2] 

,m iP  Potência mecânica do eixo do i-ésimo gerador, [W] 

,e sisP  Potência demandada pela carga do sistema, [W] 

 ,m iP  
Variação/desvios das potências mecânica do eixo do i-ésimo gerador, 

[W] 



 
 

 ,e sisP  Variação/desvios demandada pela carga do sistema, [W] 

H  Constante de inércia, [p.u.s] 

cinE  Energia cinética, [J] 

 ,r n  Frequência angular nominal do gerador, [rad/s] 

R  Estatismo do controle primário de frequência, [%] 

 sis  Erro de frequência angular do sistema, [rad/s] 

rcP  Referência de carga do gerador, [W] 

,m nP  Potência nominal do gerador, [W] 

 ,sis n   Frequência angular nominal do sistema, [rad/s] 

 sisf  Erro de frequência do sistema, [Hz] 

inercialK  Ganho do controlador inercial 

 inercialP  Ação do controlador inercial 

E  Variação de energia, [J] 

 primárioP  Ação do controlador primário 

inP , ,m vP  Potência mecânica virtual do GSV, [W] 

outP  Potência elétrica na saída do inversor, [W] 

v  Frequência angular do GSV, [rad/s] 

vJ  Momento de inércia virtual, [kg.m2] 

vD  Constante de amortecimento do GSV 

v  Ângulo mecânico virtual do GSV, [graus] 

Pref_carga Referência de carga do GSV, [W] 

refP  Potência inicial / potência de referência, [W] 

primP  Ação do controle primário de frequência, [W]  

secP  Ação do controle secundário de frequência, [W] 

 ,v d  
Componente de baixa frequência da frequência angular do GSV, 

[rad/s] 

dT  
Constante de tempo do FPB da componente de amortecimento do 

GSV, [s] 



 
 

 ,v ref  Frequência angular de referência do GSV, [rad/s] 

vT  Constante de tempo do atuador virtual, [s] 

p,secK , i,secK  Ganhos proporcional e integral do CSF 

,v reff   Frequência de referência, [Hz] 

T1-T5 Intervalos de tempo, [s] 

,m tP , ,m tP   Potência mecânica da turbina eólica, [kW, p.u.] 

ccC , ccC  Capacitância equivalente do barramento CC, [F, p.u.] 

invP  Potência elétrica na saída do inversor, [W] 

,load wP  Porção da potência da carga suprida pelo GSV, [W] 

 ,e kP  Variação de potência elétrica ativa do gerador k, [W] 

kJ  Momento de inércia do gerador k, [kg.m2] 

k  Frequência angular do gerador k, [rad/s] 

 ,load wP  Variação da porção da potência da carga suprida pelo GSV, [W] 

 secP   Variação da ação do controle secundário de frequência, [W] 

 primP   Variação da ação do controle secundário de frequência, [W] 

  Integral do erro de velocidade do GSV 

 ,m tP  Variação da potência mecânica da turbina eólica, [W] 

,m sisP   Soma das potências mecânicas dos geradores do sistema, [W] 

, 0m tP  Potência mecânica inicial da turbina eólica, [W] 

0geP  Potência elétrica ativa inicial do gerador da unidade eólica, [W] 

 geP  Variação da potência ativa saindo do gerador da unidade eólica, [W] 

kvE  Energia cinética virtual do GSV, [J] 

vH  Constante de inércia do GSV, [p.u.s] 

,inv nP  Potência nominal do inversor, [W] 

,máxvJ   Momento de inércia virtual máximo, [kg.m2] 

,máxvH   Constante de inércia máxima do GSV, [p.u.s] 

 ,v n  Frequência angular nominal do GSV, [rad/s] 



 
 

fnadir Frequency nadir, [Hz] 

fn Frequência nominal do sistema, [Hz] 

tst Tempo de assentamento da frequência, [s] 

Objn Objetivo n do problema de otimização 

Hv,mín Constante de inércia mínima do GSV. [p.u.s] 

Tv,min Constante de tempo mínima do atuador virtual, [s] 

Tv,máx Constante de tempo máxima do atuador virtual, [s] 

Objideal Vetor de objetivos otimizados ótimos 

U Número total de soluções ótimas de Pareto 

G Número da i-ésima solução de Pareto 

m Número de objetivos do problema de otimização 

d Coeficiente de desempenho da i-ésima solução 

Ω Espaço de busca 

q Vetor de variáveis de decisão 

y Solução do problema de otimização 

z Solução do problema de otimização 

Fj Fronteira j de Pareto 

K0 População inicial do problema de otimização 

Q0 Primeira população de descendentes do problema de otimização 

M Tamanho da população 

Kt População t do problema de otimização 

Qt População de descendentes t do problema de otimização 

Rt População resultante t  do problema de otimização 

,eólicabS  Potência base da unidade eólica, [VA] 

 ,ótimot  Velocidade ótima da turbina eólia, [rpm] 

ótimo  Ângulo de passo ótimo das pás da turbina, [graus] 

M  Margem de potência, [W] 

+P , −P  Mínima margem de potência, [W] 

 ,t MPP  Velocidade da turbina eólica no MPP, [rpm] 

F   Função a ser otimizada 

g   Restrições de desigualdade 

h   Restrições de igualdade 



 
 

x   Variável independente 

L   Função de Lagrange 

L   Multiplicador de Lagrange de igualdade 

L   Multiplicador de Lagrange de desigualdade 

L   Valor do passo 

kd   Direção de busca 

eH   Matriz Hessian 

ref  Referência do ângulo de passo das pás da turbina, [graus] 

sT  
Constante de tempo do atuador do ângulo de passo das pás da 

turbina, [s] 

K Constante menor que 1 

Fnl Função não linear 

x Váriável independente do problema de otimização 

h Restrição de desigualdade do problema de otimização 

g Restrição de igualdade do problema de otimização 

L Função de Lagrange 

L e L   Multiplicadores de Lagrange 

dk Direção de busca 

k  Valor do passo de variação 

He Aproximação positiva da matriz Hessian da função de Lagrange 

,MPP WP  Máxima potência disponível na fazenda eólica, [W] 

CMOP  Potência do nível de carga mínima de operação, [W] 

medP  Potência medida, [W] 

excP  Potência excedente, [W] 

cargaP  Potência demanda pelas cargas do sistema, [W] 

aR  Resistência do enrolamento da armadura do gerador, [p.u.] 

fdR  Resistência do enrolamento de campo, [p.u.] 

mdL  Indutância mútua de eixo direto, [p.u.] 

fdL  Indutância do enrolamento de campo, [p.u.] 



 
 

fdV  Tensão do enrolamento de campo, [p.u.] 

fdi  Corrente do enrolamento de campo, [p.u.] 

excT  Constante de tempo da excitatriz, [s] 

pssu  Ação de controle da PSS 

fdu  Ação de controle do regulador automático de tensão 

tV   Tensão terminal do gerador, [p.u.] 

p,vtK  Ganho proporcional do regulador automático de tensão, [p.u.] 

pssK  Ganho da PSS 

wT  Constante de tempo do filtro wasout, [s] 

1ssT - 4ssT  Constante de tempo do compensador de fase, [s] 

gvH  Constante de inércia do gerador da unidade a vapor, [s] 

 r   Desvio de velocidade do rotor, [p.u.] 

,e gvP  Potencia elétrica do gerador da unidade a vapor, [p.u.] 

,e gvT  Torque elétrico do gerador da unidade a vapor, [p.u.] 

amT  Constante de tempo do atuador da unidade a vapor, [s] 

  Ângulo elétrico do rotor em relação à referência girante [graus] 

p,vtK , i,vtK  
Ganhos proporcional e integral do regulador de tensão do gerador da 

unidade eólica 

ewT  Constante de tempo da excitatriz da unidade eólica, [s] 

tH  Constante de inércia da unidade eólica [p.u.s] 

,od mv , ,oq mv  Tensões medidas de eixo d e q sobre o capacitor do filtro LCL, [p.u.] 

voT  Constante do filtro passa-baixa, [s] 

d , q  integrais dos erros de tensão de eixo d e q, [p.u.] 

d ,  q  integral do erro das correntes de eixo d e q, [p.u.] 

ccP
 
 Potência do barramento CC, [p.u.] 

,cc inP , ,cc outP  Potências de entrada e saída do barramento CC, [p.u.] 

cc  Integral do erro de tensão sobre o barramento CC, [p.u.] 



 
 

d , q  Integrais dos erros de corrente de eixo d e q, [p.u.] 

bdv , bqv  Tensões de eixo d e q na barra, [p.u.] 

LP  Potência ativa da carga, [W] 

LQ  Potência reativa da carga, [VAR] 

0LP , 0LQ  Potências ativa e reativa da carga na tensão nominal, [p.u.] 

,n nq q  Fator de participação das cargas, [%] 

LZR , LZX , LZZ  Resistência, reatância e impedância da carga Z, [p.u.] 

dLzi , qLzi  Correntes de eixo d e q da carga Z, [p.u.] 

0dLii , 0qLii  Correntes iniciais de eixo d e q da carga I, [p.u.] 

dLii , qLii  Correntes de eixo d e q da carga I, [p.u.] 

dLpi , qLpi  Correntes de eixo d e q da carga P, [p.u.] 

LiT , LpT  Constantes de tempo das variações das cargas 

bdv , bqv  Tensões de eixo d e q do gerador síncrono da unidade a vapor, [p.u.] 

,d gvi , ,q gvi  Correntes de eixo d e q do gerador síncrono da unidade a vapor, [p.u.] 

,D gvi , ,Q gvi  
Correntes de eixo d e q do gerador síncrono da unidade a vapor no 

referencial global, [p.u.] 

 t  Ângulo entre os eixos diretos dos referenciais local e global, [rad] 

0  
Abertura angular entre a magnitude das tensões no capacitor do filtro 

LCL e na barra de geração, [rad] 
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1 INTRODUÇÃO 

Em muitos países a inserção de novas unidades de geração elétrica baseadas 

em fontes renováveis tem aumentado significantemente, principalmente em função de 

políticas internas, incentivos econômicos e redução do custo das tecnologias de geração 

de energia elétrica (BIRD et al., 2016). A energia eólica e a energia solar são as que 

receberam maior atenção no desenvolvimento de tecnologias e implantação de unidades 

geradoras. Mundialmente, a potência instalada proveniente de sistemas eólicos de 

geração atingiu o total de 539 GW em 2017 (GWEC, 2018). Apesar de países de maior 

porte, como China e Estados Unidos, liderarem as estatísticas de geração eólica 

instalada, o impacto sobre a operação do sistema elétrico é maior em países de menor 

porte, como Dinamarca e Irlanda, onde a participação percentual da geração eólica é 

maior. 

Na Dinamarca, ainda em 2012, o sistema elétrico ocidental operou em torno 

de 405 horas com a produção de potência pelas unidades eólicas superando a demanda 

da carga (BIRD et al., 2016). No sistema dinamarquês, a potência proveniente da geração 

eólica (3060 MW) superou a demanda momentânea de carga (2681 MW) em mais de 

14% em 2015 (DANISH ENERGY AGENCY, 2017). Durante o mesmo ano de 2015, 42% 

da energia consumida na Dinamarca foi fornecida pela geração eólica, com a previsão 

de superar os 50% em 2020 (DANISH ENERGY AGENCY, 2017; GHOLAMREZAIE et 

al., 2017).  

Apesar da alta inserção da geração eólica, países como Dinamarca, Portugal, 

Espanha e Alemanha, possuem conexões com os sistemas elétricos de seus países 

vizinhos, aumentando a confiabilidade e facilitando a manutenção da operação de seus 

sistemas (DANISH ENERGY AGENCY, 2015; HIRTH; ZIEGENHAGEN, 2015). No 

entanto, também existem exemplos de sistemas isolados geograficamente com alta 

inserção de geração eólica. Como exemplo, pode ser citado o caso da ilha grega de 

Creta, com inserção de aproximadamente 19% (200 MW), e o caso de uma empresa 

processadora de alumínio localizada na China, com inserção de aproximadamente 30% 

(800 MW) (HAO JIANG et al., 2015; HATZIARGYRIOU et al., 2017).  
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O aumento da inserção da geração eólica resulta em desafios técnicos 

relacionados à operação e ao controle dos sistemas elétricos de potência. Em função do 

comportamento estocástico do vento, a geração eólica se configura como um sistema de 

geração variável, visto que a potência máxima disponível varia com o tempo e não pode 

ser prevista com precisão (ELA et al., 2014). Como agravante, tradicionalmente as 

unidades eólicas operam buscando o máximo aproveitamento da potência disponível no 

vento, utilizando o controle de rastreamento do ponto de máxima potência (MPPT, do 

inglês, Maximum Power Point Tracking). Nesse modo de operação, a geração eólica 

controla a potência ativa e reativa (modo PQ), geralmente sem participar da regulação 

da frequência do sistema (YOO; KIM; PARK, 2016) . Dessa forma, sistemas de potência 

com elevada inserção de geração eólica podem ter dificuldades para realizar o balanço 

de potência no sistema em momentos de alta disponibilidade de energia eólica, forçando 

alguns operadores a limitar a instalação de geração eólica (BIRD et al., 2016). 

Quando a inserção da geração eólica assume níveis elevados, uma opção 

utilizada por alguns operadores é o desligamento de unidades eólicas (no inglês, 

curtailment) (LI et al., 2015a). Dessa forma, o curtailment se refere à energia disponível 

mas não utilizada devido a restrições de transmissão ou inflexibilidade operacional do 

sistema (U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, 2015). Como resultado do aumento da 

inserção de fontes renováveis, os níveis de curtailment da geração eólica tem se elevado 

recentemente (BIRD et al., 2016).  

Usualmente, os operadores do sistema realizam o curtailment durante 

períodos de excesso de geração e baixa demanda, em função da impossibilidade de 

desligar ou reduzir o nível de carga dos geradores convencionais, representados 

principalmente por unidades térmicas de grande porte (WINDEUROPE, 2016). Como 

agravante, tais unidades térmicas costumam operar no controle secundário de 

frequência, dedicado à restauração da frequência do sistema após perturbações. Em 

função disso, essas unidades convencionais de geração de grande porte não podem ser 

desligadas (no inglês, must-run), elevando o nível de curtailment da geração eólica (BIRD 

et al., 2016). Outros gatilhos para o curtailment da geração eólica são decorrentes de 

limites operacionais pré-estabelecidos, incluindo controle de tensão, inércia mínima do 

sistema, reserva de potência (em inglês, spinning reserve) e limite de inserção de geração 
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não-síncrona (JORGENSEN; MAI; BRINKMAN, 2017; WINDEUROPE, 2016). O 

curtailment também pode ser realizado em função de protocolos econômicos para o 

despacho da geração (BIRD; COCHRAN; WANG, 2014). Alternativas ao desligamento 

das unidades eólicas, com o intuito de aumentar o aproveitamento dessa fonte primária 

gratuita, envolvem reforços das redes de transmissão, alteração do mercado energético 

e alterações das estratégias operacionais e de controle do sistema (BIRD; COCHRAN; 

WANG, 2014; JORGENSEN; MAI; BRINKMAN, 2017). 

Outro problema correlato ao aumento da inserção da geração eólica é a 

redução da inércia equivalente dos sistemas de potência e, consequentemente, 

deterioração da resposta inercial dos sistemas de potência (LI; XU; WONG, 2017). A 

resposta inercial é a primeira reação do sistema após a ocorrência de uma variação de 

carga ou perda de geração, o que resulta na absorção ou injeção de energia cinética 

pelas massas girantes dos geradores síncronos do sistema, acarretando na variação da 

velocidade dessas máquinas e da frequência do sistema (REE et al., 2016). A inércia 

equivalente e a amplitude do desbalanço de potência no sistema determinam a taxa de 

variação da frequência (no inglês, Rate Of Change Of Frequency - ROCOF) do sistema 

após uma perturbação. Apesar do conjunto turbina-gerador da unidade eólica possuir 

inércia, as unidades eólicas, diferentemente das unidades geradoras convencionais de 

geração, não apresentam resposta inercial natural, ou seja, não respondem à variação 

da frequência do sistema (ELA et al., 2014). Isso, porque a conexão entre os geradores 

dessas unidades e a rede é realizada geralmente através de conversores estáticos que, 

em decorrência das malhas típicas de controle, desacoplam as dinâmicas da frequência 

do sistema das dinâmicas eletromecânicas do gerador das unidades eólicas (ELA et al., 

2014; LI; XU; WONG, 2017). Portanto, a elevação do nível de inserção da geração eólica 

pode resultar no aumento do ROCOF do sistema. 

A redução da inércia equivalente dos sistemas de potência e, 

consequentemente, aumento do ROCOF podem afetar de forma significativa a resposta 

dinâmica da frequência e a estabilidade de frequência dos sistemas (WANG; HU; YUAN, 

2015). Quanto maior o ROCOF, geralmente menor é o tempo no qual os limites 

operacionais da frequência são alcançados, elevando os riscos de desconexões de carga 

(no inglês, load-shedding), danos às máquinas conectadas ao sistema ou mesmo 
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blackouts (ELA et al., 2014). Além do mais, a proteção das turbinas contra variações 

elevadas de frequência podem desligar as unidades geradoras (REE et al., 2016). 

Estudos realizados pelo operador do sistema irlandês indicam que o sistema pode operar 

com segurança, sem apresentar problemas relacionados com a baixa inércia equivalente, 

para inserções de até 50% de geração baseada em conversores estáticos (eólica e solar) 

(EIRGRID, 2011). De forma complementar, experiências operacionais demonstram que 

é possível estabelecer um limite para o ROCOF que, se superado, sinaliza uma provável 

perda da estabilidade do sistema, uma vez que as ações de regulação, como a do 

controle primário, não serão capazes de reagir à tempo e restringir a variação da 

frequência do sistema (REE et al., 2016). Portanto, existe uma forte conexão entre a 

inércia equivalente e a estabilidade de frequência do sistema (ENTSO-E, 2017).  

Em virtude da redução da inércia equivalente dos sistemas com alta inserção 

de geração eólica, alguns operadores de sistemas de potência já exigem que as unidades 

eólicas apresentem resposta inercial emulada (VAN DE VYVER et al., 2016). O conjunto 

turbina-gerador das unidades eólicas apresenta uma constante de inércia 

suficientemente grande para fornecer energia cinética ao sistema, durante variação de 

frequência, sem comprometer a operação da turbina eólica (JAUCH, 2015; TAN; 

MEEGAHAPOLA; MUTTAQI, 2016). Dessa forma, a resposta inercial pode ser emulada 

pelas unidades eólicas através da adição de uma malha de controle complementar, 

referida como malha de controle inercial, implementada nos conversores estáticos das 

unidades eólicas (DREIDY; MOKHLIS; MEKHILEF, 2017). Tradicionalmente, as técnicas 

de controle inercial utilizam um controlador do tipo derivativo, referenciado como df/dt, 

baseado na medição da frequência do sistema, onde o sinal de frequência do sistema é  

determinado através de uma PLL (do inglês, Phase  Locked  Loop) (LI; XU; WONG, 

2017). Assim, ao ocorrerem variações de frequência no sistema, o controle inercial altera, 

de forma temporária, o nível de potência entregue pela unidade eólica à rede (LEE et al., 

2016). Semelhante ao que ocorre durante a resposta inercial das unidades convencionais 

de geração, o controle inercial utiliza a energia cinética do conjunto turbina-gerador para 

emular a resposta inercial nas unidades eólicas. Destaca-se que, em função da operação 

assíncrona com a rede do conjunto turbina-gerador, as variações de velocidade do 

conjunto podem ser maiores em comparação a dos geradores convencionais, resultando 
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em contribuições proporcionalmente superiores para a regulação da frequência (WANG 

et al., 2015b; WILCHES-BERNAL; CHOW; SANCHEZ-GASCA, 2016).  

Em função do impacto que a adição da resposta inercial, especialmente na 

geração eólica, pode exercer sobre o sistema de potência, uma grande gama de 

trabalhos tem abordado esse tópico, em sua maioria utilizando controle inercial 

tradicional. Dreidy et al. (2017), Attya et al. (2018) e Díaz-González (DÍAZ-GONZÁLEZ et 

al., 2014) apresentam de forma abrangente as variações e formas de implementação do 

controle inercial tradicional nas unidades eólicas. Além da energia cinética do conjunto 

turbina-gerador, alguns trabalhos também propõem a utilização de uma porção da 

energia armazenada no barramento CC da unidade eólica durante a resposta inercial 

(BORDIGNON; DE OLIVEIRA; LUKASIEVICZ, 2018; LI; XU; WONG, 2017). Apesar dos 

benefícios, o controle inercial convencional não possibilita que as unidades eólicas 

operem como formadoras de rede (ou, equivalentemente, operem definindo a frequência 

da rede), pois nesse caso as unidades eólicas geralmente operam no modo PQ, seguindo 

a frequência da rede com base na medição de frequência realizada por uma PPL 

(TAMRAKAR et al., 2017). Ademais, sistemas com alta inserção de unidades de geração 

com conversores dependentes de PLLs podem enfrentam problemas de instabilidade 

relacionados à resposta dinâmica da frequência do sistema (LIU; MIURA; ISE, 2016; 

WANG; HU; YUAN, 2015). No entando, destaca-se que a PLL não apresenta problemas 

de instabilidade, estes problemas se relacionam com os controladores que utilizam os 

sinais provenientes da PLL. 

Uma opção ao controle inercial convencional é a utilização de técnicas 

baseadas na implementação do gerador síncrono virtual (GSV, do inglês, virtual 

synchronous generator), que dispensa o uso de PLL para seguir ou definir a frequência 

da rede (SERBAN; ION, 2017). O GSV é implementado no inversor (conversor do lado 

da rede) através da adição de uma malha de controle complementar, que replica as 

equações de movimento (no inglês, swing equations) do gerador síncrono convencional. 

Assim, o GSV controla o inversor de modo que ele replique as dinâmicas eletromecânicas 

dos geradores síncronos (D’ARCO; SUUL; FOSSO, 2015a). Dessa forma, a reposta 

inercial e o comportamento dinâmica da velocidade dos geradores síncronos podem ser 
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adicionados às unidades de geração baseadas em conversores estáticos plenos 

(BEVRANI; ISE; MIURA, 2014).  

Como o GSV é implementado através de uma malha de controle, os 

parâmetros referentes à inércia virtual e constante de amortecimento virtual podem ser 

empiricamente ajustados ou otimizados de forma a melhorar a resposta da frequência do 

sistema. Além disso, a utilização do GSV permite que a geração eólica opere como 

formadora de rede (modo de operação Vf ou Qf), definindo a frequência do sistema em 

casos de perda da geração convencional ou em casos de ilhamento da geração eólica 

(D’ARCO; SUUL; FOSSO, 2015b).  

Em suma, a maioria dos trabalhos que tratam da implementação do GSV se 

dedicam ao desenvolvimento e análise das malhas de controle considerando uma fonte 

primária genérica (ALRAJHI ALSIRAJI; EL-SHATSHAT, 2017; D’ARCO; SUUL; FOSSO, 

2015b, 2015a; ZHAO; YANG; ZENG, 2017). Técnicas mais avançadas que buscam 

aprimorar a resposta inercial do GSV também já foram propostas, como a apresentada 

por Aalipoor, Miura e Ise (2016), que implementam uma inércia virtual variável, baseando-

se na curva de potência-ângulo dos geradores síncronos convencionais. De forma 

complementar, LI et al. (2017) apresenta uma abordagem para melhorar o 

desacoplamento do controle das potências ativa e reativa no GSV.  

Apesar do desenvolvimento da técnica do GSV, sua implementação em 

unidades de geração eólica recebeu pouca atenção, portanto, contribuições técnicas 

ainda podem ser feitas. Wang, Hu e Yuan (2015), Zhong et al. (2015) e WANG et al. 

(2015a) apresentam trabalhos similares, com a implementação do GSV em unidades 

eólicas baseadas em geradores de indução duplamente alimentados e em geradores 

síncronos com conversor pleno. Tais estudos demonstram que a utilização do GSV em 

unidades eólicas apresenta boa estabilidade, mesmo operado em redes fracas, além de 

apresentar resposta inercial enquanto opera com controle MPPT. Também são 

realizadas comparações do comportamento da resposta inercial da unidade eólica 

utilizando o controle inercial convencional e o GSV, demonstrado que a resposta inercial 

com GSV é menos oscilatória uma vez que não depende de uma PLL. Já MA et al. (2017), 

implementa o GSV considerando a utilização de um dispositivo de armazenamento de 

energia de curto prazo em paralelo com o barramento CC da unidade eólica, mostrando 
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que ela pode operar de forma conectada à rede principal ou isolada, além de operar de 

forma estável após faltas na rede. Contudo, esses estudos não analisam os efeitos 

desses controladores nas dinâmicas eletromecânicas da unidade eólica, tampouco 

demonstram uma metodologia para a seleção dos parâmetros do GSV que leve em 

consideração os requisitos do operador do sistema quanto à resposta inercial. Ademais, 

os sistemas teste destes trabalhos não consideram a dominância da geração eólica. 

Apesar de solucionar o problema relacionado com a redução da inércia dos 

sistemas de potência, a implementação do GSV nas unidades de geração eólica não 

reduz o curtailment, citado anteriormente. Como mencionado, uma opção ao curtailment 

é a alteração das estratégias operacionais dos sistemas de potência. Portanto, surge 

como alternativa à inclusão da geração eólica no controle primário de frequência (CPF) 

e no controle secundário de frequência (CSF). O CPF é responsável por regular a 

frequência após a resposta inercial, estando diretamente relacionado com o afundamento 

máximo de frequência após a ocorrência de perturbações no sistema (MACHOWSKI; 

BIALEK; BUMBY, 2008). O CSF, por sua vez, é responsável por restaurar a frequência 

do sistema ao seu valor nominal (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). Dessa forma, uma 

maior porção de geração convencional pode ser desligada durante períodos de elevada 

disponibilidade de energia eólica, reduzindo a quantidade de geração convencional 

operada como must-run (DANISH ENERGY AGENCY, 2015). Entretanto, para que a 

geração eólica possa participar do CPF e do CSF ela precisa operar com uma margem 

de potência. 

Nas unidades de geração convencionais, a margem de potência é definida 

como a diferença entre a potência nominal da unidade geradora e a potência de 

operação. Ela é utilizada para suprir os desbalanços de potência no sistema após 

variações de carga, perda de geradores ou ilhamento, de forma a regular a frequência do 

sistema. Portanto, para que a geração eólica participe do CPF e do CSF ela precisa 

operar descarregada (no inglês, de-loaded operation), ou seja, deslocada do ponto de 

máxima potência da turbina eólica. Destaca-se que a margem de potência para a geração 

eólica é definida como a diferença entre a máxima potência disponível, dependente da 

velocidade do vento, e a potência de operação. Embora a operação descarregada possa 

reduzir o lucro do proprietário do parque eólico, uma vez que as unidades eólicas não 
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operam no ponto de máxima potência, a incorporação do CPF e CSF na geração eólica 

melhora a resposta da frequência e a confiabilidade do sistema, e também reduz os 

investimentos adicionais em sistemas de armazenamento de energia, como conjuntos de 

baterias. A operação descarregada pode ser realizada operando a turbina eólica com 

uma velocidade diferente da velocidade da máxima potência mecânica (DREIDY; 

MOKHLIS; MEKHILEF, 2017). Essa mudança no ponto de operação da turbina eólica 

pode ser realizada através do controle do ângulo de passo das pás da turbina (β, no 

inglês, pitch angle) ou controle da potência ativa extraída do gerador pelo conversor da 

unidade eólica. 

A inclusão da geração eólica no CPF já foi abordada por Chen, Wang e Jiang 

(2015), Fu et al. (2017), Fu, Wang e Zhang (FU; WANG; ZHANG, 2017), Tan, 

Meegahapola e Muttaqi (2016) e Zhao et al. (2016), entretanto esses estudos não 

consideram a utilização do GSV. A aplicação do CPF em conjunto com o GSV já foi 

abordada por D’arco, Suul e Fosso (2015b, 2015a), Dong e Chen (2017), Liu et al. 

(2017a), Liu, Miura e Ise (2016), Lu e Chu (2015) e Mo, D’arco e Suul (2017). No entanto, 

esses estudos consideram apenas uma fonte energética primária genérica, não 

analisando o impacto que tais controladores exerceriam sobre a geração eólica. 

Técnicas para a inclusão da geração eólica no controle CSF também já foram 

propostas. Chang-Chien, Sun e Yeh (2014) apresentam estudos que consideram a 

geração eólica operando no CSF. A análise dos efeitos da inclusão da geração eólica no 

CSF, considerando sistemas interligados, é abordada por Gholamrezaie et al. (2017), 

Ahmadi et al. (2015), Kailun et al. (2016) e Liu et al. (2017b). Entretanto, esses trabalhos 

consideram modelos lineares simplificados, e não analisam as dinâmicas 

eletromecânicas presentes nas unidades eólicas. Ademais, tais trabalhos consideram a 

ação contínua do controle do ângulo das pás da turbina (GHOLAMREZAIE et al., 2017; 

LIU et al., 2017b), o que pode resultar em desgastes mecânicos excessivos, ou não 

consideram a atuação do controle de ângulo das pás da turbina (AHMADI et al., 2015; 

KAILUN FANG et al., 2016), o que reduz a capacidade de participação da geração eólica 

no CSF. Esses trabalhos citados que abordam a inclusão do CSF na geração eólica 

também não utilizam o controle do tipo GSV. MA et al. (2017) demonstra que a unidade 

eólica pode operar seguindo a demanda da carga ou o valor de despacho definido pelo 
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operador utilizando o GSV. Entretanto, apesar de mencionar que a geração eólica pode 

participar do controle de frequência (CPF e CSF), caso o GSV seja implementado, MA et 

al. (2017) não deixa claro como essas malhas de controle podem ser aplicadas e qual o 

impacto destas sobre a operação e dinâmicas eletromecânicas das unidades eólicas. 

A operação descarregada flexibiliza e amplia a contribuição da geração eólica 

para a regulação de frequência, possibilitando que ela opere no CPF e no CSF. Na 

operação descarregada, a unidade eólica pode atender uma dada demanda de potência 

ativa em diferentes pontos de operação da turbina eólica (TAN; MEEGAHAPOLA; 

MUTTAQI, 2016; VAN DE VYVER et al., 2016). Ou seja, a turbina eólica é capaz de 

extrair uma dada potência mecânica com diferentes velocidades de operação e diferentes 

ângulos de passo das pás da turbina. Isso ocorre devido às características das curvas de 

potência mecânica das turbinas eólicas. Tais pontos operacionais podem apresentar 

diferentes taxas de variação de potência mecânica em relação à variação da velocidade 

da turbina (GHOLAMREZAIE et al., 2017). Dessa forma, quanto maior for a taxa de 

variação da potência mecânica em relação à variação de velocidade, menores serão os 

desvios da velocidade da turbina e tempos de acomodação após a ocorrência de 

variações típicas e atípicas de carga e vento. Considerando essa característica, é 

possível otimizar o ponto de operação da turbina eólica de forma a maximizar a taxa de 

variação da potência mecânica e, como consequência, reduzir os desgastes mecânicos 

oriundos de grandes excursões de velocidade da turbina e reduzir o tempo de duração 

dos transitórios eletromecânicos do conjunto turbina eólica-gerador. 

Nesse contexto, este trabalho aborda a regulação da frequência em sistemas 

com predominância da geração eólica. De forma a amenizar as questões relacionadas à 

redução da inércia equivalente do sistema, a resposta inercial é emulada na geração 

eólica através do GSV. Ainda no contexto do GSV aplicado à geração eólica, propõe-se 

uma formulação de otimização para determinar os parâmetros do GSV para melhorar a 

resposta dinâmica da frequência do sistema.  Essa otimização minimiza o afundamento 

máximo da frequência, tempo de recuperação, overshoot e ROCOF. Este trabalho 

também propõe uma estratégia operacional que possibilita a participação da geração 

eólica no CPF e no CSF, de forma a reduzir o curtailment em situações de baixo nível de 

carga e alta disponibilidade de energia eólica. As malhas do CPF e do CSF são 
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incorporadas à malha do GSV e a análise do impacto da implementação desses 

controladores sobre as dinâmicas eletromecânicas das unidades eólicas é realizada, o 

que se configura como uma das contribuições relevantes desse trabalho.  

Como uma das contribuições relevantes desse trabalho, propõe-se também 

uma abordagem de otimização para determinar o ponto de operação ótimo da turbina 

eólica, de forma a mitigar o impacto da ação do CPF, CSF e GSV na dinâmica mecânica 

do conjunto turbina-gerador. A otimização do ponto de operação da turbina eólica visa 

minimizar as excursões de velocidade e tempos de acomodação do conjunto turbina-

gerador. 

1.1 OBJETIVOS 

Este trabalho propõe estratégias operacionais e de controle que permitam a 

geração eólica apresentar resposta inercial e participar da regulação de frequência, de 

forma a reduzir o curtailment e possibilitar o aumento significativo da inserção da geração 

eólica nos sistemas de potência. 

1.1.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 

 

• Avaliar a efetividade e desempenho dinâmico da técnica de controle 

baseada no conceito de gerador síncrono virtual aplicada a unidades 

eólicas baseadas em conversores pleno; 

• Propor uma abordagem de otimização para a seleção dos parâmetros do 

GSV para melhorar a resposta dinâmica da frequência do sistema;  



 
 38 Capítulo 1 - Introdução 

• Propor estratégias operacionais e de controle que possibilitem a inclusão 

da geração eólica no controle primário e secundário de frequência (CPF e 

CSF); 

• Avaliar o impacto da implementação do GSV, em conjunto com os 

controles primário e secundário de frequência, sobre as dinâmicas 

eletromecânicas da unidade eólica; 

• Propor um problema de otimização para o ponto de operação da turbina 

eólica operando descarregada na região de sobrevelocidade, de forma a 

mitigar o impacto da ação do CPF, CSF e GSV na dinâmica mecânica do 

conjunto turbina-gerador. 

1.2 CONTRIBUIÇÕES 

 Como principais contribuições desse trabalho, pode-se mencionar: 

 

• Formulação de um problema de otimização para determinar o ponto ótimo 

de operação para a turbina eólica operando descarregada em 

sobrevelocidade; 

• Avaliação do impacto da implementação das malhas de controle do GSV, 

em conjunto com os controles primário e secundário de frequência, sobre 

as dinâmicas eletromecânicas das unidades eólicas; 

• Formulação de um problema de otimização para determinar os parâmetros 

do GSV para melhorar a resposta dinâmica da frequência do sistema. 

• Proposição de uma estratégia operacional para a inclusão da geração 

eólica nos controles primário e secundário de frequência nos períodos de 

baixo nível de carga e alta disponibilidade de energia eólica; 
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1.3 ESTRUTURA DO TEXTO 

Este primeiro capítulo abordou o estabelecimento do problema investigado e 

as motivações para a realização deste trabalho, acompanhado dos conceitos iniciais 

relativos à adição da resposta inercial na geração eólica e à inclusão desta nos modos 

de controle de frequência em sistemas com alta inserção de geração eólicas. Também 

foram definidos o escopo, o objetivo geral e os objetivos específicos, seguidos das 

principais contribuições deste trabalho. 

O segundo capítulo apresenta os fundamentos da geração eólica. Este 

capítulo descreve a operação de unidades eólicas de velocidade variável baseadas em 

conversores plenos, juntamente com as malhas de controle típicas utilizadas no controle 

de tais conversores estáticos. 

O terceiro capítulo aborda os conceitos envolvidos no controle da frequência 

dos sistemas de potência. Neste capítulo são apresentadas as técnicas tradicionais para 

a implementação da inércia virtual na geração eólica e técnica de controle inercial 

baseada em gerador síncrono virtual. Por fim, aborda-se a adição dos controles primário 

e secundário de frequência à malha de controle do gerador síncrono virtual. 

O quarto capítulo contém as principais contribuições deste trabalho. Nele é 

apresentado uma análise do impacto das malhas de controle do gerador síncrono virtual 

e dos controles primário e secundário de frequência sobre as dinâmicas eletrodinâmicas 

das unidades eólicas. Neste capítulo também são apresentadas as formulações dos 

problemas de otimização. A primeira formulação trata da otimização dos parâmetros 

utilizados na malha do gerador síncrono virtual. A segunda formulação é utilizada para 

determinar o ponto ótimo de operação da turbina eólica na região de sobrevelocidade. 

Finalizando o capítulo, uma estratégia de operação para sistemas de potência com 

elevada inserção de geração eólica é apresentada.  

O quinto capítulo apresenta os resultados obtidos com a utilização das malhas 

de controle e a estratégia de operação proposta. Também é realizada uma análise 

quantitativa do impacto da adição das malhas de controle propostas sobre as dinâmicas 

da unidade eólica. Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões obtidas com o 

desenvolvimento deste trabalho e as sugestões para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTOS DA GERAÇÃO EÓLICA 

Neste capítulo serão abordados temas relacionados aos princípios da geração 

eólica. Inicialmente são abordadas questões associadas à conversão da energia eólica 

pela turbina eólica e os aspectos relacionados à operação das unidades eólicas de 

velocidade variável com conversores plenos. Na sequência são apresentadas questões 

relacionadas às estratégias de controle e à implementação das malhas de controle típicas 

nos conversores estáticos das unidades eólicas. Ao final, o princípio de funcionamento e 

a implementação do controle MPPT é abordada. 

2.1 CONVERSÃO DA ENERGIA EÓLICA EM UNIDADES EÓLICAS DE VELOCIDADE 

VARIÁVEL 

As turbinas eólicas realizam o aproveitamento da energia cinética do vento. 

Ao passar pela turbina, a massa de ar exerce uma força paralela as pás, resultando no 

torque que rotaciona a turbina. A potência disponível em uma massa de ar é determinada 

por: 

 = 31

2
ar ar vP AV ,  (1) 

onde ar  é a densidade do ar, aproximadamente 1,225 kg/m3, A é a área de varredura 

das pás da turbina, em m2, e Vv é a velocidade do vento, em m/s (ANAYA-LARA et al., 

2011). Entretanto, a potência disponível no rotor da turbina é limitada pela eficiência da 

turbina eólica na conversão da potência cinética da massa de ar em potência mecânica. 

A eficiência da turbina é geralmente definida pelo coeficiente de potência,  ( , )pC . 

Assim, a potência mecânica no eixo da turbina, em função da potência da massa de ar e 

do coeficiente de potência, pode ser escrita como: 

   = 31
( , )

2
t ar v pP AV C .  (2) 
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O Cp é uma função da velocidade específica da turbina (no inglês, Tip Speed Ratio – 

TSR), representada por λ, e do ângulo de passo das pás da turbina, β (MA; 

CHOWDHURY, 2010). O TSR é definido pela relação: 

 


 = t t

v

R

V
, (3) 

onde ωt é a velocidade angular do rotor e Rt é o raio da turbina eólica. O valor máximo 

teórico que o coeficiente de potência (Cp) pode assumir é determinado pelo limite de Betz, 

o qual afirma que o máximo aproveitamento de uma turbina eólica é de 59,3% (ANAYA-

LARA et al., 2011). Atualmente turbinas já atingem eficiências de aproximadamente 50% 

(ENERCON, 2015). 

O coeficiente de potência pode ser representado por uma função analítica, 

obtida através de aproximações computacionais baseadas em dados provenientes de 

medições (HEIER, 2014; SLOOTWEG; POLINDER; KLING, 2003). Uma das 

aproximações utilizadas para determinar Cp é definida como: 

 
− 

= − − − 
 

7

52
1 3 4 6( , ) i

c

c
p

i

c
C c c c c e    


, (4) 

sendo 

 
   

= −
+ +

9
3

8

1 1

1i

c

c
, (5) 

onde 1c  à 9c  são constantes determinadas pelas aproximações computacionais citadas 

anteriormente. Existem outras aproximações utilizadas para Cp na literatura, onde cada 

uma altera levemente as curvas de potência, como a utilizada por FU et al. (2017). 

Entretanto, as abordagens apresentadas neste trabalho são genéricas e podem ser 

implementadas independentemente da representação utilizada para Cp. Os valores 

utilizados neste trabalho para as constantes 1c  à 9c  são apresentado na Tabela 1, obtidos 

de Slootweg et al. (2003), Abad et al. (2011) e Heier (2014) e dos dados da turbina eólica 

E-82 E2 da fabricante ENERCON. 

 

Tabela 1 -  Valores das constantes de aproximação do coeficiente de potência. 
Fonte: (ABAD et al., 2011; ENERCON, 2015; HEIER, 2014; SLOOTWEG et al., 2003). 

Constante c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 

Valor 0,73 151 0,58 0,002 2,14 13,2 18 0,08 0,003 
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O valor máximo do coeficiente de potência é obtido quando o ângulo de passo 

das pás da turbina (β) é zero e λ, determinado por (3), assume seu valor ótimo na 

velocidade angular ótima da turbina. Mesmo sendo dependente da velocidade do vento, 

o valor ótimo de λ sempre pode ser obtido por meio do controle da velocidade da turbina 

eólica. A Figura 1 apresenta o comportamento do coeficiente de potência (Cp) frente a 

variação de λ e β. A medida que o ângulo de passo das pás da turbina (β) aumenta, a 

eficiência de conversão da energia cinética do vento em energia mecânica pela turbina 

eólica é reduzida, uma vez que a passagem do vento é facilitada. Como resultando, o 

coeficiente de potência é reduzido. 

 

 
Figura 1 - Coeficientes de potência em função da velocidade específica da turbina e do ângulo de 

passo. 

 

Do comportamento do coeficiente de potência definido em (4) e apresentado 

na Figura 1, percebe-se que o controle da potência mecânica da turbina eólica pode ser 

realizado através da velocidade da turbina ou de β. Normalmente, o controle da potência 

da turbina é realizado através da variação da velocidade da mesma. Entretanto, para que 

isso seja possível é necessário que o sistema de geração possa operar com velocidade 

variável (ANAYA-LARA et al., 2011). Caso a unidade eólica opere com velocidade 

variável, é possível ajustar continuamente a velocidade da turbina, de modo a garantir a 

máxima eficiência aerodinâmica, ou seja, garantir que o valor do coeficiente de potência 

é máximo independente da velocidade do vento (POLINDER et al., 2013).  
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Dentre as topologias de unidades eólicas que operam com velocidade variável, 

as baseadas em gerador de indução com dupla alimentação (no inglês, doubly fed 

induction generator - DFIG) e as baseadas em gerador síncrono com conversor pleno (no 

inglês, wind generation based on fully rated converter – WGFRC) são as que merecem 

maior destaque (ABAD et al., 2011; ANAYA-LARA et al., 2011). Apesar das unidades 

DFIG representarem uma porção maior do mercado nas últimas duas décadas, as 

tendências indicam a predominância da comercialização de unidades WGFRC 

(YARAMASU et al., 2017). As unidades eólicas do tipo WGFRC apresentam como 

vantagem a dispensabilidade da caixa de engrenagem e perdas menores no rotor. 

Ademais, possibilitam a operação sobre toda a faixa de velocidade da turbina, visto que 

toda a potência do gerador é transferida para a rede através dos conversores estáticos, 

os quais possibilitam compensação de potência reativa e flexibilidade operacional, graças 

a interface eletrônica (POLINDER et al., 2013; YARAMASU et al., 2015, 2017). Devido a 

essas características, os estudos realizados consideram a topologia de unidade eólica 

baseada em gerador síncrono e conversor pleno. O sistema de excitação desse tipo de 

gerador pode ser de imã permanente ou com enrolamentos de campo. Neste trabalho 

considera-se geradores síncronos com enrolamento de campo controlado por uma 

excitatriz, entretanto, destaca-se que todas as estratégias operacionais e de controle 

apresentadas seriam válidas caso o gerador síncrono de imã permanente fosse utilizado. 

Portanto, ao decorrer deste trabalho são abordados os aspectos referentes apenas a 

essa topologia de unidade eólica. 

A Figura 2 apresenta um diagrama com os principais componentes das 

unidades eólicas baseadas em gerador síncrono com conversor pleno. O eixo da turbina 

eólica é conectado ao eixo do gerador síncrono que converte a energia mecânica em 

elétrica com corrente alternada (CA). O retificador controlado (conversor do lado do 

gerador) transforma a corrente alternada do estator do gerador síncrono em corrente 

contínua (CC), injetada no barramento CC. A energia transferida para o barramento CC 

posteriormente é transferida para a rede pelo inversor (conversor do lado da rede), que 

converte a corrente CC em corrente CA. O filtro conectado na saída do inversor é 

destinado a atenuar as componentes de alta frequência derivadas do chaveamento do 
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inversor, assegurando que os requisitos de qualidade de energia, como amplitude das 

componentes harmônicas, sejam satisfeitos. 

 

Figura 2 - Características construtivas gerais de uma unidade eólica baseada em gerador síncrono 
com conversor pleno. 

2.2 OPERAÇÃO E CONTROLE DAS UNIDADES EÓLICAS DE VELOCIDADE 

VARIÁVEL 

A definição das zonas operacionais das turbinas eólicas de velocidade variável 

depende principalmente da velocidade do vento ( vV ), da velocidade da turbina eólica          

(t ) e potência mecânica disponível no eixo da turbina. A turbina eólica é mantida em 

uma de suas zonas operacionais por meio das malhas de controle convencionais 

aplicadas ao controle do inversor e do retificador. Essas malhas de controle realizam o 

controle tanto das condições de operação do gerador e da turbina eólica, quanto o 

controle do fluxo de potência para a rede. Ademais, é através de malhas de controle 

complementares implementadas, principalmente no inversor e no retificador, que modos 

de operação como MPPT são implementados nas unidades eólicas. 

2.2.1 Regiões de Operação 

Unidades eólicas do tipo WGFRC podem operar sobre toda a faixa de 

velocidade da turbina eólica. Entretanto, existe uma velocidade mínima, definida pelos 

fabricantes, para que as unidades eólicas iniciem o processo de geração (ENERCON, 
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2015; SLOOTWEG et al., 2003). Portanto, até que se alcance a velocidade mínima da 

turbina nenhuma potência é extraída do estator do gerador da unidade eólica. Dessa 

forma, a faixa de operação é delimitada pela velocidade mínima ( ,t mín ) e pela velocidade 

máxima ( ,t máx ), função dos limites mecânicos da turbina eólica. Para o caso de uma 

turbina eólica de 2 MW com limites de velocidade iguais à 9 e 18 rpm, correspondentes 

respectivamente à 0,6 e 1,2 p.u., a velocidade nominal de operação é 15 rpm 

(ENERCON, 2015; SLOOTWEG et al., 2003). A Figura 3 ilustra a área de operação da 

turbina eólica, delimitada pelas velocidades mínima ( ,t mín ) e máxima ( ,t máx ) e também 

pela potência nominal da unidade eólica, nesse caso igual à 1 p.u.. Na Figura 3 também 

são apresentadas as curvas características da potência mecânica da turbina para 

diferentes velocidades de vento. 

 

 
Figura 3 - Área de operação da unidade eólica de velocidade variável (β = 0º). 

Fonte: Adaptado de Wu et al. (2011). 

 

O modo convencional de operação das unidades eólicas tem por objetivo 

extrair a máxima potência possível da massa de ar (controle MPPT). Enquanto a turbina 

opera dentro dos limites de velocidade, ela é controlada de forma a se manter sobre os 

pontos de máxima potência (no inglês, maximum power point - MPP), representados pela 

curva pontilhada na Figura 3. Entretanto, quando a potência disponível na massa de ar é 

maior que a potência nominal da turbina eólica, o ângulo de passo das pás da turbina é 

alterado, de forma a reduzir a eficiência da turbina. Consequentemente a potência 
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absorvida pela turbina é reduzida, mantendo a unidade operando dentro dos limites de 

velocidade e potência. 

A operação das unidades eólicas segundo a velocidade do vento é 

determinada por três parâmetros definidos pelos fabricantes: 1) Velocidade do vento de 

partida (no inglês, cut-in wind speed), a partir do qual a turbina é desbloqueada e começa 

a acelerar, usualmente entre 3 e 5 m/s; 2) Velocidade nominal do vento (no inglês, rated 

wind speed), a partir da qual a potência absorvida pela turbina corresponde ao valor 

nominal da unidade eólica, normalmente entre 11 e 14 m/s; 3) Velocidade do vento de 

parada (no inglês, cut-out wind speed) que determina a máxima velocidade de vento para 

a operação segura da unidade eólica, normalmente 25 m/s (ANAYA-LARA et al., 2011). 

Entretanto, sistemas de controle dedicados à operação em elevadas velocidades de 

vento vêm sendo desenvolvidos. Com esses sistemas, o aproveitamento da energia 

disponível é reduzido gradualmente quando a velocidade do vento ultrapassa um limite 

pré-estabelecido. No caso desses novos sistemas de controle, o bloqueio mecânico da 

turbina eólica ocorre se a velocidade do vento ultrapassar, por exemplo, o limite de 34 

m/s e se mantiver acima desse valor por 10 min (ENERCON, 2015). 

A Figura 4 apresenta as regiões ou zonas de operação típicas de uma unidade 

eólica, em função da velocidade do vento. Na figura são apresentadas a velocidade da 

turbina, o ângulo das pás e a potência extraída do estator do gerador, considerando o 

controle MPPT. Na Zona 1, a turbina eólica acelera até que a velocidade mínima ( ,t mín ) 

seja alcançada, enquanto a potência no estator é nula. Na Zona 2, a velocidade da turbina 

não é alterada, mantida na  ,t mín , pois variações de velocidade da turbina nessa zona de 

operação não resultam em variações significativas da potência extraída pela turbina. Ao 

entrar na Zona 3 de operação, a velocidade da turbina é controlada pelo controle MPPT, 

de modo a operar a unidade eólica no MPP. Na Zona 4 a velocidade da turbina atinge o 

limite de velocidade máxima ( ,t máx ). Na Zona 5, a turbina atinge sua potência nominal e 

o controle do ângulo das pás atua para manter a potência no valor nominal, enquanto a 

velocidade de vento varia. Ao ultrapassar a velocidade de vento máxima, nesse caso 25 

m/s, o ângulo das pás é mantido no valor máximo e o freio mecânico é acionado, 

bloqueando a turbina eólica (CHEN; WANG; JIANG, 2015). 
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Figura 4 - Zonas operacionais típicas das unidades eólicas de velocidade variável. 

Fonte: Adaptado de CHEN, WANG e JIANG (2015). 

 

Como mencionado no capítulo 1, as unidades eólicas podem operar 

deslocadas do ponto de máxima potência, ou seja, podem operar descarregadas. A 

operação descarregada (no Inglês, de-loaded operation) pode ser implementada através 

do controle da velocidade da turbina ou através do controle do ângulo de passo das pás 

da turbina. Existem duas formas de operar a unidade eólica descarregada utilizando o 

controle de velocidade, operando a turbina na região de sobrevelocidade ou na região de 

subvelocidade (VIDYANANDAN; SENROY, 2013; YUAN et al., 2009). A região de 

subvelocidade é delimitada pela velocidade mínima de operação ( ,t mín ) e a velocidade 

correspondente ao MPP, que depende da velocidade do vento. A região de 

sobrevelocidade é delimitada pela velocidade do MPP e a velocidade máxima de 

operação da turbina ( ,t máx ). 

Os limites operacionais e de estabilidade da unidade eólica nas duas regiões 

de operação estão ligados diretamente aos limites de velocidade citados anteriormente. 

Caso a velocidade da turbina se torne inferior a  ,t mín , a unidade eólica passa a operar 

na Zona 1, descrita anteriormente e apresentada na Figura 4. Nesse caso, a potência 

ativa entregue pela unidade eólica a rede se torna nula. No caso de a velocidade da 

turbina superar o limite superior,  ,t máx , todo o conjunto mecânico da unidade pode sofrer 

com desgastes mecânicos e sobre temperatura, podendo resultar até mesmo no colapso 

da unidade eólica. 
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A Figura 5 mostra as curvas de potência mecânica versus velocidade do rotor 

da turbina para duas velocidades de vento distintas. Na figura ainda são delimitadas as 

regiões de operação em sub e sobrevelocidade, juntamente com as margens de potência, 

P . As margens de potência são definidas pela diferença entre a potência no MPP,     

máxP , e o valor de potência referente às velocidades  ,t mín  e  ,t máx  de cada curva. Quanto 

maior a margem de potência, maior é a variação de carga que pode ser atendida pela 

unidade eólica quando essa opera com controle inercial e controle de frequência, 

conforme comentado no capítulo de introdução. Da Figura 5, observa-se que o aumento 

da velocidade do vento resulta no aumento da potência disponível e no aumento das 

margens de potência na região de subvelocidade (  ,2 ,1sub subP P ). Ao mesmo tempo 

ocorre a redução da margem de potência da região de sobrevelocidade                                       

(  ,1 ,2sobre sobreP P ). 

 

 

Figura 5 - Regiões de operação da turbina eólica e suas respectivas margens de potência.  

 

Uma das principais diferenças entre a operação descarregada em 

subvelocidade e sobrevelocidade relaciona-se com a variação da energia cinética da 

turbina, definida como: 

   = −2 2
,2 ,1

1 1

2 2
kt t t t tE J J , (6) 

onde tJ  é o momento de inércia do conjunto turbina-gerador,  ,1t  é a velocidade inicial 

da turbina e  ,2t  é a velocidade final da turbina. Assim,  ktE  determina a variação de 
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energia cinética, liberada ou absorvida, para que a velocidade da turbina seja alterada de 

 ,1t  para  ,2t  (YAO; LEE, 2011).  

Analisando (6) e a Figura 5 podem ser obtidas algumas conclusões: 1) Com a 

unidade eólica operando na região de subvelocidade, uma variação positiva de carga 

resulta em uma variação negativa de energia cinética e vice e versa. Dessa forma, para 

que a potência elétrica fornecida pela unidade eólica seja alterada, primeiramente é 

necessário alterar o ponto de operação da turbina eólica. Assim, quando a potência 

mecânica da turbina corresponder ao valor desejado, a potência elétrica final desejada 

para o gerador é também atingida. 2) Com a unidade eólica operando na região de 

sobrevelocidade, uma variação positiva de carga resulta na liberação de energia cinética 

e vice e versa. Dessa forma, para a alteração da potência elétrica fornecida pela unidade 

eólica, primeiramente altera-se a potência demandada do gerador. Em decorrência da 

característica da curva de potência mecânica da turbina na região de sobrevelocidade, 

um novo ponto de equilíbrio entre as potências mecânica e elétrica é encontrado de forma 

natural. Portanto, a operação em sobrevelocidade apresenta características que tornam 

o controle da operação descarregada das unidades eólicas mais conveniente de ser 

implementado. Pois variações típicas de carga resultam em variações de energia cinética 

que contribuem naturalmente para a regulação de frequência, além de contribuírem para 

o estabelecimento natural de um novo ponto de equilíbrio entre a potência mecânica 

disponível na turbina e a potência elétrica demandada pelo gerador. Apesar dos desafios, 

a operação na região de subvelocidade é possível de ser implementada, uma vez que 

apresenta comportamento semelhante ao das unidades hidráulicas frente à variações de 

carga (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). 

2.2.2 Controle dos Conversores 

A operação das unidades eólicas de velocidade variável pode ser baseada em 

duas estratégias distintas, conforme mencionado no capítulo 1. A primeira, largamente 

utilizada nas unidades comerciais atuais, é conhecida como modo seguidor de máxima 

potência, sendo geralmente implementada por meio do controle MPPT. Nessa estratégia 
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a unidade eólica opera no modo PQ, regulando a potência ativa e reativa na saída da 

unidade eólica (KHODADOOST ARANI; GHAREHPETIAN, 2014). A potência ativa 

injetada na rede é definida pelo controle MPPT. A segunda estratégia é conhecida como 

modo seguidor de carga. Nela a unidade eólica  geralmente opera no modo Vf, regulando 

a frequência e a tensão na saída da unidade eólica (LUKASIEVICZ; DE OLIVEIRA; 

DRANKA, 2015). A implementação dessas estratégias de operação nas unidades eólicas 

do tipo WGFRC é realizada através das malhas de controle dos conversores estáticos. 

Neste trabalho, a modelagem dos equipamentos e das malhas de controle foi realizada 

no referêncial dq0. A modelagem dinâmica dos equipamentos e malhas de controle 

convencionais é apresentada no Apêndice B. 

A Figura 6 apresenta um diagrama das malhas de controle típicas utilizadas 

no modo de controle PQ das unidades eólicas do tipo WGFRC, onde as grandezas são 

apresentadas em p.u.. O retificador (conversor do lado do gerador) é empregado no 

controle da potência extraída do gerador da unidade eólica. O inversor, por sua vez, 

determina a potência ativa injetada na rede através da regulação da tensão do 

barramento CC, e controla a potência reativa injetadas na rede pela unidade eólica. 

 

 

Figura 6 - Diagrama ilustrativo da estratégia de controle típica utilizada em unidades eólicas que 
operam no modo PQ. 

Fonte: Adaptado de Bordignon, Oliveira e Lukasievicz (2018). 

 

O diagrama de blocos das malhas de controle típicas do retificador para o 

modo de controle PQ é apresentado na Figura 7. O controle do retificador é composto 

por duas malhas de controle em cascata. A malha externa regula a potência extraída do 

gerador, geP , através de um controlador do tipo proporcional-integral (PI). A malha interna 
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regula a corrente do estator do gerador ( di  e qi ) utilizando a técnica de controle ZDC (do 

inglês, Zero d-Axis current) (WU et al., 2011). Nesta estratégia, a componente de eixo d 

da corrente do estator do gerador, di , é regulada com referência zero. Assim, a potência 

elétrica ativa é dependente apenas da componente de eixo q da corrente do estator, qi . 

As saídas da malha de controle da Figura 7 determinam as referências de tensão, ,d refv  

e ,q refv , para o retificador da unidade eólica. A frequência angular elétrica, e , é utilizada 

para desacoplar as componentes de eixo d e q da corrente do estator. Ainda na Figura 

7, fdE  é a tensão de campo do gerador síncrono, p,pK  e i,pK  são os ganhos proporcional 

e integral do controlador de potência, p,idK  e i,idK  são os ganhos proporcional e integral 

do controlador da corrente de eixo d, p,iqK  e i,iqK  são os ganhos proporcional e integral 

do controlador da corrente de eixo q e dL  é a indutância de eixo d do gerador síncrono. 

  

Figura 7 - Diagrama de blocos das malhas de controle típicas do retificador de uma unidade eólica 
operando no modo PQ. 

Fonte: Adaptado de LI et al. (2012). 

 

O diagrama de blocos das malhas de controle do inversor da unidade eólica 

para o modo de controle PQ é apresentado na Figura 8. O controle do inversor também 

é composto por malhas internas e externas. Nas malhas externas são realizados o 

controle da tensão sobre o barramento CC, ccV , e da potência reativa entregue a rede 

pela unidade eólica, Q . Através do controle da tensão do barramento CC determina-se 

de forma indireta a potência ativa entregue à rede pela unidade eólica. Já as malhas 

internas são responsáveis por controlar a corrente na saída do inversor, idqi , e determinar 
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a referência de tensão para o inversor, ,idq refv . A frequência angular determinada pela 

PLL, PLL , em conjunto com a indutância fL , do filtro LCL, é utilizada para desacoplar as 

componentes d e q da corrente na saída do inversor. Na Figura 8, p,vccK  e i,vccK  são os 

ganhos proporcional e integral do controlador da tensão sobre o barramento CC, p,QK  e 

i,QK  são os ganhos proporcional e integral do controlador da potência reativa, p,iidK  e 

i,iidK  são os ganhos proporcional e integral do controlador da corrente de eixo d, p,iiqK  e 

i,iiqK  são os ganhos proporcional e integral do controlador da corrente de eixo q. 

   

Figura 8 - Diagrama de blocos das malhas de controle típicas do inversor de uma unidade eólica 
operando no modo PQ. 

Fonte: Adaptado de LI et al. (2012). 

 

As malhas de controle aplicadas no modo seguidor de carga (Vf) se diferem 

das utilizadas no modo PQ. A Figura 9 apresenta um diagrama das malhas de controle 

típicas utilizadas no modo de controle Vf das unidades eólicas do tipo WGFRC. Nesse 

caso, o retificador é empregado no controle da tensão sobre o barramento CC. O inversor, 

por sua vez, realiza o controle da tensão e da frequência nos terminais de saída da 

unidade eólica. 
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Figura 9 - Diagrama ilustrativo da estratégia de controle típica utilizada em unidades eólicas que 
operam no modo Vf. 

 

O diagrama de blocos das malhas de controle do retificador da unidade eólica 

que opera no modo Vf é apresentado na Figura 10. As malhas internas não foram 

alteradas, quando comparadas à estratégia de controle aplicada ao retificador no modo 

PQ, mostrada na Figura 7. Entretanto, como o inversor deixa de controlar a tensão sobre 

o barramento CC, essa função é repassada ao retificador. Portanto, no modo Vf a malha 

de controle externa do retificador realiza o controle da tensão sobre o barramento CC.  

 

Figura 10 - Diagrama de blocos das malhas de controle típicas do retificador de uma unidade 
eólica operando modo Vf. 

 

A Figura 11 apresenta o diagrama de blocos das malhas de controle do 

inversor da unidade eólica operando no modo Vf. Diferentemente da malha utilizada no 

modo PQ, no modo Vf as malhas de controle externas do inversor realizam o controle da 

tensão sobre o capacitor, odqV , do filtro LCL. As malhas internas, por sua vez, não são 

alteradas em comparação às utilizadas no modo PQ, apresentadas na Figura 8. 

Entretanto, no modo Vf a unidade eólica dita a frequência do sistema (LUKASIEVICZ; DE 
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OLIVEIRA; DRANKA, 2015). Portanto, a PLL não é mais utilizada e a frequência utilizada 

nas malhas de controle pode ser fixa, igual a um valor de referência reff , ou determinada 

por meio de outra estratégia local (por exemplo, referência de frequência variável 

proveniente de um gerador síncrono virtual). Desse modo, a frequência angular, n , 

utilizada para desacoplar as componentes d e q da tensão sobre o capacitor do filtro LCL 

( odqV ) e da corrente na saída do inversor ( idqi ), é proporcional à referência da frequência 

local ( reff ) ou outra frequência determinada por uma malha de controle complementar.  

 

   

Figura 11 - Diagrama de blocos das malhas de controle típicas do inversor de uma unidade eólica 
operando no modo Vf. 

 

Na Figura 2 foi demonstrado que a conexão do inversor da unidade eólica com 

a rede é realizada através de um filtro LCL. Entretanto, a utilização do filtro LCL introduz 

o risco do aparecimento de oscilações na tensão terminal do inversor devido a 

ressonâncias entre o capacitor do filtro e a reatância da rede, que podem ser iniciadas 

por variações de carga no sistema (MO; HERNES; LJØKELSØY, 2003). Essas 

oscilações podem ser atenuadas de forma passiva, através da adição de um resistor em 

série com o capacitor do filtro, como demonstrado por Reznik et al. (2014). Apesar de ser 

uma solução simples, a inclusão desse resistor aumenta as perdas e diminui a eficiência 

do filtro LCL (MALINOWSKI; KAZMIERKOWSKI; BERNET, 2005). Como alternativa à 

técnica de amortecimento passiva do resistor, pode-se optar por uma técnica ativa, que 

adiciona uma malha de controle complementar a malha do inversor da unidade eólica. 

Como não são adicionados dissipadores ao filtro LCL, a eficiência do filtro não é alterada. 

Na literatura existem inúmeras técnicas de amortecimento ativo das oscilações do filtro 
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LCL. Neste trabalho optou-se pela técnica do Resistor Virtual, que atenua as oscilações 

do filtro LCL através da realimentação da corrente do capacitor do filtro LCL com um 

ganho proporcional nas malhas de controle de corrente do inversor (malhas internas) 

(GAAFAR; DOUSOKY; SHOYAMA, 2016; PAUKNER et al., 2015; WESSELS; 

DANNEHL; FUCHS, 2008). Essa malha complementar pode ser utilizada quando o 

inversor da unidade eólica opera no modo Vf (Figura 11) ou quando ele opera no modo 

PQ (Figura 8). 

2.3.3 Controle MPPT 

Normalmente, quando a velocidade do vento é menor que a nominal, as 

unidades eólicas de velocidade variável são controladas com o objetivo de maximizar o 

aproveitamento da energia do vento. Esse objetivo é alcançado utilizando o controle 

MPPT, que controla a velocidade da turbina. Dessa forma, a turbina eólica opera com 

valor máximo do coeficiente de potência (Cp), conforme mencionado na seção 2.1 e na 

subseção 2.2.1. 

Existem três modos convencionais para a implementação do controle MPPT 

nas unidades eólicas. Uma das metodologias para a implementação do controle MPPT 

nas unidades eólicas se baseia no controle da velocidade específica da turbina (no inglês, 

TSR control). Nesta estratégia de controle, a velocidade da turbina é regulada de modo 

a manter a velocidade específica da turbina ( ) em seu valor ótimo (HUSSAIN; MISHRA, 

2016). O valor ótimo da velocidade específica da turbina, otm , é obtido através da 

derivada parcial de (4), da seguinte forma: 

 



 


=


=

 o0

( , )
0

pC
, (7) 

onde otm  é o valor de   que satisfaz (7). Conhecendo otm  e a velocidade do vento (Vv), 

utiliza-se (3) para determinar a velocidade de referência da turbina eólica,  ,t ref , para a 

qual o aproveitamento da energia eólica é ótimo (LI et al., 2015b). Assim, uma malha de 

controle complementar é implementada no inversor ou no retificador da unidade eólica, 
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de modo que em regime permanente a velocidade da turbina seja igual à referência (

 ,t ref ), realizando o controle MPPT (WU et al., 2011). 

A segunda metodologia para a implementação do controle MPPT nas 

unidades eólicas se baseia no controle de potência da turbina (no inglês, power signal 

feedback control) (WANG; CHANG, 2004). Esta metodologia se baseia na curva de 

potência versus velocidade do vento da turbina eólica, fornecida pelo fabricante (WU et 

al., 2011). Assim, através da medição da velocidade do vento e dos dados fornecidos 

pelo fabricante, uma referência de potência é determinada. Essa referência é então 

comparada com o valor da potência medida do gerador e o erro resultante é utilizado por 

uma malha de controle complementar implementada no inversor ou retificador da unidade 

eólica.  

A terceira metodologia para a implementação do controle MPPT nas unidades 

eólicas se baseia no controle do torque ótimo (no inglês, optimal torque control) (WU et 

al., 2011). Nesta estratégia de controle, a referência de torque elétrico do gerador da 

unidade eólica é determinada com base na velocidade da turbina. Aplicando a relação do 

torque e da potência da turbina, determinada por: 

 =t t tP T , (8) 

em (2) e substituindo a velocidade do vento por (3), obtêm-se a equação do torque da 

turbina eólica da seguinte forma: 
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O torque ótimo pode ser determinado utilizando  = otm  e  = o0  como: 
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comumente representado por: 

 = 2
MPPT otm tT K , (11) 

onde otmK  é uma constante determinada por: 



 
 57 Capítulo 2 – Fundamentos da Geração Eólica 

 



  


=

 
=  

  o

3

0

1
( , )

2
t

otm ar p otm
otm

R
K A C . (12) 

Dessa forma, MPPTT  é utilizado como referência e é comparado ao torque elétrico medido 

no gerador da unidade eólica. O erro resultante é então utilizado por uma malha de 

controle complementar, implementada no inversor ou retificador da unidade eólica. De 

forma análoga, esse metodologia do controle MPPT pode ser implementada 

considerando uma referência de potência, conforme apresentado por Wang et al. (WANG 

et al., 2015b). Considerando novamente a relação do torque e da potência da turbina, a 

referência de potência para as malhas de controle é determinada por: 

 = 3
MPPT otm tP K . (13) 

A Figura 12 apresenta a implementação do controle MPPT, baseado em (13), na malha 

de controle convencional do retificador da unidade eólica operando no modo PQ, 

conforme ilustrado na Figura 7. 

 

Figura 12 - Implementação do controle MPPT na malha de controle convencional. 

2.2.4 Controle do Ângulo de Passo das Pás da Turbina 

Convencionalmente, o controlador do ângulo de passo das pás é utilizado para 

limitar a velocidade e/ou a potência da turbina eólica, quando essas grandezas atingem 

o valor nominal, conforme citado na subseção 2.2.1 (ZHANG et al., 2012). Quando a 

potência ou a velocidade superam os limites, o controlador ativa os atuadores que giram 

as pás da turbina, ou seja, alteram o ângulo de passo das pás, diminuindo o 

aproveitamento da energia eólica pela turbina eólica (ABAD et al., 2011). Quando o 

máximo ângulo é atingido, as pás se posicionam de forma paralela à direção do vento, já 

quando o ângulo está em seu valor mínimo, as pás se posicionam de forma perpendicular 
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à direção do vento, aumentando a área de incidência e o aproveitamento da energia 

eólica (WU et al., 2011). 

Para velocidades de vento menores que a velocidade nominal do vento, 

definida na subseção 2.2.1, normalmente o ângulo de passo das pás da turbina  é 

mantido em um valor mínimo, entre -2° e 0° (ANAYA-LARA et al., 2011; BURTON et al., 

2001). Entretanto, como mencionado anteriormente, existe a possibilidade de operar a 

unidade eólica de forma descarregada através do controle do ângulo das pás da turbina. 

Nesse modo são utilizados ângulos maiores que o ângulo do aproveitamento ótimo da 

energia eólica disponível, resultando em velocidades operacionais diferente da 

velocidade ótima e em uma margem de potência que pode ser utilizada para a inclusão 

da geração eólica nos modos de controle de frequência (ANAYA-LARA et al., 2011). 
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3 CONTROLE INERCIAL E CONTROLE DE FREQUÊNCIA APLICADOS À 

GERAÇÃO EÓLICA 

Neste capítulo serão tratadas questões relativas ao controle da frequência em 

sistemas de potência. Primeiramente são abordadas questões relacionadas com o 

controle de frequência em sistemas convencionais de grande porte, compostos por 

grandes centrais geradoras baseadas em geradores síncronos. Na sequência são 

abordadas técnicas para a adição de resposta inercial em unidades de geração eólica, 

com ênfase para a utilização da estratégia do Gerador Síncrono Virtual (GSV). Por fim, 

as malhas do controle primário de frequência (CPF) e do controle secundário de 

frequência (CSF), implementadas em conjunto com a GSV no inversor das unidades 

eólicas, são abordadas.   

3.1 CONTROLE DE FREQUÊNCIA EM SISTEMAS CONVENCIONAIS 

A frequência dos sistemas de potência é dependente do balanço entre a 

potência ativa demandada pelas cargas e a potência mecânica no eixo dos geradores 

síncronos. Portanto, variações de carga e desconexões abruptas de geradores resultam 

em perturbações na frequência do sistema. Caso as excursões da frequência do sistema 

excedam os limites estipulados em norma, sistemas de proteção podem atuar e realizar 

a desconexão de cargas e/ou geradores do sistema. Para manter a frequência dentro 

dos limites operacionais, malhas de controle de frequência são implementadas nos 

geradores. Tais malhas de controle alteram a potência mecânica entregue aos geradores 

de forma a realizar o balanço de potência do sistema. Esse controle da geração e da 

frequência do sistema é chamado de controle carga-frequência (em inglês, Load-

Frequency Control - LFC) (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994).  

O LFC foi concebido para sistemas de grande porte. Esses sistemas são 

alimentados por grandes centrais térmicas, nucleares e hidráulicas, que 

predominantemente utilizam geradores síncronos. Desse modo, o LFC é fundamentado 
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na atuação sobre esse tipo de gerador. Após uma variação de carga ou desconexão de 

um gerador do sistema, a atuação do LFC pode ser subdividida em três etapas: 1) A 

resposta inercial, quando ocorre a maior taxa de variação da frequência (em inglês, Rate 

Of Change Of Frequency - ROCOF); 2) A regulação da frequência pelo controlador 

primário de frequência (CPF); 3) E a restauração do valor nominal da frequência em 

decorrência da atuação do controle secundário de frequência (CSF) (ATTYA; 

DOMINGUEZ-GARCIA; ANAYA-LARA, 2018). A Figura 13 apresenta a resposta 

dinâmica típica da frequência de um dado sistema de potência após uma variação típica 

de carga. A variação de carga resulta em um desbalanço de potência no sistema e como 

resposta, os geradores injetam potência elétrica ativa na rede. Consequentemente, a 

energia armazenada nas massas girantes é liberada, acarretando na desaceleração dos 

geradores e, consequentemente, na redução da frequência do sistema. Na sequência, o 

CPF e o CSF atuam sobre os geradores, de modo a regular a frequência do sistema. Na 

Figura 13 ainda são apresentadas as janelas de tempo das etapas da restauração da 

frequência e a indicação do máximo afundamento de frequência (em inglês, frequency 

nadir). Nas subseções seguintes cada uma dessas etapas é apresentada em detalhes.  

 

 

Figura 13 - Resposta típica da frequência dos sistemas de potência e os respectivos 
controladores atuantes em cada janela de tempo. 

Fonte: adaptado de Tamrakar (2017). 
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3.1.1 Resposta Inercial  

Em função das características construtivas dos geradores síncronos, a 

velocidade do rotor é sincronizada com a frequência do sistema (KUNDUR; BALU; 

LAUBY, 1994). A dinâmica da velocidade do gerador pode ser expressa por: 

 
 −

=
, ,m g e cr

g

T Td

dt J
,  (14) 

onde r  é a frequência angular do rotor do gerador, ,m gT  é o torque mecânico aplicado 

no rotor do gerador, ,e cT  é o torque elétrico no estator do gerador e gJ  é o momento de 

inércia do gerador (MACHOWSKI; BIALEK; BUMBY, 2008). Como a frequência é 

proporcional à velocidade dos geradores e todos os geradores operam em sincronia, (14) 

pode ser reescrita para um sistema de n geradores como (EIRGRID; SONI, 2016; 

TIELENS; VAN HERTEM, 2016): 
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onde sisf  é a frequência do sistema, sis é a frequência angular do sistema, ,m iT  é o torque 

mecânico do i-ésimo gerador, eT  é o torque elétrico total do sistema e iJ  é a inércia do i-

ésimo gerador. A utilização do torque em (15) é pouco usual. Utilizando a relação: 

 =P T ,  (16) 

pode-se reescrever (15) como: 
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onde ,m iP  é a potência mecânica no eixo do i-ésimo gerador e ,e sisP  é a potência 

demandada pela carga do sistema (TIELENS; VAN HERTEM, 2016). 

A frequência do sistema permanece em equilíbrio enquanto a soma das 

potência mecânicas dos geradores for igual à potência elétrica da carga, conforme 
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demonstrado em (17). Para considerar apenas variações de carga, (17) pode ser alterada 

de forma a considerar apenas os desvios das potências mecânica,  ,m iP , e elétrica, 

 ,e sisP , em relação aos valores iniciais, conforme: 
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Devido à dinâmica lenta dos atuadores dos geradores, a potência mecânica não varia 

com a mesma velocidade da potência elétrica (REE et al., 2016). Portanto, para os 

instantes seguintes à perturbação, (18) pode ser simplificada e reescrita como: 
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Desse modo, após uma variação de carga, o ROCOF é determinado pela inércia total do 

sistema e pela variação de carga. Portanto, quanto maior o valor do somatório das 

inércias, menor será o ROCOF para uma mesma variação de carga. Como a potência 

mecânica dos geradores varia com o passar do tempo em decorrência da atuação dos 

reguladores de frequência, o maior valor de ROCOF é observado nos instantes que 

seguem a variação da carga, conforme é apresentado na Figura 13. 

Muitas vezes o momento de inércia, J , é substituído pela constante de inércia 

(H ) na análise do comportamento da frequência do sistema. A constante de inércia, 

definida como a energia cinética ( cinE ) na velocidade nominal do gerador ( ,r n ) dividida 

pela potência base ( bS ), pode ser escrita como (MIAO et al., 2015): 
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Substituindo a inércia de (19) por (20) obtém-se o ROCOF em função das constante de 

inércia dos geradores:  
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que comumente é expressa em termos da frequência do sistema ( sisf ) como: 
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A resposta inercial dos geradores, descrita por (19), (21) e (22) determina o 

ROCOF do sistema logo após a variação da carga. Entretanto, a resposta inercial não 

limita o desvio da frequência do sistema. O CPF é o responsável por alterar a potência 

mecânica dos geradores de forma a mitigar o desbalanço de potência e limitar o desvio 

da frequência do sistema. 

3.1.2 Controle Primário 

Para que a frequência do sistema seja regulada, é necessário que ocorra o 

balanço entre a potência mecânica dos geradores e a potência demandada pelas cargas. 

A ação de controle do CPF (controle primário de frequência) altera a potência ativa 

injetada na rede pelos geradores com base no erro de frequência do sistema,  sis . O 

CPF utiliza um controlador do tipo proporcional e apresenta um atraso de atuação 

decorrente das constantes de tempo dos atuadores mecânicos(KUNDUR; BALU; LAUBY, 

1994). O ganho estático desse controlador é 1 R , onde R  é o estatismo do CPF que 

normalmente assume valores em torno de 5% (VIDYANANDAN; SENROY, 2013). 

Portanto, a variação da potência gerada pode ser representada por uma reta, com 

inclinação definida por R . 

A atuação do CPF exige que os geradores possuam uma margem de potência 

(em inglês, primary frequency reserve), ou seja, que eles não estejam operando na 

potência nominal (HIRTH; ZIEGENHAGEN, 2015). Caso os geradores operassem na 

potência nominal, eles não poderiam contribuir com a regulação da frequência após um 

aumento de carga. Desse modo, o operador do sistema seleciona apenas os geradores 

que operam com a referência de carga (em inglês, load reference) abaixo da potência 

nominal para participar do CPF. Desta forma, a potência mecânica de cada um desses 
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geradores, em regime permanente, é definida em função da referência de carga e da 

ação do controle primário como 
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onde rcP é a referência de carga e ,m nP  é a potência nominal do gerador(MACHOWSKI; 

BIALEK; BUMBY, 2008). A partir de (23), observa-se que a potência adicional em 

decorrência da ação do CPF é dependente da potência nominal e do estatismo definido 

para cada gerador. 

3.1.3 Controle Secundário 

A restauração da frequência do sistema é realizada pelo CSF (controle 

secundário de frequência). Esse controlador é baseado em um controle do tipo integral 

(I) e utiliza o erro de frequência, fsis, como sinal de entrada (MACHOWSKI; BIALEK; 

BUMBY, 2008). Apesar de utilizar um sinal proporcional ao sinal de entrada do CPF, o 

CSF possui uma dinâmica muito mais lenta, apresentando uma contribuição efetiva na 

regulação da frequência após a mesma já ter sido estabilizada pela atuação do CPF 

(DREIDY; MOKHLIS; MEKHILEF, 2017). 

Diferentemente do CPF, o CSF altera a referência de geração de poucas 

unidades. Usualmente essas unidades são de grande porte, no entanto, unidades 

nucleares geralmente não são incluídas. As unidades de geração que participam do CSF 

assumem toda a variação de carga do sistema no processo de restauração da frequência 

(KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). Por consequência, as demais unidades retornam aos 

níveis de geração pré-perturbação.  

A função do CSF em sistemas isolados se difere de sua função em sistemas 

interconectados, formados por múltiplas áreas. Em sistemas isolados, o CSF, como 

mencionado, tem a função de restabelecer a frequência do sistema após uma 

perturbação. Já em sistemas interconectados, o CSF também é responsável por regular 

o intercâmbio de potência entre as áreas do sistema; onde a referência do fluxo de 
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potência entre áreas é definida pelo operador do sistema (MACHOWSKI; BIALEK; 

BUMBY, 2008). 

3.2 CONTROLE INERCIAL CONVENCIONAL DAS UNIDADES EÓLICAS 

Na seção anterior, demonstrou-se que após uma variação de carga no 

sistema, os geradores síncronos convencionais, conectados diretamente à rede, 

apresentam uma resposta inercial seguida da resposta do controle primário. Conforme 

discutido previamente, a resposta inercial é uma reação natural frente às variações da 

frequência do sistema, resultando na variação da velocidade mecânica e, 

consequentemente, da energia cinética dos geradores. Entretanto, no capítulo 2 

comentou-se que em virtude da conexão eletrônica com a rede, as unidades de geração 

eólica não apresentam resposta inercial natural frente a variações de frequência na rede. 

Contudo, o conjunto turbina-gerador das unidades eólicas contém energia cinética que 

pode ser liberada para auxiliar no controle da frequência do sistema após perturbações 

(FU; WANG; ZHANG, 2017). Além da energia cinética, ainda pode-se aproveitar a 

energia do barramento CC da unidade eólica ou então operar a unidade eólica de forma 

descarregada, aumentando a potência gerada durante o período da resposta inercial (LI; 

XU; WONG, 2017). A operação descarregada pode ser implementada por meio do 

controle de velocidade da turbina eólica, o que permite à turbina operar na região de 

sobrevelocidade, conforme descrito no capítulo anterior (DREIDY; MOKHLIS; 

MEKHILEF, 2017).  Para que as unidades eólicas apresentem resposta inercial é 

geralmente necessária a adição de uma malha de controle complementar. 

A adição de resposta inercial é realizada geralmente por meio da inclusão de 

um controlador do tipo derivativo, df/dt, que se baseia na frequência determinada por uma 

PLL (WANG et al., 2013). O ganho atribuído a esse controlador, Kinercial, determina, em 

conjunto com o ROCOF, a variação de potência na saída da unidade eólica, dessa forma, 

Kinercial  pode ser interpretado como a inércia virtual atribuída à unidade eólica (TAN; 

MEEGAHAPOLA; MUTTAQI, 2016). Para minimizar o impacto do ruído oriundo da 

medição da frequência pela PLL, um filtro passa baixa (FPB) de primeira ordem com 



 
 66 Capítulo 3 – Controle de Frequência 

constante de tempo geralmente em torno 100 ms é utilizado antes do controlador 

derivativo, (ZHAO et al., 2016). A Figura 14 apresenta a malha do controle inercial 

convencional integrada a malha de controle convencional do retificador considerando a 

unidade eólica operando no modo PQ, conforme ilustrado na Figura 7.  

 

     

Figura 14 - Malha de controle inercial típica para unidades eólicas. 
Fonte: Adaptado de Margaris et al. (2012). 

 

Com relação ao controle inercial que utiliza a energia cinética do conjunto 

turbina-gerador, a ação do controlador,  inercialP , altera a referência de potência da 

unidade eólica. Dessa forma a potência extraída do gerador da unidade eólia aumenta, 

enquanto a potência mecânica disponível na turbina eólica não é alterada, resultando na 

desaceleração da turbina. A atuação do controle inercial ocorre somente durante o 

transitório da frequência do sistema. Assim, a energia inercial do conjunto turbina-gerador 

é injetada na rede enquanto o ROCOF é negativo e é reestabelecida quando o ROCOF 

é positivo, de forma semelhante ao que ocorre nos geradores convencionais.  

A Figura 15 exemplifica o comportamento da potência mecânica e da 

velocidade da turbina eólica em função da ação do controle inercial da Figura 14, 

considerando que a unidade eólica opere com controle MPPT. Nos momentos pré-

perturbação, a unidade eólica opera com potência igual a P1 e velocidade do rotor da 

turbina eólica igual à 1. Após a perturbação da frequência do sistema, a potência elétrica 

entregue pela unidade eólica ao sistema aumenta, resultando na desaceleração da 

velocidade do rotor da turbina eólica. Quando o ROCOF se torna positivo, a potência 

elétrica entregue pela unidade eólica assume valores inferiores ao valor inicial (P1). 

Assim, quando a potência elétrica no gerador da unidade eólica assumir um valor menor 

que a potência mecânica disponível na turbina eólica, o rotor passa a acelerar. Quando 

o ROCOF for nulo, a potência elétrica fornecida pela unidade eólica retorna ao nível pré-
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perturbação, ocorrendo o mesmo com a velocidade e a potência mecânica da turbina, 

decorrente das características da curva da potência mecânica da turbina eólica, 

apresentada à esquerda na Figura 15 e da ação do controle MPPT. Destaca-se que as 

áreas que correspondem à variação de energia (E) desacelerante e acelerante na 

Figura 15 são iguais, pois os pontos de operação pré-perturbação e em regime são os 

mesmos. 

 

 

Figura 15 - Impacto do controle inercial com a unidade eólica operando com o controle MPPT. 
Fonte: Bordignon (2017).  

 

No caso de uma elevada inserção de geração eólica em um dado sistema de 

potência, a má coordenação do controle inercial das unidades eólicas com a geração 

convencional pode acarretar em afundamentos de frequência subsequentes ao 

afundamento inicial, os quais podem apresentar desvios de frequência de maior 

amplitude (ELA et al., 2014; FU; WANG; ZHANG, 2017; YE; PEI; QI, 2016). Como as 

ações de controle inercial na geração eólica são realizadas através de conversores 

estáticos que apresentam uma constante de tempo muito pequena, em um primeiro 

momento a geração eólica pode assumir toda a variação da carga. Entretanto, após 

atingirem seus limites operacionais, as unidades eólicas reduzem a potência entregue ao 

sistema causando os afundamentos de frequência subsequentes. Esse problema pode 

ser contornado através da operação descarregada das unidades eólicas, citada 

anteriormente. Com a operação descarregada, as unidades eólicas possuem uma 
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reserva girante, também chamada de margem de potência, que reduz os efeitos 

subsequentes à atuação do controle inercial, uma vez que não existe a necessidade de 

reduzir a potência gerada imediatamente após a resposta inercial (TAN; 

MEEGAHAPOLA; MUTTAQI, 2016; WILCHES-BERNAL; CHOW; SANCHEZ-GASCA, 

2016).  

Caso a unidade eólica opere com controle MPPT, a contribuição do controle 

inercial pode ser deteriorada, pois as ações desses controladores serão contrárias (FU; 

WANG; ZHANG, 2017; ZHAO et al., 2016). Para contornar esse problema, o controle 

primário pode ser adicionado em paralelo com o controle inercial. Entretanto, como a 

geração eólica opera com controle MPPT, a ação do controle primário deve ser 

temporária, do contrário, as unidades eólicas podem entrar em zonas instáveis de 

operação. Assim, um filtro passa alta (FPA) pode ser utilizado antes da controle primário, 

de modo que sua atuação seja temporária, apenas para auxiliar o controle inercial (TAN; 

MEEGAHAPOLA; MUTTAQI, 2016; VAN DE VYVER et al., 2016). Dessa forma, o 

controle primário coopera com o controle inercial na manutenção da frequência, 

amenizando os efeitos do controle MPPT e reduzindo os erros de frequência em regime 

permanente do sistema (VAN DE VYVER et al., 2016). Como na seção anterior, a ação 

do controle primário é função do erro da frequência (f), estimado pela PLL, e do 

estatismo (R). A Figura 16 apresenta a adição da malha do controle inercial em paralelo 

à malha do controle primário de frequência. A resultante do somatório das ações de 

controle inercial ( inercialP ) e primário ( primárioP ), atua na malha de controle convencional 

do retificador, apresentada na Figura 7. Caso a geração eólica opere de forma 

descarregada, a ação do controle primário pode ser permanente, dispensando a 

utilização do filtro passa alta. Também pode-se utilizar uma zona morta (em inglês, 

deadband) para evitar a atuação do controle primário para pequenos erros de frequência. 
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Figura 16 - Malhas de controle complementares típicas para geração eólica: controle inercial e 

controle primário. 
Fonte: Adaptado de Margaris et al. (2012). 

 

A Figura 17 demonstra a resposta de potência e velocidade da turbina eólica 

frente a uma variação de carga quando a unidade eólica opera descarregada na região 

de sobrevelocidade com controle primário. Nos momentos pré-perturbação, a unidade 

eólica opera com potência P1 e velocidade do rotor igual à 1. Após a perturbação da 

frequência do sistema, a potência elétrica entregue pela unidade eólica ao sistema 

aumenta, resultando na desaceleração do rotor da turbina eólica. Ao contrário da situação 

apresentada anteriormente, na qual a unidade eólica operava com controle MPPT e 

controle inercial, com a unidade eólica operando em sobrevelocidade a potência 

mecânica da turbina aumenta com a redução da velocidade. Dessa forma, após a 

resposta inercial a geração eólica não apresenta um afundamento de potência. Ademais, 

a geração eólica pode fornecer uma potência maior de forma permanente, equivalente à 

P2 na Figura 17, em função da atuação do controle primário. Em decorrência da alteração 

do ponto de operação, a velocidade da turbina eólica em regime permanente também 

será alterada para 2. Nesse caso, a variação de energia (E) é uma função das ações 

do controle inercial e primário. Entretanto, a alteração do ponto de operação (ponto de 

equilíbrio (2, P2)) é causada apenas pela ação do controle primário, uma vez que o 

controle inercial atua de forma temporária. 
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Figura 17 - Impacto da atuação do controle inercial e controle primário de frequência com a 
unidade eólica operando na região de sobrevelocidade. 

Fonte: Bordignon (2017).  

 

Em virtude de sua conexão eletrônica com a rede, a geração eólica pode 

apresentar contribuições proporcionalmente superiores na regulação de frequência 

quando comparada com a geração convencional (WILCHES-BERNAL; CHOW; 

SANCHEZ-GASCA, 2016). Como o conjunto turbina-gerador opera de forma assíncrona 

com a rede, no caso de unidades eólicas baseadas em conversores estáticos, as 

variações de velocidade do gerador podem ser maiores em comparação aos geradores 

convencionais (WANG et al., 2015b). Portanto, a variação da energia cinética retirada 

das massas girantes durante a resposta inercial nas unidades de geração eólica pode 

ser maior que nas unidades de geração convencional com potência nominal equivalente. 

3.3 GERADOR SÍNCRONO VIRTUAL APLICADO AS UNIDADES EÓLICAS 

Na seção anterior demonstrou-se que a resposta inercial pode ser adicionada 

nas unidades eólicas através de uma malha de controle complementar. Para a 

implementação dessa malha de controle, bem como para a sincronização da frequência 

e fase da tensão da unidade eólica com a rede, é utilizada uma PLL (BEVRANI; ISE; 

MIURA, 2014). A PLL apenas segue a frequência determinada pelos demais geradores 

síncronos do sistema, portanto, caso a PLL perca o sincronismo em decorrência de uma 
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perturbação no sistema, a unidade eólica pode ser desativada em função de 

sobrecorrentes no inversor de conexão com a rede (BALIJEPALLI et al., 2017).Desse 

modo, o sistema de potência pode se tornar instável para percentuais elevados de 

inserção de unidades de geração baseadas em conversores estáticos (SHINTAI; MIURA; 

ISE, 2014).  

Além dos problemas relacionados com o sincronismo, unidades de geração 

que utilizam PLL ainda enfrentam outras dificuldades que se iniciam ainda no processo 

da medição correta da frequência da rede (TAMRAKAR et al., 2017). Na presença de 

redes fracas (em inglês, weak grids), com baixa relação de curto circuito e alta resistência, 

a atuação das PLLs de diferentes unidades de geração podem competir entre si e 

degradar a frequência do sistema (ASHABANI et al., 2016; D’ARCO; SUUL, 2013). A 

utilização em redes fracas ainda agrava problemas de ressonância e instabilidade entre 

a PLL e o filtro que conecta a unidade eólica com a rede, além de apresentar distorções 

harmônicas e oscilações de tensão (WANG; HU; YUAN, 2015). Outra desvantagem 

relacionada à implementação da malha de controle inercial demonstrada na seção 

anterior, é que seu termo derivativo torna o sistema susceptível aos ruídos de medição 

(TAMRAKAR et al., 2017). Ademais, apesar da inércia ser emulada durante variações da 

frequência da rede, a utilização do controle inercial da seção anterior não apresenta 

resposta inercial frente a variações da potência proveniente do gerador da unidade eólica, 

causadas por variações da velocidade do vento por exemplo (ZHANG et al., 2016). 

Entretanto, o principal ponto negativo relacionado a utilização de técnicas baseadas em 

PLL por unidades de geração, é que tais unidades são incapazes de operar como 

formadores de rede, impossibilitado que elas operem de forma isolada/ilhada (LIU; 

MIURA; ISE, 2016; TAMRAKAR et al., 2017). Como alternativa a utilização de PLLs e ao 

controle inercial apresentado na seção anterior, pode-se utilizar a técnica do gerador 

síncrono virtual (GSV, em inglês, Virtual Synchronous Generator) que dispensa o uso de 

PLL convencional e resulta em uma maior margem de estabilidade transitória, 

especialmente quando conectado à redes fracas (DONG; CHEN, 2017; SERBAN; ION, 

2017; WANG; HU; YUAN, 2015). 

O objetivo principal do GSV é fazer o inversor das unidades eólicas, de outras 

unidades de geração baseadas em conversores estáticos, ou mesmo de terminais de 
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conexão entre linhas de transmissão CC e CA, reproduzir as dinâmicas eletromecânicas 

de um gerador síncrono real controlado por um regulador simples (DONG; CHEN, 2017; 

GUAN et al., 2015). Assim, o inversor dessas unidades de geração passa a apresentar 

uma resposta inercial frente a variações de frequência no sistema ou variações da 

potência entregue pelo gerador da unidade, além de possuir caraterísticas de 

estabilidade semelhantes aos geradores síncronos convencionais (ALIPOOR; MIURA; 

ISE, 2016; BEVRANI; ISE; MIURA, 2014). A malha do GSV é baseada na implementação 

das equações de swing (equações mecânicas do movimento) dos geradores síncronos 

convencionais, que podem ser escritas como: 

 


  − = + −( )v
in out v v v v sis

d
P P J D

dt
, (24) 

 


=v
v

d

dt
, (25) 

onde Pin é a potência mecânica virtual do GSV, Pout é a potência elétrica na saída do 

inversor, v é a frequência angular do GSV, Jv e Dv são, respectivamente, o momento de 

inércia e a constante de amortecimento do GSV, sis é a frequência angular da rede e v 

é o ângulo mecânico virtual do GSV. Portanto, o GSV permite a incorporação de uma 

inércia virtual (Jv) e um termo amortecido (Dv), relacionado com os enrolamentos 

amortecedores dos geradores síncronos, nas malhas de controle do inversor (ALRAJHI 

ALSIRAJI; EL-SHATSHAT, 2017). 

A implementação do GSV é realizada resolvendo (24) a cada ciclo de controle 

para obter a frequência, v, do rotor do GSV. A frequência do GSV (v) é integrada para 

obter o ângulo mecânico virtual (v), utilizado pelo PWM do inversor da unidade de 

geração (BEVRANI; ISE; MIURA, 2014; FUNABASHI, 2016). Como nos geradores 

síncronos convencionais, a alteração do ângulo v altera o fluxo de potência ativa entre 

o inversor da unidade de geração e o sistema de potência (SHINTAI; MIURA; ISE, 2014). 

Mesmo se o GSV for implementado em uma unidade de geração com uma rede fraca, é 

possível controlar de forma independente a potência ativa e reativa levando em 

consideração as características operacionais do GSV (LI et al., 2017). Um controle droop 

de potência reativa também pode ser implementado em conjunto com o GSV para 

determinar a tensão na saída do inversor (D’ARCO; SUUL; FOSSO, 2015a, 2015b; LIU; 
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MIURA; ISE, 2016; SERBAN; ION, 2017). Entretanto, como o controle de tensão e de 

potência reativa não são o escopo desse trabalho, optou-se pelo controle de tensão 

convencional utilizado nas unidades de geração baseado em conversores estáticos. Ele 

é implementado através de um controlador do tipo proporcional-integral (PI) que regula a 

tensão sobre o capacitor do filtro (Cf) na saída do inversor da unidade eólica (WANG et 

al., 2015a; WANG; HU; YUAN, 2015).  

A Figura 18 apresenta o diagrama ilustrativo do GSV utilizado neste trabalho. 

As malhas de controle do inversor podem ser divididas entre o loop externo e loop interno. 

O loop externo emula a dinâmica do gerador síncrono enquanto o loop interno, composto 

pelas malhas de controle convencionais dos inversores das unidades de geração 

baseadas em conversores estáticos, regula a corrente e a tensão na saída do inversor 

(D’ARCO; SUUL; FOSSO, 2015b; GUAN et al., 2015). Da Figura 18 e de (24) nota-se 

que o controle, e por consequência a solução da equação de swing, utiliza o valor da 

frequência da rede (sis). A frequência da rede é determinada a partir de uma PLL. 

Entretanto, ao contrário das estratégias convencionais de controle de conversores 

estáticos baseados em PLL, nesse caso a frequência da rede é usada apenas para 

implementar a componente de amortecimento do GSV em (24). Portanto, a frequência 

(v) do GSV é dependente apenas no mecanismo de sincronização baseado no balanço 

de potência do próprio GSV, não sendo dependente da PLL (D’ARCO; SUUL; FOSSO, 

2015a). Dessa forma, pode-se optar por omitir o termo do amortecimento em (24), 

deixando o GSV completamente independente da utilização de uma PLL, enquanto a 

resposta inercial é preservada. 

Independente da implementação da constante de amortecimento, o 

comportamento da transferência de energia do GSV se assemelha ao dos geradores 

síncronos convencionais, visto que a resposta inercial é descrita por equações de 

primeira ordem semelhantes (XIONG et al., 2016). Assim, com exceção do ruído de alta 

frequência decorrente do chaveamento do inversor, do ponto de vista da rede não existe 

diferença entre o comportamento elétrico de um gerador síncrono e um GSV (BEVRANI; 

ISE; MIURA, 2014; FUNABASHI, 2016). Portanto, ao utilizarem o GSV, unidades de 

geração baseadas em conversores estáticos podem operar em sistemas interconectados 

ou de forma ilhada, como formadores de rede (MO; D’ARCO; SUUL, 2017). Ademais, 
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estudos já demonstraram que o GSV suporta os processos de ilhamento da rede sem a 

necessidade de alteração da estrutura de controle ou dos parâmetros utilizados, assim 

como um gerador síncrono convencional (ALRAJHI ALSIRAJI; EL-SHATSHAT, 2017; 

D’ARCO; SUUL; FOSSO, 2015a). Entretanto, quando comparado com os geradores 

síncronos convencionais, o GSV apresenta a vantagem de alterar sua resposta dinâmica 

através do ajuste dos parâmetros de seu modelo, como a inércia virtual (Jv), por exemplo, 

melhorando a resposta dinâmica da frequência e aumentando a margem de estabilidade 

de frequência do sistema (ALIPOOR; MIURA; ISE, 2016; DONG; CHEN, 2017).  

 

 
Figura 18 - Diagrama esquemático do controle GSV. 

Fonte: Adaptado de Bevrani (2014). 

 

Os parâmetros disponíveis para ajuste da resposta dinâmica dependem da 

técnica utilizada na implementação do GSV. Tamrakar (2017) e Bevrani (2014) 

apresentam uma revisão das técnicas para a implementação do GSV nas malhas de 

controle dos conversores estáticos. Apesar de apresentarem diferenças na 

implementação e na estrutura das malhas de controle, essas estratégias se baseiam no 

mesmo princípio e replicam o comportamento inercial do gerador síncrono, emulando 

suas equações de swing (SERBAN; ION, 2017). As técnicas de implementação do GSV 

podem ser classificadas de acordo com a ordem do modelo matemático utilizado.  

Os modelos de ordem elevada utilizados na implementação do GSV emulam 

o comportamento dos componentes mecânicos e elétricos do gerador síncrono. Portanto, 

além das equações de swing, (24) e (25), também são utilizadas as equações dos 
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enrolamentos do estator do gerador (ALRAJHI ALSIRAJI; EL-SHATSHAT, 2017). Dessa 

forma, enquanto (24) e (25) fornecem a frequência e a fase da tensão, as equações dos 

enrolamentos do estator são utilizadas para determinar as referências de tensão ou 

corrente do conversor estático (CHEN et al., 2012). Já os modelos de baixa ordem 

utilizam apenas as equações de swing do gerador síncrono, (24) e (25), o que é suficiente 

para que o inversor da unidade de geração apresente uma resposta inercial, que é o 

principal objetivo da utilização dessa técnica de controle (LIU; MIURA; ISE, 2016). Neste 

trabalho optou-se por utilizar um modelo de baixa ordem do GSV. Esse modelo foi 

selecionado por apresentar comportamentos dinâmicos mais amortecidos, suportar 

maiores desbalanços de tensão, não apresentar problemas com instabilidade numérica, 

o uso de uma PLL não ser obrigatoriamente necessário e não ser suscetível a ruído, pois 

não utiliza a derivada da frequência da rede para emular a inércia (ALRAJHI ALSIRAJI; 

EL-SHATSHAT, 2017; TAMRAKAR et al., 2017). 

A Figura 19 apresenta a malha de controle complementar para a 

implementação do GSV de baixa ordem. Como mencionado previamente, Pout é a 

potência na saída do inversor, obtida através das medições de tensão e corrente na saída 

do inversor. Por sua vez, Pin corresponde à potência mecânica virtual do GSV (Pm,v), 

podendo ser um valor fixo ou determinado por outra malha de controle, conforme será 

apresentado na subseção seguinte. Desbalanços positivos de potência resultam em 

taxas positivas de variação da frequência do GSV, ou seja, o GSV acelera, enquanto para 

desbalanços negativos o GSV desacelera, resultando na alteração da frequência e 

ângulo da tensão de saída do inversor da unidade de geração. Como demonstrado na 

Figura 18 e mencionado anteriormente, a frequência angular do GSV (v) é utilizada 

pelas malhas de controle do inversor, substituindo a frequência fornecida pela PLL nas 

estratégias de controle convencionais. 

 

 

Figura 19 - Representação do GSV em diagrama de blocos. 
Fonte: Adaptado de D'Arco (2015a). 
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De modo a evitar a utilização de uma PLL na malha do GSV, a implementação 

da componente do torque amortecedor pode ser alterada. Mo, D’Arco e Suul (2017) 

implementam a componente do torque amortecedor baseando-se apenas nas oscilações 

da velocidade do próprio GSV (v). Para tal, v é submetido a um filtro passa alta, tendo 

sua saída multiplicada por Dv, resultando na potência de amortecimento. O filtro passa 

alta pode ser implementado a partir de um filtro passa baixa com constante de tempo Td, 

descrito por: 

 
  −

=
, ,v d v v d

d

d

dt T
, (26) 

onde v,d é a saída do filtro passa baixa ao qual v é submetido. A componente de alta 

frequência, correspondente à saída do filtro passa alta, é obtida pela diferença entre v 

e v,d. Dessa forma, o uso de PLL na malha do GSV torna-se desnecessário e (24) passa 

a ser expressa por (27).  

 


  − = + − ,( )v
in out v v v v v d

d
P P J D

dt
.  (27) 

A versão final da equação de swing é obtida substituindo (26) em (27), como: 

 


− = +
,v dv

in out v v v d

dd
P P J D T

dt dt
. (28) 

Desse modo, a malha de controle do GSV assume a configuração apresentada na Figura 

20. 

 

 

Figura 20 - Representação do GSV em diagrama de blocos. 
Fonte: Adaptado de Mo, D’Arco e Suul (2017). 
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A Figura 21 apresenta as malhas de controle utilizadas no inversor de uma 

unidade de geração com GSV, onde as variáveis estão em p.u.. As malhas de controle 

apresentadas na Figura 21 são semelhantes às apresentadas na Figura 11 no capítulo 

2, que mostra as malhas de controle implementadas no inversor da unidade eólica 

quando essa opera no modo Vf .Entretanto, como mencionado e demonstrado na Figura 

18, na Figura 21 a frequência angular v é utilizada pelas malhas de controle do inversor, 

substituindo a frequência fornecida pela PLL. A frequência angular v é utilizada para 

desacoplar as componentes de eixo direto e em quadratura da tensão sobre o capacitor 

do filtro ( odqv  ) e da corrente de saída do inversor ( idqi ). A referência da tensão para o 

inversor ( ,idq refv ) e o ângulo mecânico virtual do GSV (v) são utilizados pelo PWM do 

inversor, conforme apresentado na Figura 18. Na Figura 21, Kp,vod e Ki,vod são os ganhos 

proporcional e integral do controlador de tensão de eixo d, Kp,voq e Ki,voq são os ganhos 

proporcional e integral do controlador de tensão de eixo q, Kp,iid e Ki,iid são os ganhos 

proporcional e integral do controlador de corrente de eixo d, Kp,iiq e Ki,iiq são os ganhos 

proporcional e integral do controlador de corrente de eixo q. 

 

  

Figura 21 - Diagrama de blocos das malhas de controle do inversor. 
Fonte: Adaptado de D'Arco (2015a). 
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3.3.1 Controles Primário e Secundário de Frequência Aplicados ao Gerador Síncrono 

Virtual 

Tradicionalmente, as unidades eólicas e fotovoltaicas operam com controle 

MPPT, buscando o máximo aproveitamento da energia disponível. Caso a unidade de 

geração com GSV operasse dessa forma, a potência mecânica virtual do GSV (Pin) 

corresponderia à potência determinada pelo controle MPPT. Entretanto, em decorrência 

do elevado nível de inserção da geração eólica em alguns sistemas, a operação com 

controle MPPT pode resultar em desbalanços de potência e, consequentemente, em 

problemas relacionados com a estabilidade da frequência. Para contornar esse problema, 

as unidades eólicas podem operar de forma descarregada, participando da regulação da 

frequência do sistema. 

Quando a unidade eólica opera descarregada, ela apresenta uma margem de 

potência de geração, ou seja, existe uma diferença entre a potência máxima disponível e 

a potência que está sendo fornecida por esta unidade. Entretanto, diferente dos 

geradores síncronos convencionais, onde a potência máxima disponível corresponde à 

potência nominal dos geradores, nas unidades eólicas a potência máxima não 

necessariamente é igual a potência nominal da unidade, pois a potência disponível 

depende também das condições de vento. Contudo, existindo uma margem de potência, 

a geração eólica pode participar do controle primário de frequência (CPF) e do controle 

secundário de frequência (CSF), ambos descritos na seção 3.1. Assim, Pin é determinado, 

em função das ações destes controladores e de uma referência de carga inicial (Pref_carga), 

da seguinte forma: 

 = + + _in prim sec ref cargaP P P P ,  (29) 

onde Pprim é a ação de controle do CPF e Psec é a ação de controle do CSF.  

Como descrito na seção 3.1, o CPF é dependente do erro da frequência do 

sistema e é constituído de um controlador proporcional com ganho estático igual a 1/R, 

onde R é o estatismo definido pelo operador do sistema. Para o GSV, o CPF pode ser 

implementado levando em consideração a frequência angular do próprio GSV (v) e um 
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valor de referência (v,ref). Desse modo, a ação de controle do CPF, em condições de 

regime permanente, é determinada por: 

  = −,

1
( )prim v ref vP

R
. (30) 

Como o GSV é implementado em um conversor estático, a ação do CPF será 

realizada de forma mais rápida quando comparado ao controle primário atuando em um 

gerador síncrono convencional. Isso, porque no gerador convencional o CPF age no 

atuador mecânico-hidráulico que possui constantes de tempo decorrentes das dinâmicas 

mecânicas. Desse modo, se a ação do CPF for implementada de forma direta no GSV, a 

unidade de geração pode contribuir de forma muito mais rápida para a redução do 

afundamento de frequência e redução do tempo de restabelecimento da frequência do 

sistema, quando comparada a unidades convencionais com o mesmo porte e com o 

mesmo ganho para o CPF. Portanto, para que a ação de controle do CPF sobre a unidade 

de geração com GSV apresente um comportamento semelhante ao observado nos 

geradores síncronos convencionais, pode-se adicionar um atuador virtual com constante 

de tempo (Tv), representado por um filtro passa baixa de primeira ordem na saída da 

malha do CPF. Dessa forma, a potência mecânica virtual (Pm,v) atuante sobre o GSV 

passa a ser definida pela saída do atuador virtual. 

Com relação à implementação do CSF, esse requer uma margem de potência 

maior, uma vez que o número de unidades de geração que atuam no CSF é menor. 

Ademais, em decorrência da restauração da frequência do sistema ao valor nominal, 

essas unidades assumem toda a variação de carga do sistema, conforme apresentado 

na seção 3.1. Assim, em virtude do comportamento estocástico do vento, a margem de 

potência da geração eólica nem sempre apresentará um valor adequado para que essa 

opere no CSF (LIU; ZHANG; LEE, 2017). Entretanto, em decorrência do aumento 

contínuo da participação da geração eólica nos sistemas de potência, a inclusão desta 

forma de geração no CSF é inevitável (LIU; ZHANG; LEE, 2017). Dessa forma, 

estratégias operacionais e de controle mais flexíveis serão necessárias para lidar com as 

peculiaridades da geração eólica quando esta começar a participar do CSF. Utilizando 

estratégias operacionais condizentes com as características da geração eólica, o CSF 

pode ser implementado no GSV de forma semelhante ao CPF. No próximo capítulo, uma 
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estratégia de operação é apresentada para incluir a geração eólica no CSF nos 

momentos de alta disponibilidade de energia eólica e baixo nível de carga. Como descrito 

na seção 3.1, o CSF é equivalente a um controlador do tipo integrador, com ganho Ki,sec, 

baseado no erro da frequência do sistema (fv,ref – fsis). 

A Figura 22 apresenta a malha de controle para a implementação do GSV de 

baixa ordem utilizado neste trabalho, desprezando-se o amortecimento natural do GSV. 

A Figura 22 ainda mostra as malhas do CPF e do CSF que agem sobre o atuador virtual, 

o qual possui uma constante de tempo Tv. Destaca-se que o CSF utilizado neste trabalho 

não considera o controle do intercâmbio de potência entre diferentes áreas de controle, 

portanto, ele é utilizado apenas para restaurar a frequência do sistema ao seu valor 

nominal. 

  

 

Figura 22 - Malha de controle complementar do GSV com CPF, CSF e atuador virtual.  
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4 ESTRATÉGIAS DE OTIMIZAÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE PROPOSTAS 

No capítulo introdutório deste trabalho mostrou-se que a inserção da geração 

eólica está crescendo nos sistemas de potência, alcançando níveis de inserção acima de 

40% em alguns casos. O aumento do aproveitamento eólico geralmente causa problemas 

relacionados com a diminuição da constante de inércia equivalente dos sistemas de 

potência, o que exige estratégias operacionais e de controle mais elaboradas e flexíveis. 

No capítulo anterior apresentou-se a técnica de controle baseada no conceito do GSV, 

utilizada para adicionar resposta inercial à unidades geradoras baseadas em conversores 

estáticos. De forma complementar, também foram apresentadas malhas de controle 

suplementares ao GSV para incorporar o CPF e o CSF. Nesse contexto, esse capítulo 

analisa as implicações dinâmicas da utilização do GSV e malhas de controle de 

frequência na geração eólica. A metodologia proposta para a escolha dos parâmetros de 

tais controladores e do ponto de operação da turbina eólica também é apresentada nesse 

capítulo. As análises e metodologias apresentadas nesse capítulo se configuram como 

as principais contribuições deste trabalho.  

Inicialmente é realizada a análise qualitativa das dinâmicas inerentes às 

unidades eólicas, estimuladas pela ação do GSV, CPF e CSF. Avalia-se o 

comportamento da unidade eólica para diferentes períodos transitórios da resposta da 

frequência, referentes à resposta inercial e atuação dos controladores. Em seguida é 

apresentada uma abordagem de otimização para determinar os parâmetros da inércia 

virtual e constante de tempo do atuador virtual do GSV, de forma a reduzir o ROCOF e 

os afundamento de frequência no sistema sem comprometer o funcionamento da unidade 

eólica. Na sequência, uma segunda abordagem de otimização é proposta para 

determinar o ponto de operação ótimo da turbina eólica, de forma a minimizar as 

excursões de velocidade e os tempos de acomodação da turbina eólica causados pela 

ocorrência de variações típicas e atípicas de carga. Por fim, apresenta-se uma estratégia 

de operação e controle para a inclusão da geração eólica no CPF e CSF em sistemas de 

potência.  
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4.1 DINÂMICAS ELETROMECÂNICAS NA UNIDADE EÓLICA 

No capítulo anterior, as malhas de controle presentes nas unidades de 

geração convencional para a regulação da frequência foram apresentadas. Na sequência 

foram abordadas técnicas para a adição de resposta inercial nas unidades de geração 

eólica, dando-se ênfase ao Gerador Síncrono Virtual (GSV). Juntamente com a 

apresentação dos princípios de funcionamento do GSV, demonstrou-se como adicionar 

ao GSV as malhas do controle primário de frequência (CPF) e do controle secundário de 

frequência (CSF). Nesta seção serão analisadas as dinâmicas eletromecânicas 

presentes na unidade eólica em decorrência da utilização do GSV e destas malhas de 

controle complementares. 

O comportamento transitório típico da frequência de um sistema após um 

aumento de carga é apresentado na Figura 23. A resposta da frequência é dividida em 

cinco intervalos de tempo, T1, T2, T3, T4 e T5, para facilitar a análise das dinâmicas 

envolvidas. O comportamento da frequência em cada um dos cinco intervalos de tempo 

é determinado pela resposta inercial do sistema e atuação dos controladores de 

frequência dos geradores do sistema. A resposta típica da frequência foi dividida em 

diferentes períodos de tempo da seguinte forma: T1) Resposta inercial dos geradores 

conectados ao sistema, que se configura como a liberação ou absorção de energia 

cinética pelas massas girantes e define o ROCOF em função da variação de potência no 

sistema; T2) Resultante da interação da resposta inercial dos geradores e da ação do 

CPF. Em função da ação do CPF, a potência mecânica dos geradores aumenta e supera 

a potência da carga. Enquanto a frequência do sistema aumenta, a energia cinética dos 

geradores é reposta; T3) Resposta devido à atuação predominante do CPF, onde a 

potência dos geradores se iguala à potência elétrica demandada pela carga e a 

frequência do sistema é regulada. Entretanto, nesse ponto existe um erro de frequência 

em relação à frequência nominal do sistema; T4) Resposta causada pela ação 

predominante do CSF, que aumenta a potência injetada na rede por algumas unidades 

de geração, reduzindo gradativamente o erro de frequência; T5) Resposta da frequência 
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e regime permanente, onde o erro de frequência e nulo devido à ação do CSF ocorrida 

no intervalo T4. 

 

Figura 23 - Períodos de tempo da resposta típica da frequência de um sistema genérico. 

 

Em razão da implementação do GSV, CPF e CSF, a potência ativa injetada na 

rede pelas unidades eólicas replica o comportamento dinâmico da potência injetada por 

geradores síncronos convencionais em cada um dos intervalos de tempo da Figura 23, 

conforme descrito no capítulo 3. As principais dinâmicas eletromecânicas que 

determinam o comportamento da unidade eólica durante o transitório da frequência são 

definidas por: 
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A equação (31) descreve as dinâmicas da velocidade da turbina eólica, ωt, causadas por 

desequilíbrios entre a potência mecânica da turbina eólica (Pm,t) e a potência elétrica ativa 

(Pge) saindo do estator do gerador da unidade eólica, onde Jt é o momento de inércia do 

conjunto turbina-gerador da unidade eólica. A equação (32) detalha a dinâmica da tensão 

do barramento CC (Vcc) originada por desbalanços entre a potência entregue pelo 

gerador da unidade eólica ao barramento e a potência saindo do inversor (Pinv) da 

unidade eólica, onde Ccc é a capacitância do barramento CC. Já (33) descreve a dinâmica 
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da frequência angular do GSV (ωv) originada por desequilíbrios entre a potência mecânica 

virtual (Pm,v) das malhas de controle do GSV e a porção da potência da carga (Pload,w) 

suprida pelo GSV, ou seja, pela unidade eólica, onde Jv é o momento de inércia virtual 

do GSV. Em (33), o termo DvTddωv/dt corresponde à potência amortecedora, a qual 

atenua as oscilações de velocidade e potência do GSV, conforme explanado na 

subseção 3.3. Destaca-se que a potência ativa da carga alimentada pelo GSV é igual à 

potência ativa saindo do inversor da unidade eólica, assim, Pload,w = Pinv. A potência 

mecânica virtual (Pm,v) do GSV é determinada por: 

 = + +,m v ref prim secP P P P .  (34) 

A potência mecânica virtual é determinada em função da referência de 

potência do GSV, Pref, da potência referente à ação do CPF, Pprim, e da potência referente 

à ação do CSF, Psec. As potências Pref, Pprim e Psec são determinadas respectivamente 

por: 
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onde R é o estatismo do CPF, Tv é a constante de tempo do atuador virtual do GSV, Ki,sec 

é o ganho integral do CSF e Ψ é a integral do erro de velocidade do GSV, proporcional 

ao erro da frequência ( = −
2

1
( )

t

ref vt
f f dt ).  

Em (31), os termos Pm,t e Pge podem ser representados pela soma de seus 

valores iniciais, Pm,t0 e Pge0, e suas respectivas variações, ∆Pm,t e ∆Pge, como: 

 = + , , 0 ,m t m t m tP P P , (38) 

 = + 0ge ge geP P P . (39) 

Quando o sistema se encontra em equilíbrio Pm,t0 = Pge0 e ∆Pm,t = ∆Pge = 0, portanto, a 

taxa de variação de ωt é nula, dωt /dt = 0. Durante o transitório a igualdade Pm,t0 = Pge0 

continua válida, entretanto, ∆Pm,t e ∆Pge assumem valores diferentes de zero e, 

consequentemente, dωt /dt ≠ 0. A mesma análise é válida para (32) e (33). Como os 
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termos referentes aos valores iniciais são constantes e se anulam no ponto de equilíbrio, 

eles podem ser desconsiderados nas análises. Desse modo, (31), (32) e (33) podem ser 

reescritas considerando apenas as variações das potências como: 
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Em (42), a variação da potência mecânica virtual, ∆Pm,v, é uma função dos 

termos decorrentes das ações do CPF e do CSF: 

  =  + ,m v prim secP P P .  (43) 

Por não variar durante o transitório, a referência de potência do GSV, Pref, é 

desconsiderada em (43). 

É importante ressaltar que a potência na saída da unidade eólica, Pinv, é 

determinada em função da resposta inercial do GSV, das ações do CPF e do CSF, e de 

todas ações de controle implementadas no inversor da unidade eólica. Logo, as 

dinâmicas do barramento CC, do gerador da unidade eólica e da turbina eólica são 

ocasionadas pela resultante destas ações de controle. Portanto, ao combinar (40), (41), 

(42) e (43), obtém-se o balanço de potência na unidade eólica, expresso por: 

 
  =  +  − − =  − −

,
, ,

v d t ccv
load w prim sec v v v d m t t t cc cc

d d dVd
P P P J D T P J C V

dt dt dt dt
,  (44) 

onde ∆Pload,w é a variação da carga assumida pela unidade eólica. Ainda em (44), os 

termos da igualdade no meio da equação correspondem às componentes da potência 

ativa na saída do inversor. Já os termos à direita correspondem à variação da potência 

mecânica da turbina eólica (∆Pm,t), da potência inercial (ou potência acelerante) da turbina 

eólica (Jtωtdωt /dt) e da potência no barramento CC (CccVccdVcc /dt). A Figura 24 relaciona 

os termos da equação (44) com a sequência de fenômenos transitórios que ocorrem na 

unidade eólica com GSV em decorrência de uma variação de carga no sistema. Destaca-

se que apesar de serem apresentadas na forma de um fluxograma, os fenômenos 

transitórios ocorrem de forma concomitante. 
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Figura 24 - Ilustração da sequência de efeitos transitórios na unidade eólica em função de uma 
variação de carga no sistema.  

 

Conforme descrito anteriormente, a dinâmica inercial e a ação dos 

controladores de frequência apresentam tempos de resposta distintos. Desse modo, o 

balanço de potência da unidade eólica, descrito por (44), pode ser aproximado para cada 

um dos períodos de tempos apresentados na Figura 23. Para o período referente à 

resposta inercial, correspondente ao intervalo T1 (geralmente menor que 10 s), (44) pode 

ser representado como: 
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.  (45) 

Com relação ao intervalo que ocorre a interação entre a resposta inercial e a atuação do 

CPF (T2), (44) pode ser reescrita da seguinte forma: 

 
    − −   − −

,
, ,

v d t ccv
load w prim v v v d m t t t cc cc

d d dVd
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dt dt dt dt
.  (46) 

Após a ação significativa da resposta inercial (T3), a atuação do CPF é dominante sobre 

o comportamento da unidade eólica, portanto, (44) pode ser aproximado por: 

     , ,load w prim m tP P P .  (47) 
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A soma dos intervalos T2 e T3 apresenta duração típica de 10 s à 30 s. Na sequência, 

durante o período T4 (com duração típica de 10 min à 30 min), a ação do CSF torna-se 

significativa, ocorrendo a interação entre as ações do CPF e do CSF, dessa forma (44)  

pode ser reescrito como: 

    +   , ,load w prim sec m tP P P P .  (48) 

Portanto, as variações da potência mecânica (∆Pm,t) e da velocidade, nesse intervalo, são 

decorrentes da ação do CSF, que apresenta uma dinâmica muito lenta. Como resultado, 

a taxa de variação da velocidade da turbina eólica é pequena e, consequentemente, o 

termo Jtωtdωt /dt pode ser desprezado em (48). Ao final desse processo dinâmico, quando 

a frequência do sistema entra em regime permanente (T5), (44) é aproximado por: 

  =  = , , .load w sec m tP P P   (49) 

Considerando que as dinâmicas envolvidas no processo de regulação de frequência por 

parte da unidade eólica têm diferentes tempos de resposta, análises separadas das 

dinâmicas eletromecânicas podem ser realizadas. Essas análises são realizadas nas 

subseções seguintes seguindo a mesma ordem das equações (45) à (49). 

Nas próximas subseções, tanto o termo frequência angular do sistema quanto 

frequência do sistema serão utilizados nas análises qualitativas realizadas, pois essas 

duas grandezas são proporcionais, ω = 2πf, o que não acarreta erro para as análises. O 

mesmo vale para os termos frequência angular do GSV e frequência do GSV. 

4.1.1 Dinâmicas da Unidade Eólica Durante a Resposta Inercial do GSV 

Por dependerem do desvio da frequência e possuírem atrasos de atuação, o 

CPF e o CSF não apresentam contribuição significativa na resposta da frequência no 

período da dinâmica inercial. Portanto, ao considerar os balanços de potência em uma 

unidade eólica com GSV, a aproximação de (44) por (45) é justificada. No entanto, é 

importante determinar a potência assumida pela unidade eólica, ∆Pload,w, após a 

ocorrência de uma perturbação no sistema. 
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A equação de balanço de um sistema com n geradores é determinada por: 
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onde Ji é a inércia do i-ésimo gerador, ωsis é a frequência angular do sistema, Pm,sis é a 

soma das potências mecânicas dos n geradores e Pe,sis é a potência total da carga 

conectada ao sistema. Nos instantes iniciais após uma variação de carga no sistema, em 

decorrência das constantes de tempo dos atuadores e das dinâmicas dos sistemas de 

geração, Pm,sis não varia de forma significativa. Portanto, (50) pode ser reescrita como: 
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onde t = 0+ se refere ao momento logo após a perturbação e ∆Pe,sis é a variação da 

potência da carga ou representa a potência de um gerador desconectado abruptamente 

do sistema. Portanto, o ROCOF médio para um sistema com n geradores pode ser 

definido como: 
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Apesar de (52) definir o ROCOF médio do sistema, oscilações de frequência 

podem ocorrer em cada gerador de forma local, se sobrepondo ao comportamento médio 

(ENTSO-E, 2017). Se o ROCOF médio for considerado, é possível estabelecer uma 

relação entre a inércia individual dos geradores e a porção de carga assumida por cada 

um após uma perturbação no sistema. Essa relação é expressa como: 
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onde k se refere a um dos n geradores presentes no sistema. Manipulando (53) encontra-

se a seguinte relação: 
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Como no momento pré-perturbação, t = 0-, a frequência é a mesma em todo o sistema, 

a frequência do gerador k (ωk) é igual a ωsis, ou seja, ωk = ωsis. Ademais, as frequências 

médias são iguais à 1 p.u. para o tempo t = 0+, desse modo ωk = ωsis = 1, logo: 
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No caso do gerador k ser uma unidade eólica que opera com o GSV, a relação 

expressa por (55) pode ser reescrita utilizando (45) — que descreve o comportamento 

dinâmico da unidade eólica durante a resposta inercial — como: 
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Desse modo, quanto maior a relação da inércia do GSV (Jv) da unidade eólica com a 

inércia total do sistema, maior é a parcela da variação da carga assumida pela unidade 

eólica (∆Pload,w) nos instantes iniciais após a perturbação. Consequentemente, a potência 

ativa assumida pela unidade eólica é uma função ponderada entre a inércia virtual 

atribuída ao GSV e a inércia total do sistema.  

Para a dedução de (56) é utilizada (45), portanto, percebe-se a ausência do 

termo referente a potência de amortecimento (DvTddωv,d/dt). Na equação de swing dos 

geradores síncronos convencionais, descrita em (24), a constante de amortecimento (Dv) 

e a diferença da frequência do gerador (ωv) em relaçãção à frequência do sistema (ωsis) 

determinam a potência de amortecimento. Como (56) determina a divisão da variação da 

carga entre os geradores para o instante subsequente à perturbação (t = 0+), a diferença 

entre as frequências ωv e ωsis seria aproximadamente nula e, consequentemente, a 

potência de amortecimento poderia ser desprezada no instante de interesse analisado 

por (56). No caso da equação de swing do GSV adotado neste trabalho, (27), o termo do 

amortecimento é dependente da oscilação da frequência do GSV definida a partir da 

diferença de ωv e ωv,d. De forma análoga ao gerador convencional, para o instante 

subsequente à perturbação (t = 0+) tem-se que ωv  ωv,d, resultando em uma potência de 

amortecimento desprezível para o GSV. 

Das relações descritas por (44), (45) e (56), verifica-se que o aumento da 

inércia virtual (Jv) do GSV impacta no comportamento dinâmico da unidade eólica durante 
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o período da resposta inercial. De acordo com (45), a potência que a resposta inercial do 

GSV demanda da unidade eólica é oriunda do barramento CC, da resposta inercial do 

conjunto turbina-gerador e da variação da potência mecânica da turbina. Portanto, 

aumentar Jv implica em demandar uma quantidade de potência maior da unidade eólica 

durante o período da resposta inercial. Consequentemente, as taxas de variação da 

energia cinética do conjunto turbina-gerador e da energia armazenada no barramento CC 

serão maiores.  

A tensão do barramento CC usualmente é regulada por malhas de controle 

implementadas no inversor da unidade eólica. Entretanto, com a implementação da 

malha do GSV no inversor, a malha de controle da tensão do barramento é transferida 

para o retificador da unidade eólica. Se os ganhos dessa malha de controle forem 

selecionado de forma que ela apresente uma resposta rápida o suficiente para tornar os 

desvios de tensão no barramento desprezíveis, a dinâmica da tensão do barramento nas 

equações derivadas de (44) pode ser desconsiderada, como geralmente ocorre na 

prática. Dessa forma, (45) pode ser reescrita como: 
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Do cenário descrito por (57), percebe-se que o termo relativo a potência de 

amortecimento do GSV (DvTddωv,d/dt) é reconsiderado em relação à (56). Isso ocorre 

porque (57) é utilizada para descrever o balanço de potência na unidade eólica para todo 

o intervalo onde a resposta inercial é dominante (T1), não somente para o instante 

subsequente à perturbação (t = 0+). Mesmo considerando a potência de amortecimento 

durante o período T1 (ação predominante da resposta inercial), a potência total fornecida 

pela unidade eólica continua sendo determinada predominantemente pela potência 

proveniente da resposta inercial do GSV. Essa afirmação coincide com o verificado nos 

geradores síncronos convencionais, onde os valores das constantes de amortecimento 

são significantemente inferiores às constantes de inércia. Ou seja, a potência decorrente 

da resposta inercial dos geradores é  bastante superior à potência decorrente do 

amortecimento. Se tal relação verificada nos geradores convencionais for respeitada para 

a seleção dos parâmetros do GSV (Jv, Dv e Td), o mesmo padrão de relação de potência 

da resposta inercial e de amortecimento será observada na unidade eólica. Entretanto, 
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se for de interesse os parâmetros podem extrapolar tal relação. Nesse caso, a potência 

de amortecimento influenciaria de forma significativa na potência assumida pela unidade 

eólica no período da resposta inercial do sistema. Como este trabalho tem por objetivo a 

replicação do comportamento dos geradores síncronos pelas unidades eólicas, a relação 

foi respeitada. Apesar dessa escolha, entende-se que dependendo do objetivo da 

implementação do GSV, valores elevados para Dv podem ser selecionados. 

Durante o período T1, descrito por (57), a potência demandada pela resposta 

inercial do GSV é oriunda predominantemente da resposta inercial do conjunto turbina-

gerador (Jtωtdωt/dt) e minoritariamente do aumento de potência mecânica da turbina 

eólica (i.e., Jtωtdωt/dt > ∆Pm,t). Portanto, a energia inercial entregue à rede pelo GSV não 

é suprida apenas pela energia cinética na turbina. Como a turbina da unidade eólica 

opera na região de sobrevelocidade, sua desaceleração resulta no aumento de ∆Pm,t, 

que, por sua vez, reduz a potência inercial da turbina (Jtωtdωt/dt).  

Questões relacionadas ao ponto de operação da turbina serão abordadas na 

seção 4.3, mas pode-se adiantar que para cada ponto de operação da turbina eólica 

existe uma diferente taxa de variação para a potência mecânica (∂Pm,t /∂ωt). Quanto maior 

a ∂Pm,t /∂ωt, menor será a energia inercial retirada da turbina eólica (i.e., ∫ Jtωtdωt/dt). Essa 

característica da turbina eólica na região de sobrevelocidade permite utilizar elevadas 

inércias virtuais (Jv) no GSV sem colocar em risco a operação da unidade eólica. 

De (56) e (57) percebe-se que quanto maior a inércia virtual Jv, maior será a 

potência assumida pela unidade eólica durante T1 e, consequentemente, maior será a 

taxa de variação da velocidade da turbina eólica. Ao mesmo tempo, quanto maior for a 

taxa de variação da velocidade da turbina, maior será a variação da potência mecânica 

da turbina da unidade eólica, o que contribui para que o novo ponto de equilíbrio para a 

velocidade da turbina seja atingido mais rapidamente. Destaca-se que as taxas de 

variação de velocidade da turbina eólica e da velocidade do GSV são geralmente 

distintas, pois Jv ≠ Jt e ωv ≠ ωt  
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4.1.2 Dinâmicas da Unidade Eólica Durante a Interação da Resposta Inercial com a 

Ação do CPF 

Após a atuação inicial da inercia virtual, nas proximidades do máximo 

afundamento de frequência, a contribuição do CPF (∆Pprim) na potência entregue pela 

unidade eólica ao sistema torna-se significativa. Nesse período, o balanço de potência 

na unidade eólica é descrito por (46). Desprezando-se as rápidas dinâmicas do 

barramento CC, pode-se reescrever (46) como: 

 
 

    − −   −
,

, ,
v d tv

load w prim v v v d m t t t

d dd
P P J D T P J

dt dt dt
.  (58) 

A dinâmica descrita por (58) é válida durante o intervalo de tempo T2 

apresentado na Figura 23. Nesse período, em decorrência da atuação do CPF, a taxa de 

variação da frequência é reduzida a zero no instante do afundamento máximo da 

frequência, assumindo valores positivos na sequência. Desse modo, o GSV que 

desacelerava, liberando energia cinética, devido a resposta inercial, passa a acelerar e 

absorver energia cinética. Como o GSV é implementado através de uma malha de 

controle, ele não absorve ou libera energia, entretanto, a potência na saída da unidade 

eólica é resultado da interação das ações do CPF e do GSV. Assim, o comportamento 

de absorção ou liberação de energia dos geradores síncronos convencionais é emulado, 

resultando na variação da potência ativa na saída da unidade eólica. Dessa forma, a 

potência requerida da turbina eólica é a resultante das ações da resposta inercial do GSV 

e do CPF.  

A variação da potência mecânica da turbina (ΔPm,t) é mais significativa no 

período T2 do que no período T1 devido à ação do controle primário do GSV, que 

aumenta a extração de potência da unidade eólica e também minimiza a ação da resposta 

inercial do sistema (i.e., ∆Pm.t em T2 é muito maior que ∆Pm.t  em T1). Diferente do período 

T1, no período T2 a potência entregue pelo GSV à rede é proveniente 

predominantemente do aumento da potência mecânica da turbina e minoritariamente da 

energia cinética da turbina eólica, devido à redução significativa da potência elétrica 

injetada na rede pela unidade eólica (Pge). A redução de Pge nesse período ocorre devido 

à redução significativa da ação da resposta inercial do GSV, o que resulta em ∆Pm.t >> 
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Jtωtdωt/dt. Nesse período, a turbina eólica desacelera (  / 0td dt ) até que sua potência 

mecânica se tornar aproximadamente igual à potência elétrica demandada pelas ações 

de controle do GSV e do CPF.  

Enquanto a taxa de variação da velocidade do GSV torna-se positiva em 

decorrência do CPF, a taxa de variação da velocidade da turbina continua negativa, 

porém, reduzindo a desaceleração. Após a taxa de variação da frequência tornar-se 

positiva, a ação inercial do GSV se torna antagônica à ação do CPF, ou seja, a resposta 

inercial do GSV reduz a sua componente de potência ativa injetada na rede e o CPF 

aumenta sua componente de potência ativa injetada na rede. Quanto maior for Jv, maior 

serão as variações de potência ativa na saída da unidade eólica durante T2 e maior será 

o tempo necessário para o CPF eliminar o desbalanço entre a potência elétrica e a 

potência mecânica virtual do GSV. 

Como a resposta inercial do GSV interage com a ação do CPF, o que define a 

potência demandada da turbina, Jv continua apresentando influência relevante sobre a 

dinâmica da unidade eólica no período T2. O valor atribuído a Jv, que é um parâmetro de 

controle, além de reduzir o ROCOF, aumenta a energia cinética virtual (Ekv) do GSV, pois:  

 = 21

2
kv v vE J . (59) 

Além da inércia virtual, a constante de tempo do atuador virtual (Tv) do GSV 

também impacta na porção da carga assumida pela unidade eólica durante o período de 

tempo em análise (T2). Quanto maior o valor atribuído à Tv, maior é o tempo necessário 

para que a ação de controle do CPF altere o valor da potência mecânica virtual, Pm,v, do 

GSV, conforme descrito por (34) e (36). Desse modo, quanto menor for Tv, maior será a 

variação transitória da componente de potência ativa injetada na rede pela ação do CPF 

da unidade eólica. Ou seja, Tv altera a divisão transitório de carga assumida pela unidade 

eólica no período transitório T2. Com base em (58) e no parágrafo anterior, se um valor 

pequeno de Tv  em comparação ao dos demais geradores for utilizado, uma quantidade 

maior de potência será demandada da turbina eólica. Logo, serão observadas maiores 

taxas de variação da velocidade da turbina e, por consequência, maiores taxas de 

variação da potência mecânica disponibilizada pela turbina. Já se um valor de Tv muito 
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grande for utilizado, a potência demandada da turbina é reduzida após a resposta inercial, 

reduzindo assim a taxa de variação da velocidade da turbina. 

4.1.3 Dinâmicas da Unidade Eólica Durante a Dominância do CPF 

O CPF aumenta a potência dos geradores com base no erro da frequência do 

sistema e no estatismo (R) atribuído ao CPF de cada gerador. Após a resposta inercial 

dos geradores se tornar desprezível, a combinação das ações dos CPF determina o valor 

da frequência do sistema. O CSF não apresenta uma contribuição significativa nesse 

período em decorrência de sua dinâmica ser muito mais lenta que a do CPF, conforme 

ilustrado na Figura 23 e descrito no capítulo 3. Em decorrência do pequeno desbalanço 

entre a potência mecânica e elétrica do sistema, nesse intervalo de tempo (T3) a taxa de 

variação de frequência do sistema é muito pequena, consequentemente, as variações da 

potência ativa entregue à rede pelo GSV e as variações de velocidade da turbina eólica 

são ínfimas e apresentam uma dinâmica lenta. 

Em função da dinâmica da frequência do GSV ser ínfima, ela pode ser 

desconsiderada e a dinâmica da unidade eólica pode ser descrita por (47) no período 

transitório (T3). Portanto, toda a potência adicional demandada do gerador da unidade 

eólica é decorrente da atuação do CPF. Enquanto o equilíbrio de potência não é atingido, 

a velocidade da turbina, a energia cinética do conjunto turbina-gerador e a potência 

mecânica absorvida pela turbina eólica continuam variando. Quando a variação da 

potência mecânica da turbina eólica se igualar à variação da potência injetada pelo 

inversor na rede, determinada pela ação do controle primário, a velocidade da turbina 

entra em regime permanente. Portanto, durante o período transitório T3, (47) pode ser 

reescrita como: 

     , ,load w prim m tP P P .  (60) 

Na subseção 4.1.2 demonstrou-se que após uma variação de carga, a 

potência assumida por cada gerador, em um sistema com n geradores, é determinada 

pela sua respectiva inércia em relação à inércia total do sistema. Entretanto, esse valor 
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de potência somente é valido para a análise do período da resposta inercial. Assim, uma 

nova análise deve ser realizada para o período em que a potência adicional entregue por 

cada gerador é determinada apenas pela ação do CPF. Nesse período, a soma do 

acréscimo de potência mecânica é igual à variação de carga ∆Pe,sis, desse modo: 

 
=

 = , ,
1

n

e sis m i
i

P P .  (61) 

Conforme já mencionado, a variação de potência em decorrência da atuação do CPF é 

proporcional ao estatismo de cada gerador e ao desvio de frequência do sistema. 

Considerando o mesmo desvio de frequência para todos os n geradores, tem-se: 

 
= =

 =  =  
,

, ,
1 1

n n
n i

e sis m i sis
i i i

P
P P

R
.  (62) 

Portanto, a potência assumida pela unidade eólica (∆Pload,w) no final do período transitório 

T3, utilizada em (47) e (60), é dependente da relação do estatismo utilizado no CPF da 

própria unidade eólica com o estatismos dos outros geradores do sistema. Logo, a 

variação da potência mecânica da turbina eólica (∆Pm,t), conforme demonstrado em (60)

, também depende dessa relação. A partir de (60), verifica-se também que a variação de 

potência mecânica da turbina eólica independe dos transitórios preliminares, desde que 

os limites operacionais não tenham sido violados.  

4.1.4 Dinâmicas da Unidade Eólica Durante a Interação do CPF e do CSF 

As unidades que operam com CSF assumem as variações de carga do 

sistema, restaurando a frequência do sistema ao seu valor nominal, conforme descrito na 

seção 3.1 e anteriormente nesta seção. O processo de restauração da frequência, 

correspondente ao período T4 da Figura 23, com dinâmicas que podem chegar a 30 min, 

é muito lento quando comparado aos intervalos da resposta inercial e a atuação do CPF 

por exemplo, (intervalos T1, T2 e T3) que apresentam dinâmicas da ordem de segundos 

(ATTYA; DOMINGUEZ-GARCIA; ANAYA-LARA, 2018; NERC, 2011; TAMRAKAR et al., 

2017; WILCHES-BERNAL; CHOW; SANCHEZ-GASCA, 2016). Portanto, no caso da 

atuação do CSF em unidades eólicas com GSV, as dinâmicas relacionadas à inércia 



 
 96 Capítulo 4 - Estratégias de Otimização, Operação e Controle Propostas 

virtual do GSV e da turbina eólica podem ser desconsideradas na análise da ação do 

controle secundário. Desse modo, (44) pode ser aproximada por (48), reescrita aqui, por 

conveniência, como: 

    +   , ,load w prim sec m tP P P P .  (63) 

A partir de (63), constata-se que a potência adicional requerida da turbina 

eólica é uma função das ações de controle do CPF e do CSF. Entretanto, o aumento da 

potência injetada na rede pela unidade eólica em decorrência do CSF reduz 

gradativamente o erro de frequência do sistema, reduzindo a ação do CPF, já que esse 

é proporcional ao erro de frequência do sistema. Desse modo, quando o erro de 

frequência do sistema se iguala à zero, a ação de controle do CPF é nula. A partir desse 

momento, a potência adicional requerida da turbina eólica é dependente apenas da ação 

de controle do CSF. Portanto, tanto a frequência do sistema quanto a velocidade da 

turbina entram em regime permanente e a dinâmica da potência da unidade eólica 

descrita em (44) pode ser simplificada, conforme apresentado em (49) e reapresentado 

em (64), para facilitar a compreensão da análise. 

  = = , ,load w sec m tP P P .  (64) 

Quando a condição de (64) é satisfeita, o sistema entra em regime permanente, conforme 

ilustrado no intervalo T5 da Figura 23. 

4.2 OTIMIZAÇÃO DA INÉRCIA VIRTUAL E DA CONSTANTE DE TEMPO DO 

ATUADOR VIRTUAL DO GERADOR SÍNCRONO VIRTUAL 

Na seção 4.1, realizaram-se análises das dinâmicas eletromecânicas 

estimuladas na unidade eólica pela ação do GSV e do impacto dos parâmetros do GSV 

na resposta da frequência do sistema. Como demonstrado na seção 3.3, o GSV é 

implementado através de uma malha de controle, sendo possível realizar o ajuste de sua 

inércia virtual, Jv, ou da correspondente constante de inércia virtual, Hv. Já a 

implementação do CPF e do CSF adicionam, além dos ganhos intrínsecos desses 

controladores, o parâmetro relacionado à constante de tempo do atuador virtual, Tv, do 
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GSV. Os valores atribuídos a esses dois parâmetros de controle, Jv e Tv, determinam o 

comportamento dinâmico da unidade eólica bem como da frequência do sistema.  

Por se tratarem de parâmetros de controle, a seleção de Jv e Tv pode ser 

realizada de modo a aprimorar a resposta da frequência do sistema. O ROCOF e o 

máximo afundamento da frequência, ilustrados na Figura 13, são características 

importantes da resposta da frequência e podem ser minimizados de forma a melhorar a 

resposta da frequência e a margem de estabilidade de frequência. Nos sistemas elétricos 

existem limites para a subfrequência e para o ROCOF, que se alcançados podem ativar 

sistemas de alívio de carga ou mesmo sistemas de proteção de geradores, que 

desconectam os mesmos do sistema elétrico. O tempo de assentamento da frequência 

também é um fator importante a ser avaliado, pois determina o tempo de resposta do 

sistema de controle de frequência. Dessa forma, a seleção dos parâmetros Hv e Tv pode 

ser realizada considerando, como objetivos do problema de otimização, a minimização 

dos seguintes índices quantitativos de desempenho:  

• máximo ROCOF; 

• máximo desvio de frequência; 

• tempo de acomodação. 

A seleção dos parâmetros Hv e Tv para otimização dos índices de desempenho 

citados não é trivial, uma vez que cada parâmetro afeta de forma distinta cada um dos 

objetivos citados. Desse modo, a seleção de Jv e Tv se configura como um problema de 

otimização multiobjetivo (em inglês, multiobjective optimization problem - MOP) (ZHANG; 

TIAN; JIN, 2015). 

Para o problema de otimização, os objetivos   a serem minimizados devem ser 

expressos na forma de múltiplas funções objetivo. O máximo afundamento de frequência 

(em inglês, frequency nadir – fnadir) se configura como o primeiro objetivo do problema de 

otimização e é expresso por (65), onde fn é a frequência nominal do sistema. O segundo 

objetivo considerado pelo problema de otimização se refere ao tempo de assentamento 

(tst) da frequência do sistema, descrito por (66). Por apresentar uma dinâmica lenta, que 

pode interferir na avaliação do tempo de assentamento, o CSF foi desconsiderado na 

formulação de otimização. Dessa forma, o tempo de assentamento considerado condiz 

com o fim da divisão da variação de carga entre as unidades de geração participantes do 
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CPF. O último objetivo do problema de otimização considera o máximo ROCOF 

(ROCOFmáx) observado na frequência do sistema após a variação de carga, expresso por 

(67). 

 = −1 n nadirObj f f ,  (65) 

 =2 stObj t ,  (66) 

 =3 máxROCOFObj .  (67) 

Definidos os objetivos, o problema de otimização multiobjetivo pode ser 

descrito como: 

 = 1 2 3minimizar ( , ) ( ( , ), ( , ), ( , ))Tv v v v v v v vF H T Obj H T Obj H T Obj H T , (68) 

sujeito à: 

  ,min ,maxv v vH H H ,  (69) 

  ,min ,maxv v vT T T . (70) 

Em (69) e (70), que corresponde às restrições do problema de otimização, define-se a 

faixa de valores que Hv e Tv podem assumir ao longo do processo de otimização. Os 

limites estabelecidos pelas restrições devem garantir a operação estável do sistema 

durante todo o processo de otimização. 

Em um MOP raramente existe uma única solução que otimize 

simultaneamente todos os objetivos envolvido no problema de otimização (ZHANG; 

XING, 2017). Em função das características conflitantes dos objetivos, o MOP possui um 

grupo de soluções que apresentam um balanço/compromisso (tradeoff) entre os objetivos 

estabelecidos, cujas soluções são conhecidas como soluções ótimas de Pareto (em 

inglês, Pareto Optimal - PO) (ZHANG; TIAN; JIN, 2015). Dessa forma, os algoritmos 

destinados à solução de MOP buscam encontrar o maior número de soluções ótimas de 

Pareto e, na sequência, através de um método de seleção, escolhe-se uma dessas 

soluções com base nos objetivos envolvidos e nas características do problema de 

otimização. 

Em decorrência de sua natureza meta heurística baseada em população, os 

algoritmos evolucionários (em inglês, evolutionary algorithm) conseguem obter múltiplas 

soluções ótimas de Pareto em um ciclo de simulação, sendo propícios para a solução de 

MOPs (TRIVEDI et al., 2017). Na literatura existe uma quantidade significativa de 
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algoritmos destinados à solução de MOP (ZHANG; TIAN; JIN, 2015). Ademais, alguns 

desses algoritmos já foram utilizados para a otimização da resposta da frequência de 

sistemas de potência (DANESHFAR; BEVRANI, 2012; FINI; GOLSHAN, 2018; GUHA; 

ROY; BANERJEE, 2017; PANDA; YEGIREDDY, 2013; SHABANI; VAHIDI; 

EBRAHIMPOUR, 2013). Como este trabalho não tem como objetivo comparar algoritmos, 

tampouco propor uma nova abordagem para a solução do MOP envolvendo a seleção 

de Hv e Tv , optou-se  por utilizar o algoritmo NSGA-II (Nondominated Sorting Genetic 

Algorithm II), proposto por Deb (2002). O algoritmo NSGA-II, baseado em algoritmos 

genéticos, já é consolidado e amplamente utilizado na literatura, e será brevemente 

descrito na próxima subseção. 

Como mencionado, ao fim da otimização multiobjetivo são fornecidas n 

soluções ótimas de Pareto, dentre as quais uma deve ser selecionada. Dessa forma, a 

solução final do problema é o resultado de um processo de otimização e de um processo 

de seleção. Panda (2013), por exemplo, utiliza uma abordagem baseada em lógica Fuzzy 

para selecionar a melhor solução do conjunto ótimo de Pareto. Neste trabalho, optou-se 

por utilizar uma metodologia de seleção baseada em uma soma normalizada dos 

objetivos, proposta por Fini e Golshan (2018). 

A abordagem proposta por Fini e Golshan (2018) baseia-se na normalização 

das soluções ótimas encontradas a partir de um vetor de objetivos otimizados ideais 

(Objideal), o qual contém os melhores resultados para cada objetivo dentre os encontrados 

pela soluções ótimas de Pareto, descrito como: 

 
= → = → = →

 
=  
 

1 2
1 1 1

min , min , ..., minG G G
Ideal m

G U G U G U

Obj obj obj obj .  (71) 

Em (71) U é o número total de soluções ótimas de Pareto, G é o número da i-ésima 

solução ótima de Pareto e m é o número de objetivos do problema de otimização. Na 

abordagem em questão, uma a soma ponderada para cada uma das U soluções ótimas 

de Pareto é determinada como: 
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=  
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. (72) 

Assim, cada uma das U soluções ótimas de pareto tem cada um dos seus objetivos 

(ObjG,i) avaliado em relação ao melhor resultado encontrado para o respectivo objetivo 
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(ObjIdeal,i). O índice d de cada solução é então dado pela somatória ponderada dos 

objetivos, ou seja, pela somatória das divisões (avaliação de cada objetivo) dos valores 

de cada objetivo da solução em questão em relação aos valores ideais de cada objetivo. 

Dessa forma, as soluções ótimas de Pareto são ranqueadas de forma decrescente a 

partir de seu respectivo d. A melhor dentre as soluções encontradas será a que 

apresentar o menor valor de d, determinando assim, a melhor combinação para os 

valores de Hv e Tv no caso deste trabalho. 

Os trabalhos que abordam a otimização da resposta da frequência dos 

sistemas de potência, citados acima, usualmente utilizam modelos lineares simplificados 

para diminuir o custo computacional da solução do problema de otimização. Entretanto, 

tais modelos desconsideram as dinâmicas eletromagnéticas atreladas à resposta da 

frequência (FINI; GOLSHAN, 2018). Portanto, apesar de demandar maior esforço 

computacional, a utilização de modelos completos apresenta resultados mais precisos. 

Uma vez que o processo de otimização proposto é realizado offline para cada 

unidade/fazenda eólica, considerando o equivalente do restante do sistema, optou-se por 

realizar a otimização utilizando o modelo não linear do sistema teste. Dessa forma, os 

resultados podem apresentar maior confiabilidade e o processo de otimização pode ser 

facilmente realizado para qualquer unidade geradora do sistema. 

Além do algoritmo de otimização e do processo seleção da solução ótima, 

também é necessário estabelecer os limites para os parâmetros a serem otimizados, 

neste caso Hv e Tv. No caso de Tv, seu limite pode ser de duas vezes o valor típico das 

máquinas síncronas convencionais. Já o máximo valor atribuído a inércia virtual, correlata 

à constante de inércia virtual, do GSV pode ser definido com base no máximo ROCOF 

de operação do sistema e na potência nominal da unidade eólica.  

Os geradores conectados aos sistemas de potência são protegidos por relés 

que monitoram a qualidade da energia e a estabilidade do sistema. O relé 81 (código 

ANSI) verifica o ROCOF para detectar ilhamento ou perda da geração principal (em 

inglês, loss of mains) (DING; CROSSLEY; MORROW, 2007; SIGRIST et al., 2016; 

SIGRIST; EGIDO; ROUCO, 2012). Caso o ROCOF ultrapasse um limite (ROCOFmáx) (em 

inglês, ROCOF withstand capability) especificado pelo operador do sistema, o sistema 

de proteção desconecta o gerador da rede (GUREVICH, 2016; PADRÓN et al., 2016). 
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Do capítulo 3 e da seção 4.1, sabe-se que o ROCOFmáx geralmente ocorre logo após 

uma variação de carga ou desconexão de um dos geradores. Portanto, a máxima 

potência entregue pela unidade eólica em decorrência da resposta inercial do GSV deve 

ocorrer para o ROCOFmáx estipulado pelo operador. A máxima inércia virtual admissível 

para o GSV será determinada nesse trabalho em função da máxima potência transitória 

admissível para o conversor da unidade eólica. A partir dessa premissa e de (33), a 

máxima inércia que pode ser atribuída ao GSV é determinada por:  

 


=
,
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v
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P
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onde Pinv,n é a potência nominal do inversor da unidade eólica. A partir de (73) pode-se 

determinar a constante de inércia máxima utilizável como: 
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onde Sb,eólica é a potência base da unidade eólica e ωv,n é frequência angular nominal do 

GSV, que é igual à frequência angular nominal do sistema, ωsis,n. 

Caso o ROCOFmáx ocorra e o GSV esteja operando com Hv,máx, estabelecido 

por (74), o acréscimo de potência entregue à rede pela unidade eólica durante a resposta 

inercial será igual ao valor da potência nominal do inversor, Pinv,n. Portanto, se nos 

instantes pré-perturbação a unidade eólica estiver operando com potência nominal, a 

ocorrência do ROCOFmáx, decorrente de uma perturbação resultaria em uma sobrecarga 

de duas vezes a potência nominal da unidade eólica. Entretanto, é importante destacar 

que esse cenário seria observado apenas em condições operacionais críticas. Ademais, 

a sobrecarga poderá ter duração máxima de 10 segundos, referente à janela de tempo 

típica da resposta inercial de sistemas de potência (TAMRAKAR et al., 2017).  

A capacidade de sobrecarga dos conversores estáticos utilizados em unidades 

eólicas é geralmente limitada pela característica térmica das chaves semicondutoras 

utilizadas, usualmente IGBTs que tem como principal limitação de sobrecarga a 

temperatura de junção (COMELLI, 2013). Entretanto, os IGBTs podem operar com 200% 

da corrente nominal até que o valor máximo da temperatura de junção seja alcançado 

(BLAABJERG; LISERRE; MA, 2011). Adicionalmente, estudos já demonstraram a 

capacidade de sobrecarga dos conversores estáticos utilizados em unidades eólicas, 
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suportando sobrecargas de 20% por 7 minutos e de 50% por 1 minuto sem apresentar 

risco aos componentes devido a sobreaquecimento (LEI et al., 2015; SENTURK et al., 

2012). Portanto, a sobrecarga momentânea em função da resposta inercial não 

apresentaria riscos aos componentes dos conversores estáticos. 

Como mencionado, o ROCOFmáx é definido pelo operador do sistema que leva 

em consideração o tamanho e a configuração do sistema em questão. A norma ISO 

Standard 8528-5 (2005) estabelece um ROCOFmáx de 0,6 Hz/s para sistemas isolados. 

Em sistemas de maior porte como o do Reino Unido, as unidades geradoras precisam 

suportar ROCOF de até 0,125 Hz/s, já no sistema interligado da Irlanda e Irlanda do 

Norte, as unidades geradoras precisam suportar ROCOF de até 0,5 Hz/s (EIRGRID; 

SONI, 2016; NATIONAL GRID, 2013). Entretanto, em decorrência do aumento da 

inserção de unidades baseadas em conversores eletrônicos, os operadores desses dois 

sistemas estão alterando o valor do ROCOFmáx utilizado para 1 Hz/s, medido em uma 

janela de tempo de 500 ms a fim de eliminar a influência das oscilações eletromecânicas 

(CER, 2016; DYSKO; TZELEPIS; BOOTH, 2015; REE et al., 2016). Por ser formado 

predominantemente por grandes centrais geradoras de inércia elevada, o sistema elétrico 

brasileiro não enfrenta problemas relacionados a elevação do ROCOF. Ademais, a 

existência de normativas relacionadas ao ROCOFmáx não é do conhecimento dos autores 

deste trabalho. 

4.2.1 Algoritmo de otimização multiobjetivo NSGA-II 

Um problema de otimização multiobjetivo (MOP) pode ser descrito por: 

 = 1 2minimizar ( ) ( ( ), ( ),..., ( ))TnF q f q f q f q   (75) 

 sujeito à q ,  (76) 

onde Ω é o espaço de busca, q é o vetor de variáveis de decisão, F: Ω → Rn é a função 

a ser otimizada, n é o número de funções objetivo e Rn é o espaço dos objetivos (TRIVEDI 

et al., 2017). Como as funções objetivo em um MOP são em geral conflitantes, emprega-

se o conceito da dominância de Pareto para comparar as soluções (MARQUEZ, 2014). 
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Dadas duas soluções, diz-se que y domina z (y z) se as seguintes condições forem 

satisfeitas: 

1. A solução y apresenta resultados iguais a z em todas as funções objetivos; 

2. A solução y apresenta resultados superiores a z em pelo menos uma das 

funções objetivo. 

Para facilitar o entendimento, considera-se um problema onde apenas minimizações 

estão sendo realizadas. Para esse caso, a solução y dominará a solução z se ela 

apresentar ao menos um resultado de uma das funções objetivo inferior ao da solução z, 

enquanto os resultados das demais funções objetivo são ao menos iguais aos resultados 

da solução z. 

Dentre as soluções encontradas na solução de um MOP pode existir um 

conjunto de soluções ótimas que são não dominadas entre si nos objetivos estabelecidos. 

Esse conjunto de soluções é chamado de conjunto ótimo de Pareto. Assim, as soluções 

encontradas podem ser classificadas considerando uma ordenação por conjuntos não 

dominados, ou seja, por não dominância (ALMEIDA, 2016). Tomando um conjunto 

hipotétito de soluções, define-se como conjunto não dominado o conjunto formado por 

soluções que não são dominadas por nenhuma solução (ALMEIDA, 2016). Esse 

procedimento busca dividir um conjunto de soluções factíveis em subconjuntos 

denominados Fronteiras de Pareto.  

A Figura 25 apresenta um exemplo de três fronteiras de Pareto encontradas 

ao solucionar MOP genérico de dois objetivos. A Fronteira 1 (F1) é formada por um 

conjunto de soluções não dominadas. Por sua vez, a Fronteira 2 (F2) é formado por um 

conjunto de soluções não dominadas, excluindo a Fronteira 1. Já a Fronteira 3 (F3) é 

formada por um conjunto de soluções não dominadas excluindo as Fronteiras 1 e 2. 

Assim, a cada fronteira de Pareto (Fj) é definido um valor denominado de nível de 

dominância, que é numericamente igual ao valor de j. 
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Figura 25 - Exemplo de fronteira de Pareto. 

 

O algoritmo NSGA-II utiliza as fronteiras de Pareto para classificar as soluções 

encontradas a cada interação. Além dessa classificação, o algoritmo também considera 

a distância de aglomeração (em inglês, crowding distance) para a classificação das 

soluções encontradas. A distância de aglomeração estima a densidade de soluções 

cercando uma dada solução, calculando a distância média de duas soluções em cada 

lado desta, ao longo de cada um dos objetivos. Esta quantidade serve para determinar o 

perímetro do cuboide usando as soluções vizinhas mais próximas como os vértices. Na 

Figura 26, a distância de aglomeração da solução i é a média dos lados do cuboide 

(demarcado pela linha tracejada). Quanto menor o cuboide, mais próxima ao centro da 

aglomeração se encontrará a solução. Dessa forma, o algoritmo NSGA-II dá prioridade 

às soluções distantes dos pontos de aglomeração de modo a manter a diversidade de 

soluções. Assim, o algoritmo NSGA-II classifica as soluções encontradas considerando 

inicialmente as fronteiras de Pareto, priorizando as não dominadas, e caso duas soluções 

sejam da mesma fronteira, ele prioriza a mais distante da aglomeração. 

 

 

Figura 26 - Cálculo da distância de aglomeração. 
Fonte: DEB et al (2002). 
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A primeira iteração do algoritmo NSGA-II se difere das demais por não 

considerar a classificação pela distância de aglomeração no processo de geração da 

primeira população de descendentes. O algoritmo NSGA-II inicia criando, de forma 

aleatória, uma população inicial K0, de tamanho M. Essa população é então avaliada 

(realiza-se a simulação para obter os resultados referentes as funções objetivo) 

utilizando-se a definição das fronteiras de Pareto. Na sequência, baseando-se em 

algoritmos genéticos, utiliza-se torneio binário, recombinação e mutação para criar uma 

população de descendentes Q0, também de tamanho M. A população Q0 é então avaliada 

e combinada com a população K0. Desse ponto em diante o algoritmo NSGA-II entra em 

sua rotina normal de operação. 

A combinação das populações Kt e Qt, onde t é uma geração qualquer, resulta 

em uma população Rt, de tamanho 2M. Essa população é então classificada em fronteiras 

de Pareto (F1, F2, ..., Fn). As soluções de cada fronteira são então classificadas 

considerando a distância de aglomeração. Como essa classificação considera tanto Kt 

quanto Qt, garante-se o elitismo ao longo das gerações. A população Kt+1 é criada 

utilizando-se os conjuntos de soluções das fronteiras menos dominadas, iniciando por F1. 

No caso da última fronteira incluída resultar na superação do tamanho máximo, M, da 

população Kt+1, as soluções que apresentam menor diversidade segundo a classificação 

de aglomeração são descartadas, ou seja, apenas uma porção desta última fronteira é 

utilizada. A partir de Kt+1, uma nova população Qt+1 é formada, dando início a uma nova 

interação do algoritmo NSGA-II. A Figura 27 apresenta o procedimento do algoritmo 

NSGA-II. Na Figura 27, a linha tracejada define o tamanho máximo da população da 

próxima geração (Kt+1).O critério de parada do algoritmo NSGA-II geralmente é definido 

por um número máximo de gerações definido pelo usuário. Ao final, as soluções contidas 

na fronteira não dominada de Pareto (F1) são fornecidas ao usuário, que utiliza um 

método de seleção para determinar a melhor entre as soluções não dominadas 

fornecidas pelo algoritmo NSGA-II.  
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Figura 27 - Procedimento do algoritimo NSGA-II. 
Fonte: DEB et al (2002). 

4.3 OTIMIZAÇÃO DO PONTO DE OPERAÇÃO DA UNIDADE EÓLICA 

No capítulo 2 foram apresentados os fundamentos da geração eólica. 

Demonstrou-se que a potência mecânica da turbina eólica, reescrita em (77), é uma 

função da velocidade do vento (Vv), do ângulo de passo das pás (β) e da velocidade da 

turbina (ωt). 

     = 3
,

1
( , , ) ( , )

2
m t v t v pP V AV C ,  (77) 

Portanto, um mesmo valor de potência mecânica da turbina eólica pode ser obtido através 

de diferentes combinações da Vv, β e ωt. Também mostrou-se que em decorrência das 

características do coeficiente de potência (Cp), a turbina eólica pode operar nas regiões 

de subvelocidade e sobrevelocidade, como demonstrado na Figura 5. 

Neste trabalho optou-se por operar a turbina eólica de forma descarregada na 

região de sobrevelocidade, conforme mencionado anteriormente. Desse modo, 

desbalanços de potência no gerador da unidade eólica são compensados de maneira 

natural, em virtude das características das curvas de potência mecânica da turbina eólica. 

Em decorrência dos desbalanços de potência, a velocidade da turbina eólica varia e, 

como consequência, a potência mecânica fornecida pela turbina também varia. 

Dependendo da amplitude da variação de potência e da curva de potência em que a 

turbina esteja operando, talvez seja necessário acionar o controle de velocidade, 
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alterando o ângulo de passo das pás para manter a velocidade da turbina dentro dos 

limites de operação. 

A atuação do CPF e do CSF resulta na variação da potência mecânica 

demandada da turbina, conforme apresentado na seção 4.1. Essa variação da potência 

mecânica da turbina eólica, em função da Vv, β e ωt, pode ser descrita como: 
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,
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Em (78), somente os termos relacionados à β e ωt são controláveis, enquanto o outro 

termo depende do comportamento estocástico do vento. A partir dos fundamentos 

apresentados no capítulo 2 e a partir de (78), constata-se que: 1) Um dado valor de 

potência mecânica pode ser atendido por diferentes pontos de operação da turbina; 2) 

Quanto maior a margem de potência mecânica da turbina eólica, menor é o número de 

atuações do controle de velocidade baseado no ângulo de passo das pás da turbina; 3) 

Quanto maior o termo  ,m t tP  em (78), menores serão os desvios de velocidade para 

se obter a mesma variação de potência mecânica da turbina eólica.  

A terceira constatação é reforçada quando aplicada as análises realizadas na 

seção 4.1. Em (60), a variação de potência assumida pela unidade eólica em decorrência 

da ação do CPF é suprida pela variação da potência mecânica da turbina, que pode ser 

reescrita, levando em consideração  ,m t tP , como: 

 



 =  =  = 
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P P P .  (79) 

Em (79) ∆ωt é a variação de velocidade da turbina eólica. Portanto, quanto maior o termo 

 ,m t tP , menor será a variação de velocidade, ∆ωt, para que a potência mecânica 

supra a carga assumida pelo inversor da unidade eólica. Consequentemente, a variação 

de energia cinética na turbina também é reduzida. 

Com a intenção de minimizar a amplitude e o tempo de acomodação da 

velocidade da turbina eólica após variações de carga, reduzir o número de atuações 

sobre o ângulo das pás da turbina, decorrentes da ativação do controle de velocidade via 

ângulo de passo, e diminuir o stress mecânico da turbina, caixa de engrenagens e 

gerador, propõe-se a otimização do ponto de operação da turbina (ωt,ótimo, βótimo) para 
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uma dada potência de operação da unidade eólica (Po). Esse processo de otimização 

determina o ponto de operação no qual a derivada da potência mecânica em relação à 

velocidade da turbina,  ,m t tP , tem o máximo valor. 

A Figura 28 apresenta duas curvas de potência da turbina eólica considerando 

uma única velocidade de vento, dois valores distintos de ângulos de passo das pás da 

turbina, β, e um único valor de carga a ser suprida, Pcarga. A carga pode ser atendida por 

ambas as curvas na região de sobrevelocidade. Entretanto, para um aumento de carga 

a variação da velocidade da turbina será maior para a curva de β1, pois 

     1, 2,m t t m t tP P . Além disso, a margem de potência local, M, definida como a 

diferença entre a potência atual e o ponto de máxima potência mecânica da curva, é 

maior para a curva de β2, como pode ser verificado na Figura 28, onde M1 < M2. 

 

 
Figura 28 - Taxas de variação da potência mecânica e margens de potência da turbina eólica. 

 

A formulação do problema de otimização para determinar o ponto de operação 

da turbina, que apresenta a máxima taxa de variação da potência mecânica em relação 

à velocidade da turbina, é descrito da seguinte forma: 
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sujeito à: 
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 =, ,m t invP P   (82) 

 ( )+  0.05 p.u.,P   (83) 

 ( )−  0.05 p.u.,P   (84) 

    , ,máx,t MPP t t   (85) 

  o o0 90 .   (86) 

De (81) à (86) são estabelecidas as restrições do problema de otimização. Em (81) 

restringe-se o ponto de operação à zona de sobrevelocidade, onde a curva da potência 

mecânica apresenta uma taxa de variação negativa, como pode ser observado na Figura 

28. Utiliza-se (82) para garantir que após a otimização, a potência mecânica da turbina 

eólica (Pm,t) e a potência elétrica injetada na rede pelo inversor da unidade eólica (Pinv) 

estejam em equilíbrio, evitando desbalanços de potência na unidade. O termo ∆P+ 

corresponde a uma margem mínima de potência, nesse caso 0,05 p.u.. Ela é definida 

como a diferença entre a potência mecânica demandada da turbina eólica (Pm,t), 

estabelecida em (82), e o valor máximo da curva da potência (MPP) mecânica da turbina 

eólica, dependente da velocidade de vento (Vv) e do valor do ângulo de passo das pás 

da turbina (β). O termo ∆P- também corresponde a uma margem mínima de potência, 

definida como a diferença entre a potência mecânica demandada da turbina eólica (Pm,t) 

e a potência referente ao ponto de velocidade máxima da turbina (ωt,máx). Assim, (83) e 

(84) garantem que após a otimização, a turbina eólica não operará próxima aos limites 

da curva de potência mecânica, assegurando a existência de margens de potência que 

possam ser utilizadas para suprir futuras variações positivas e negativas de carga e/ou 

da velocidade do vento, sem que seja necessário alterar o ângulo de passo das pás da 

turbina. O valor escolhido para as margens de potência, ∆P- e ∆P+, nesse trabalho foi de 

0,05 p.u. da potência nominal da unidade eólica, entretanto, esse valor pode ser adaptado 

de acordo com os critérios estabelecidos pelo operador. O termo ωt,máx é a velocidade 

máxima da turbina, 1,2 p.u., e ωt,MPP corresponde a velocidade para o ponto de máxima 

da curva de potência mecânica da turbina eólica, que depende da Vv e de β. Dessa forma, 

(85) restringe a velocidade de operação da turbina eólica a zona de sobrevelocidade, 

com ωt,máx e ωt,MPP sendo o limite superior e inferior de velocidade, respectivamente. Por 

fim, (86) restringe os valores aceitáveis para o ângulo de passo das pás da turbina, β. 
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Destaca-se que a Vv não é uma variável do processo de otimização, assim, a Vv utilizada 

para determinar  ,m t tP , Pm,t, ∆P-, ∆P+, e ωt,MPP é considerada constante e igual ao 

valor medido da Vv ao início do processo de otimização. 

O problema de otimização descrito em (80)-(86) pode ser solucionado por 

algoritmos destinados à resolução de formulações de otimização não lineares. Neste 

trabalho optou-se pelo algoritmo de programação quadrática sequencial (em inglês, 

Sequential Quadratic Programing - SQP). A descrição do algoritmo SQP será realizada 

na próxima subseção. 

A solução do problema de otimização proposto, realizado localmente para 

cada unidade eólica, fornece uma nova referência para o ângulo de passo das pás da 

turbina, βótimo, e um valor de velocidade da turbina, ωt,ótimo. A otimização é uma alternativa 

ao controle convencional de velocidade da turbina, conforme mostrado na Figura 29. O 

controle convencional é acionado por S1 quando a unidade eólica opera com controle 

MPPT e a velocidade da turbina eólica é superior à velocidade máxima de operação, 1,2 

p.u, caso contrário o erro da velocidade da turbina (∆ωt) é definido como 0, de modo a 

desativar o controle de velocidade. O erro de velocidade da turbina (∆ωt) é utilizado por 

um controlador proporcional-integral (PI) que define a referência para o ângulo de passo 

das pás da turbina (βref). A referência βref é utilizada pelo atuador do ângulo da pás, 

representado por uma função de primeira ordem com constante de tempo Ts (JIE et al., 

2014; UEHARA et al., 2011; VAN DE VYVER et al., 2016; ZHANG et al., 2012). Assim, 

enquanto a unidade eólica opera com controle MPPT, ela utiliza o controle convencional, 

entretanto, quando a unidade eólica passa a operar de forma descarregada a posição de 

S2 é alterada para a configuração da Figura 29. Dessa forma, a referência βref é definida 

pelo problema de otimização proposto. Comparando os modos de controle da velocidade 

da turbina, constata-se que no controle convencional o ângulo das pás (β) é igual a zero 

para baixas velocidades de vento, aumentando ao passo que a velocidade da turbina 

atingir o valor máximo e a velocidade do vento aumentar; já o controle baseado na 

otimização proposta, em função das restrições impostas no processo de otimização, 

altera o ângulo das pás mesmo para velocidades de vento baixas. Os modos de operação 

da unidade eólica serão abordados com mais detalhes na próxima seção. 
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Figura 29 - Implementação da otimização do ponto de operação da turbina. 

 

A partir de  1, ótimom t tP  é determinada uma zona operacional ótima 

(Zonaótima), que corresponde a uma vizinhança do ponto ótimo de operação. A zona 

operacional ótima é definida para evitar que a otimização seja refeita após cada variação 

típica de carga, reduzindo assim o número de cálculos do ponto ótimo de operação ao 

longo da operação normal da unidade eólica. Essa zona operacional é definida como: 

 

 ( ) ( )     
 

 
    −
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, ,, , (2 )m t m t
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t t
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V Zona V ,  (87) 

onde α é uma constante menor que 1 a ser definida pelo operador do sistema. A 

otimização é executada sempre que a velocidade da turbina sair da zona de derivada 

ótima ou ultrapassar a velocidade máxima, ωt,máx = 1,2 p.u. Nesse trabalho adotou-se a 

zona de derivada ótima e o limite de velocidade como critérios de recálculo do problema 

de otimização, entretanto, outros critérios operacionais também podem ser utilizados.  

4.3.1 Programação Quadrática Sequencial (SQP) 

O método SQP é utilizado em problemas de programação não linear com 

restrições, com o objetivo de solucionar as equações de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). Esta 

técnica se aproxima do método de Newton para problemas de otimização sem restrições, 

com convergência quadrática (SANDRINI, 2005). Um problema de programação não 

linear pode ser descrito como:  
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 maximizar ( )nlF x ,  (88) 

sujeito à: 

 =( ) 0h x ,  (89) 

 ( ) 0g x .  (90) 

Em (88)-(90), Fnl é a função não linear a ser maximizada com n variáveis  nx X , 

enquanto h e g são as restrições de igualdade e desigualdade, respectivamente. 

A principal ideia do método SQP é a formulação de problemas de programação 

quadráticos baseados na aproximação quadrática da função de Lagrange, descrita como 

(COLEMAN; BRANCH; GRACE, 1999): 

    = + +( , , ) ( ) ( ) ( )T T
nl L LL x F x h x g x .  (91) 

Em (91) L é a função de Lagrange, enquanto L  e L  são os multiplicadores de Lagrange 

associados às restrições de igualdade e desigualdade, respectivamente. A partir de (88)

-(91) chega-se no seguinte conjunto de equações (SANDRINI, 2005): 

     =  +  +  =( , , ) ( ) ( ) ( ) 0T T
x L LL x f x h x g x ,  (92) 

 =( ) 0h x ,  (93) 

 ( ) 0g x ,  (94) 

   0 .  (95) 

No método SQP, o conjunto de equações de (92) à (95) é convertido em 

problemas de programação quadrática que consideram as condições KKT, descritos por 

(COLEMAN; BRANCH; GRACE, 1999):  

  


+
1

minimizar    ( , , ) ( )
2n

T T
e k Lk Lk k

d
d H x d f x d , (96) 

sujeito à: 

 + =( ) ( ) 0T
k kh x h x d ,  (97) 

 + ( ) ( ) 0T
k kg x g x d .  (98) 

A solução é utilizada para determinar a direção de busca dk a partir do ponto 

xk e definir o ponto da próxima iteração + = +1k k k kx x d (SANDRINI, 2005). Os valores do 

passo   (0,1]k  é determinado através de uma técnica de linesearch (minimização 

unidirecional de uma função de mérito), de modo a garantir as propriedades de 
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convergência global do método (SANDRINI, 2005). Por sua vez, a matriz  ( , , )e k k kH x  é 

uma aproximação positiva definida da matriz Hessian da função de Lagrange, que utiliza 

o método BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno) para sua atualização ao longo do 

processo de otimização (COLEMAN; BRANCH; GRACE, 1999). De forma sucinta, a 

implementação do método SQP consiste de três estágios principais (COLEMAN; 

BRANCH; GRACE, 1999): 

• Atualização da matriz Hessian da função de Lagrange; 

• Solução do problema de programação quadrática; 

• Cálculo da função de mérito. 

Neste trabalho o problema de otimização do ponto de operação da turbina 

eólica foi resolvido utilizando a função fmincon do pacote optim do software Matlab®. 

4.4 ESTRATÉGIA OPERACIONAL DA GERAÇÃO EÓLICA 

No capítulo introdutório deste trabalho destacou-se o contínuo aumento da 

participação da geração eólica nos sistemas de potência. Nesse contexto, foram 

apresentados os problemas de estabilidade de frequência atrelados a esse aumento de 

participação. Buscando solucionar essas adversidades, propôs-se a operação 

descarregada e a adição de malhas de controle complementares ao inversor das 

unidades eólicas. Na sequência, apresentou-se uma análise qualitativa do impacto 

dinâmico dessas malhas de controle adicionais e propôs-se um processo de otimização 

do ponto de operação da turbina das unidades eólica. A partir desse cenário e baseando-

se nas proposições realizadas, esta seção apresenta uma estratégia de operação para a 

geração eólica presente em sistemas com alta inserção de geração eólica. 

Nos sistemas de potência tradicionais, as unidades de geração são separadas 

em unidades de ciclo rápido e unidades de base da geração (em inglês, base load units), 

onde a geração térmica é predominante (muito confuso. Onde a geração térmica é 

predominante? Não seria: Nos sistemas de potência tradicionais, onde a geração térmica 

é predominante, as....?). As unidades de ciclo rápido são utilizadas para atender os picos 
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de carga, tradicionalmente esse grupo é formado por unidades térmicas a gás e unidades 

hidráulicas. As unidades de base da geração são operadas geralmente de forma contínua 

(no inglês, must run) participando do CSF, sendo normalmente unidades térmicas 

baseadas em carvão que apresentam altos custo relacionado com o ciclo de partida e 

parada e possuem percentuais de carga mínima de operação (CMO) (ENERNEX 

CORPORATION; XCEL ENERGY INC, 2011). O sistema interconectado nacional (SIN) 

brasileiro se difere da maioria dos sistemas de potência ao longo do planeta, uma vez 

que as unidades hidráulicas constituem a base da geração. Entretanto, independente da 

configuração do sistema de potência, o aumento da participação de fontes renováveis 

torna necessária a alteração da forma tradicional de operação, de modo a evitar o 

desligamento das unidades eólicas e, consequentemente, conter o desperdício dessa 

energia limpa que não pode ser armazenada sem o auxílio de equipamentos 

complementares. A partir dessas premissas, propõe-se a utilização de dois modos de 

operação distintos para as unidades eólicas em sistemas com dominância da geração 

eólica: 

Modo 1) A geração eólica opera com controle MPPT, buscando o máximo 

aproveitamento da energia eólica disponível. Neste modo, a 

referência de potência, definida pelo MPPT, atua sobre o GSV 

implementado no inversor de cada unidade eólica; 

Modo 2) A geração eólica opera de forma descarregada com o GSV, CPF e 

CSF, implementados nos inversores das unidades eólicas. 

De forma simplificada, propõe-se a utilização da geração eólica com máximo 

aproveitamento da energia eólica (modo 1) nos momentos de pico de carga. Ocorrendo 

a redução da carga ou aumento da disponibilidade de energia eólica desliga-se as 

unidades de ciclo rápido, enquanto as unidades eólicas continuam operando com máximo 

aproveitamento de potência (modo 1). Entretanto, em condições de baixa demanda de 

carga ou elevada disponibilidade de energia eólica, as unidades de ciclo rápido são 

desligadas e as unidades de base da geração passam a operar com referência de 

potência igual à CMO, participando apenas do CPF. Nessa situação, toda ou uma parte 

da geração eólica passaria a operar de forma descarregada, participando do CPF e sendo 

responsável de reestabelecer a frequência do sistema através do CSF (modo 2).  
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Para facilitar a apresentação e o entendimento, a estratégia de operação 

proposta é desenvolvida utilizando o sistema genérico mostrado na Figura 30. O sistema 

é formado por duas fazendas eólicas (WF) e dois geradores síncronos acionados por 

unidades térmicas, sendo uma de ciclo rápido (G2), a gás, e outra que opera como base 

de geração e com CSF (G1), a carvão. Ressalta-se que, mesmo existindo apenas uma 

unidade de ciclo rápido (G2) e outra para o CSF (G1), a estratégia de operação proposta 

se adapta facilmente a outras configurações de sistemas. A Figura 31 apresenta uma 

curva de carga hipotética do sistema genérico, evidenciando a existência de períodos de 

alta e baixa demanda ao longo do dia. Em decorrência da alta inserção de geração eólica, 

considera-se que a potência das WFs é maior ou igual a potência mínima demandada 

pela carga. Desse modo, podem ocorrer momentos em que a potência disponível nas 

WFs supere a potência demandada pela carga, situação essa que já foi verificada em 

países como a Dinamarca por exemplo (DANISH ENERGY AGENCY, 2017). Essas 

condições operacionais típicas servem de base para a escolha entre os dois modos de 

operação da geração eólica. 

 

 
Figura 30 - Sistema de potência isolado/ilhado genérico. 

 

 
Figura 31 - Curva de carga diária genérica. 
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As unidades eólicas das WFs têm como modo de operação normal o modo 1. 

Nele as unidades eólicas operam no ponto de máxima potência (MPP), através da malha 

de controle do MPPT que é implementada em conjunto com o GSV no inversor das 

unidades eólicas. Nesse modo, a geração eólica realiza o máximo aproveitamento da 

energia eólica disponível. Para momentos com elevados níveis de geração pelas WFs, 

baixa demanda de potência pela carga ou ambos, a unidade de ciclo rápido G2 é 

desligada, mantendo o balanço de potência no sistema e evitando que as unidades 

térmicas operem abaixo da CMO. No caso de a potência disponível na geração eólica 

continuar aumentando, uma medida deve ser tomada para manter o balanço de potência 

no sistema e evitar que G1 opere abaixo da CMO. Nesse contexto, propõe-se um critério 

para determinar a ativação do modo de operação 2, baseando na potência de geração e 

na potência da carga do sistema. A escolha do modo de operação depende da potência 

excedente dada por: 

 = + + −, 1 , 2exc MPP WF MPP WF CMO cargaP P P P P , (99) 

onde MPPP  é a máxima potência disponível em cada WF, estimada utilizando a velocidade 

do vento média na WF ou, quando possível, utilizando as medições de vento em cada 

uma das unidades eólicas da WF em questão. CMOP  é a potência da carga mínima de 

operação dos geradores convencionais em operação, neste caso de G1, pois, como 

mencionado, G2 já foi desligado. excP  é a potência excedente no sistema em relação à 

potência demandada pela carga, cargaP , determinada por: 

 = + + +1 2 3 4carga med med med medP P P P P , (100) 

onde 1medP  à 4medP  são as potências medidas na saída de cada unidade geradora. De 

(99), verifica-se que quando  0excP  as unidades convencionais, neste caso G1, operam 

acima da CMO, mas para  0excP  essas unidades operam abaixo da CMO, sendo 

necessário reduzir a potência gerada pela geração eólica. Portanto, excP  pode ser 

utilizado como parâmetro para o processo de alteração do modo de operação da geração 

eólica. 

A Figura 32 apresenta o fluxograma de tomada de decisão, realizado de forma 

centralizada, para a alteração do modo de operação da geração eólica. Quando  0excP  
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as unidades de geração da WF1 são mantidas operando no modo 1 de operação, mas 

assim que  0,1 p.u.excP , o que implica a existência de uma margem de geração, as 

unidades eólicas da WF1 passam a operar no modo 2. Dessa forma, cria-se uma banda 

de histerese implementada através dos blocos de decisão, evitando o chaveamento 

excessivo entre os modos de operação da geração eólica. Destaca-se que o modo de 

operação da WF2 não é alterado, pois não é necessário que todas as unidades eólicas 

operem descarregadas para que ocorra o balanço de potência no sistema. Ao alterar o 

modo de operação de apenas uma porção da geração eólica, simplifica-se a 

implementação do sistema de controle e reduz-se o custo associado a implementação 

dessa estratégia de operação. Entretanto, o número mínimo de unidades eólicas a terem 

seu modo de operação alterado deve ser determinado pelo operador através de estudos 

específicos para cada sistema, não sendo esse um dos objetivos deste trabalho. Para o 

sistema genérico em questão, considera-se que apenas o modo de operação das 

unidades eólicas da WF1 é alterado. Neste trabalho adotou-se uma margem de potência 

de 0,1 p.u. para alteração entre os modos de operação da geração eólica, entretanto, 

essa margem pode e deve ser adaptada a realidade de cada sistema. 

 

 
Figura 32 - Fluxograma do processo de seleção do modo de operação da geração eólica. 

 

No modo 2 as unidades da WF1 operaram descarregadas em 

sobrevelocidade, com o CPF implementado localmente, enquanto o CSF é implementado 

no centro de operação regional da WF1 e repassado de forma proporcional para cada 

unidade eólica. Como descrito na seção 3.3, ambas as ações de controle, do CPF e do 
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CSF, atuam sobre o GSV de cada unidade eólica. Desse modo, a geração eólica é 

responsável por restaurar a frequência do sistema após perturbações, enquanto as 

unidades convencionais (G1) permanecem operando com CPF e com referência de 

geração igual à CMO. Portanto, ao ocorrer a transição do modo 1 para o modo 2 da WF1, 

o G1 retorna ao nível de potência igual à CMO, aumentando a potência injetada no 

sistema. Como resposta, o CSF da WF1 reduz a potência de suas unidades em um valor 

equivalente à potência excedente no sistema ( excP ). Salienta-se que, mesmo que a 

potência disponível nas unidades eólicas consiga atender toda a carga, a geração 

convencional não é desativada, garantindo a existência de um sistema de geração de 

retaguarda para o caso de perturbações severas no sistema. Outro fator que coopera 

com a decisão de manter a uma porção da geração convencional em operação são seus 

elevados custos e tempo de partida, o que poderia resultar em cortes de carga em 

algumas situações. 

Enquanto a WF1 opera no modo 2, entradas de carga ou redução da 

velocidade do vento resultam na redução da margem de potência, ou seja, a potência de 

operação da WF1, e por consequência das unidades eólicas, se aproxima da máxima 

potência disponível (PMPP). Portanto, quando a margem de potência for nula na WF1 a 

condição Pexc < 0 será verdadeira, resultando na mudança do modo de operação da WF1 

e no retorno do CSF para G1.   

No caso de um sistema ideal, onde a velocidade do vento é igual em toda a 

região da WF e todas as unidades eólicas possuem características idênticas, estas 

assumiriam porções iguais de carga, além de operarem sobre o mesmo ponto da curva 

de potência mecânica da turbina eólica. Dessa forma, todas atingiriam o ponto de máxima 

potência ao mesmo tempo. No entanto, essa premissa nem sempre se aplica em 

sistemas reais, pois as características das turbina bem como as condições de vento em 

cada localidade da WF podem ser diferentes. Desse modo, as unidades de um WF 

podem atingir o ponto de máxima potência em tempos distintos. Neste contexto, uma 

funcionalidade complementar do sistema de controle local é necessária para identificar o 

momento em que cada unidade eólica atinge o ponto de máxima potência, para então 

alterar, de forma individual, o seu modo de operação, retornando ao modo 1. Assim, evita-

se que a unidade eólica entre na região de subvelocidade, o que poderia leva-la a 
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instabilidade. Entretanto, caso a central da WF verifique que a condição de vento 

aumentou ou a carga reduziu, essas unidades podem ter seu modo alterado novamente, 

retornando ao modo 2 de operação. 

As subseções subsequentes apresentam com mais detalhes os dois modos 

de operação e descrevem o comportamento das unidades eólicas após a ocorrência de 

perturbações. 

4.4.1 Unidade Eólica Operando no Modo 1 

No modo tradicional de operação, as unidades eólicas operam seguindo o 

ponto de máxima potência através da malha de controle do MPPT, usualmente 

implementado no retificador da unidade. Por sua vez, o inversor da unidade eólica é 

controlado de forma a regular a potência ativa e reativa injetada na rede (modo PQ). O 

modo 1 de operação apresentado neste trabalho se assemelha à essa configuração de 

operação tradicional. Entretanto, no inversor da unidade eólica é implementado o GSV e 

sua referência de potência é determinada pelo controle do MPPT. Dessa forma as 

unidades eólicas continuam a realizar o máximo aproveitamento da energia eólica ao 

mesmo tempo que participam da resposta inercial do sistema. 

A implementação do GSV na unidade eólica geralmente altera a forma típica 

de controle da tensão do barramento CC (LUKASIEVICZ; DE OLIVEIRA; DRANKA, 

2015). Nas unidades eólicas convencionais que operam no modo PQ, o controle da 

tensão do barramento é atribuído às malhas de controle do inversor. Entretanto, em 

função da implementação das malhas de controle do GSV, a malha de controle da tensão 

do barramento CC é transferida para o retificador da unidade eólica (KIM et al., 2012; 

WANG et al., 2015b; YOO; KIM; PARK, 2016; YUAN et al., 2009). Essa malha de controle 

utiliza o valor da tensão do barramento, Vcc, e compara com a referência. O erro é 

utilizado pelo controlador do retificador para determinar o valor de potência elétrica a ser 

extraída do gerador da unidade eólica e repassada para o barramento CC. A Figura 33 

apresenta o diagrama da unidade eólica com as malhas de controle implementadas no 
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inversor e retificador, onde o bloco “Equações de Swing” se refere à malha de 

implementação do GSV. 

A Figura 34 apresenta o fluxograma de operação para uma dada unidade 

eólica operando no modo 1, considerando variações de carga e variações de vento. Após 

variação de carga no sistema, a potência na saída da unidade eólica é alterada em 

decorrência da resposta inercial do GSV. Essa variação de potência é suprida pelo 

barramento CC, mas, em virtude do controle de tensão implementado no retificador da 

unidade eólica, é assumida rapidamente pelo gerador. Esse processo altera a potência 

demandada da turbina, resultando na alteração do seu ponto de operação, ou seja, no 

distanciamento do ponto de máxima potência. O deslocamento do ponto de operação é 

temporário, com o controle do MPPT reposicionando a turbina eólica sobre o ponto de 

máxima potência após a reposta inercial do GSV.  

 

 
Figura 33 - Diagrama de controle da unidade eólica operando no Modo 1 (MPPT). 

 

Como demonstrado na seção 4.1, se um valor elevado for selecionado para a 

constante de inércia virtual (Hv) do GSV, a unidade eólica em questão pode assumir um 

percentual elevado de carga. No modo 1 as unidades eólicas operam no ponto de máxima 

potência (MPP), ou seja, não possuem uma margem de potência. Portanto, se a potência 

assumida em decorrência da resposta inercial do GSV for superior ao que a turbina eólica 

pode suprir com sua resposta inercial, a estabilidade da velocidade de turbina eólica pode 

ser comprometida, resultando no desligamento da unidade eólica. No entanto, a definição 
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dos limites para a constante de inércia virtual com a geração eólica operando no modo 1 

não é o foco do presente trabalho, sendo essa uma das indicações de trabalhos futuros. 

Como ponto de partida pode ser utilizado a metodologia proposta por Chen (2015). 

Assim, considera-se que esse parâmetro foi determinado de forma conservadora, sem 

existir a possibilidade de levar a turbina eólica às zonas de instabilidade. 

 

 
Figura 34 - Fluxograma de operação de uma unidade eólica operando no modo 1 (MPPT). 

 

Variações na velocidade do vento não geram perturbações imediatas na 

frequência do sistema. No entanto, acarretam na atuação do controle do MPPT que altera 

a potência de referência do GSV, resultando na variação da potência entregue pela 

unidade eólica ao sistema. Apesar de ocorrer uma variação de potência no sistema, ela 

acontece de forma lenta e não acarreta em transitórios significativos de frequência, em 

decorrência da lenta resposta da velocidade do vento. Após a atuação do controle MPPT, 

a verificação das condições para a alteração de modo de operação da geração eólica, 

baseadas na potência excedente (Pexc) no sistema descrito anteriormente, é realizada. 

Para condições de vento elevadas, o controle MPPT pode levar a turbina eólica a operar 

acima da velocidade máxima de operação, 1,2 p.u.. Nessa situação, o controle da 
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velocidade da turbina é acionado, alterando o ângulo de passo das pás da turbina, 

mantendo a velocidade da turbina eólica dentro dos limites operacionais. 

 

4.4.2 Unidade Eólica Operando no Modo 2 

No modo 2 a unidade eólica opera descarregada em sobrevelocidade, com 

GSV e participa do CPF e do CSF. A Figura 35 apresenta o diagrama da unidade eólica 

com as malhas de controle implementadas para esse modo de operação. Em 

comparação com as malhas implementadas no modo 1, mostradas na Figura 33, 

adicionou-se a malha da otimização do ponto de operação da turbina, implementada de 

forma individual para cada unidade, e alterou-se a potência de entrada do bloco das 

equações de swing (malha do GSV), que agora é definida pelas ações do CPF e do CSF, 

ao invés do controle MPPT. Não é necessário realizar alterações sobre a malha de 

controle do retificador ou do controle da tensão do barramento CC. 

 

 
Figura 35 - Diagrama de controle da unidade eólica operando no modo 2 (controle de frequência). 

 

A Figura 36 apresenta o fluxograma de operação para uma dada unidade 

eólica operando no modo 2, considerando variações de carga e variações de vento. Após 
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uma variação de carga no sistema e, por consequência, variação da frequência do 

sistema, a potência na saída da unidade eólica é alterada em decorrência da resposta 

inercial do GSV, semelhante ao modo 1. Após a resposta inercial, a potência entregue 

pela unidade eólica é determinada pelo CPF e pelo CSF. Essa variação de potência é 

inicialmente suprida pelo barramento CC, mas, em decorrência da ação rápida do 

controle da tensão Vcc, é repassada para o gerador da unidade eólica, alterando a 

potência demandada da turbina eólica.   

 

 
Figura 36 - Fluxograma de operação de uma unidade eólica operando no Modo 2 (controle de 

frequência). 

 

Variações na velocidade do vento resultam na alteração da curva de potência 

mecânica da turbina eólica, mas com a unidade eólica operando no modo 2 não alteram 

a potência entregue por ela ao sistema. A mudança da curva de potência mecânica 

acarreta em desbalanços de potência no gerador da unidade eólica. Como a unidade 

eólica opera descarregada e na região de sobrevelocidade da turbina eólica, não são 

necessárias ações de controle adicionais para que ocorra o equilíbrio entre a potência 

elétrica extraída do gerador e a potência mecânica fornecida pela turbina eólica. Esse 
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equilíbrio ocorre naturalmente pela aceleração ou desaceleração da turbina eólica. No 

caso de um aumento da potência extraída do gerador, o desbalanço de potência 

desacelera a turbina, entretanto, em função das características da curva de potência 

mecânica da própria turbina, sua desaceleração resulta no aumento da potência 

mecânica extraída do vento, resultando em um equilíbrio natural entre as potências. Para 

o caso de um aumento da velocidade de vento, o desbalanço de potência acelera a 

turbina, diminuindo a potência mecânica extraída do vento, também resultando em um 

equilíbrio natural entre as potências. Portanto, desde que exista margem de potência na 

turbina eólica, o conjunto turbina-gerador encontrará naturalmente um novo ponto de 

equilíbrio para a velocidade da turbina eólica. 

Para os casos em que o equilíbrio de potência do conjunto turbina-gerador 

resultar em excursões consideráveis da velocidade da turbina, excedendo os limites 

determinados pela Zonaótima, definida em (87), ou o limite superior de velocidade, 1,2 p.u., 

a otimização do ponto de operação da turbina é realizada. Como descrito na seção 4.3, 

a otimização do ponto de operação da turbina fornece um valor ótimo para o ângulo das 

pás da turbina ( ótimo ) que é utilizado como referência (ref ) pelo regulador do ângulo 

das pás. A modificação do ângulo altera a curva da potência mecânica da turbina, o que 

causa uma variação de velocidade na turbina eólica, levando a turbina a encontrar um 

novo ponto de equilíbrio que corresponde à velocidade ótima ( ,ótimot ) fornecida pela 

otimização. No entanto, em decorrência das restrições de margem de potência ( +P  e 

−P ) impostas à otimização, podem ocorrer situações em que a esta não encontre uma 

solução. Nestes casos, a referência do ângulo de passo das pás da turbina (  ) é alterada 

para 0°, aumentando a margem de potência, e a unidade eólica continua operando com 

o CPF e CSF. Se a velocidade do vento aumentar ou a potência da carga diminuir, uma 

nova execução da otimização pode encontrar uma solução factível e reposicionar o ponto 

de operação da turbina. Entretanto, se a potência da unidade for se igualar ao valor do 

ponto de máxima potência (MPP), esta passa a operar no modo 1. 

 



 
 

 

125 
 

5 RESULTADOS 

A efetividade das estratégias operacionais, malhas de controle e processos de 

otimização propostos, bem como o comportamento dinâmico de sistemas com elevada 

inserção da geração eólica, foram avaliados por meio de simulações no domínio do tempo 

utilizando um modelo não linear dos sistemas teste. O software Matlab® foi utilizado para 

realizar as simulações, empregando o algoritmo ODE23tb para a resolução das equações 

diferenciais do modelo do sistema 

Foram utilizados dois sistemas teste nas simulações realizadas. Um dos 

sistemas teste corresponde a uma microrrede, ilustrada na Figura 37, composta por uma 

unidade eólica, com potência nominal de 2 MVA, e um gerador síncrono, com potência 

nominal de 2 MVA, conectado a uma turbina a vapor. Os parâmetros das máquinas e dos 

demais componentes do sistema são apresentados no Apêndice A. O segundo sistema 

adotado é composto por unidades de geração de grande porte, ilustrado na Figura 38. 

Nele estão presentes duas fazendas eólicas (WF), representados por duas unidades 

eólicas equivalentes, e uma unidade a vapor. A potência nominal de cada uma das 

unidades é de 900 MVA. Os parâmetros das máquinas e dos demais componentes do 

sistema também são apresentados no Apêndice A. O modelo dinâmico que descreve o 

comportamento dos sistemas teste é apresentado no Apêndice B. 

 

 
Figura 37 - Topologia da microrrede utilizada na avaliação das estratégias de operação, malhas de 

controle e processos de otimização propostas. 

 



 
 126 Capítulo 5 - Resultados 

 

Figura 38 - Topologia do sistema de elevada inércia utilizado na avaliação das estratégias de 
operação e malhas de controle. 

 

Com o objetivo de abordar de forma mais clara, precisa e profunda o problema 

estudado, os resultados referentes a cada um dos principais aspectos do problema 

abordado são apresentados em cinco seções distintas. Destaca-se que os resultados 

referentes às maiores contribuições deste trabalho são apresentados nas seções 5.2 e 

5.4. Os objetivos das seções apresentadas na sequência deste capítulo são: 

Seção 5.1: Demonstrar as contribuições dos controladores de frequência 

implementados na unidade eólica para regulação da frequência 

do sistema. O suporte da unidade eólica ao controle inercial e de 

frequência é realizado pelo GSV, controle primário de frequência 

e controle secundário de frequência. Também busca-se 

demonstrar nessa seção o impacto dos parâmetros atribuídos ao 

GSV no processo de regulação da frequência; 

Seção 5.2: Avaliar e validar as dinâmicas eletromecânicas presentes na 

unidade eólica com base na fundamentação teórica apresentada 

na seção 4.1; 

Seção 5.3: Analisar a efetividade da otimização dos parâmetros do GSV 

proposta na seção 4.2; 

Seção 5.4: Analisar a efetividade da otimização do ponto de operação da 

turbina eólica proposta na seção 4.3.  

Seção 5.5: Avaliar a atuação do GSV em sistemas de elevada inércia, como 

é o caso dos sistemas de potência convencionais de grande porte. 

Complementarmente, avaliar a interação entre múltiplos GSV 
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operando em paralelo e o papel do amortecimento virtual (Dv). 

Também busca-se demonstrar a capacidade dos GSVs operarem 

como formadores de rede após a desconexão repentina da 

geração síncrona convencional. 

5.1 AVALIAÇÃO DAS MALHAS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DA UNIDADE 

EÓLICA 

Nesta seção os controladores de frequência implementados na geração eólica 

são avaliados considerando a microrrede, apresentada na Figura 37. Para a avaliação 

das malhas de controle de frequência é necessário definir os parâmetros do GSV. A 

constante de tempo do atuador virtual do sistema de controle de frequência ( vT ) foi 

considerada igual ao da unidade a vapor, 0,6 s. A constante de inércia do GSV ( vH ) 

implementado na unidade eólica foi definida com base em duas premissas operacionais 

do sistema. Primeiramente, o valor máximo da constante de inércia, ,máxvH , foi obtido 

utilizando a premissa do ROCOFmáx, apresentada na seção 4.2. Tomando como base a 

ISO Standard 8528-5 (2005) e as normas dos operadores do sistema Irlandês, EIRGRID 

e SONI (2016), utilizou-se o valor de 0,5 Hz/s para o ROCOFmáx do sistema. 

Considerando as premissas e a metodologia apresentada na seção 4.2, obteve-se uma 

máxima constante de inércia igual a 60 p.u.s =,máx( 60 p.u.s)vH  para o GSV da unidade 

eólica, conforme apresentado em (101). 
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Respeitando o limite máximo para a inércia virtual, calculado em (101), o valor 

a ser adotado para a inércia virtual do GSV da unidade eólica, considerando as premissas 

apresentadas na seção 4.2, pode ser determinado das seguintes formas: 

1)  A partir da constante de inércia equivalente desejada para o sistema de 

potência completo (ou microrrede) calcula-se a inércia virtual do GSV da 

geração eólica; 
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2)  A partir da máxima variação de carga típica definida para o sistema e do 

ROCOFmáx definido para o sistema, calcula-se a inércia virtual do GSV da 

geração eólica. 

As duas metodologias mencionadas são utilizadas abaixo para determinar dois possíveis 

valores de inércia virtual para o GSV, baseando em premissas diferentes. 

Iniciando a  primeira metodologia, a constante de inércia virtual da unidade 

eólica, que se configura como um parâmetro do GSV implementado, pode ser escolhida 

de forma que o sistema teste apresente uma constante de inércia equivalente, sisH  

(constante de inércia desejada), semelhante à constante de inércia equivalente de 

sistemas de potência de grande porte, que tipicamente assumem valores entre 5 e 7 p.u.s 

(FERNANDEZ-BERNAL; EGIDO; LOBATO, 2015). No caso da microrrede adotada, a 

constante de inércia da unidade de geração a vapor é de 0,8 p.u.s, na base de potência 

igual a 2 MVA. Apenas para exemplificar a metodologia de cálculo mencionada 

anteriormente, considerando a escolha de uma inércia equivalente igual a 5 p.u.s para o 

sistema teste =( 5 p.u.s)sisH , obtém-se uma constante de inércia virtual igual a 9,2 p.u.s 

para a unidade eólica, conforme apresentado em (102). O valor da inércia virtual 

calculado atende à restrição referente ao limite máximo para a inércia virtual da unidade 

eólica, calculado em (101). 
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Com = 5 p.u.ssisH , o ROCOFmáx adotado para o sistema teste e definido por 

norma técnica ocorreria para variações de carga de 0,083 p.u.. Entretanto, em 

microrredes, que é o caso do sistema adotado neste trabalho, as variações de cargas 

tendem a ser percentualmente maiores quando comparada com sistemas de grande 

porte. Neste trabalho foi assumido que o sistema teste da Figura 37 apresenta variações 

de carga máxima típica igual a 0,2 p.u na base do sistema. Portanto, para que o 

ROCOFmáx não ocorra para variações de carga inferiores a 0,2 p.u., o que poderia resultar 

na desconexão da unidade eólica em decorrência de uma variação típica de carga, a 

inércia equivalente da microrrede (Hsis) precisa ser maior que 5 p.u.s . Considerando uma 

variação de carga máxima típica igual a 0,2 p.u ( ,esisP ). e um ROCOFmáx igual a 0,5 Hz/s, 
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baseando-se na segunda metodologia de cálculo, obtém-se uma constante de inércia 

virtual igual a 23,2 p.u.s para a unidade eólica, conforme apresentado em (103). Esse 

elevado valor de inércia virtual é adotado na maioria das análises apresentadas nesta e 

nas próximas seções.  
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Nos geradores síncronos convencionais a componente de amortecimento é 

muito menor que a componente inercial. Dessa forma, a componente de amortecimento 

pode ser desprezada na análise da resposta dos geradores convencionais. Seguindo 

essa premissa, a componente de amortecimento do GSV também foi desprezada, uma 

vez que este trabalho tem como interesse a avaliação da contribuição inercial das 

unidades eólicas. Essa premissa é utilizada nesta e nas seções 5.2 e 5.4  

A avaliação das malhas de controle de frequência implementadas na unidade 

eólica foi realizada considerando uma entrada de carga de 200 kW, correspondendo a 

0,05 p.u. da potência nominal da microrrede, em =1 st . A unidade eólica inicialmente 

opera descarregada na região de sobrevelocidade, fornecendo uma potência de 800 kW 

para as cargas locais, com velocidade da turbina igual a 1,163 p.u. e ângulo de passo 

das pás da turbina de 4,78º, considerando uma velocidade de vento de 10 m/s. A unidade 

a vapor opera com carga mínima, 25% da potência nominal, que corresponde a 500 kW. 

O comportamento dinâmico da frequência do sistema, submetido à variação de carga 

mencionada previamente, é avaliado em quatro diferentes cenários: 

Cenário 1) Unidade eólica operando no modo PQ (modo de operação 

convencional da geração eólica) sem reguladores de frequência; 

Cenário 2) Unidade eólica operando no modo PQ com GSV; 

Cenário 3) Unidade eólica opera no modo Vf com GSV e CPF; 

Cenário 4) Unidade eólica opera no modo Vf com GSV, CPF e CSF. 

Em todos os cenários a unidade a vapor opera com CPF. Ambas as unidades utilizam o 

mesmo estatismo, R, de 5%. 

A Figura 39 apresenta o comportamento da frequência do sistema para os três 

primeiros cenários citados anteriormente. O afundamento máximo de frequência é 

significativamente reduzido do cenário 1 para o cenário 2, passando de aproximadamente 



 
 130 Capítulo 5 - Resultados 

0,59 Hz para aproximadamente 0,3 Hz. Quando comparado com o cenário 1, no cenário 

2 observou-se também uma redução significativa do ROCOF após a entrada de carga. 

Este desemprenho se deve ao aumento da constante de inércia do sistema, decorrente 

da adição do GSV à malha de controle do inversor da unidade eólica. Entretanto, nos 

cenários 1 e 2, a frequência estabiliza em aproximadamente 59,7 Hz, pois, apesar do 

aumento da constante de inércia equivalente do sistema, nestes cenários somente a 

unidade a vapor opera com CPF. Portanto, para que o desvio de potência gerada pela 

unidade a vapor, em função da atuação do CPF, se iguale à variação de potência da 

carga, é necessário que exista o mesmo desvio de frequência no sistema. 

 
Figura 39 - Comparação da resposta da frequência do sistema considerando a inclusão do GSV e 

CPF na unidade eólica. 

 

O cenário 3, apresentado na Figura 39, demonstra que a adição do CPF na 

unidade eólica apresentou contribuições significativas na redução do afundamento 

máximo de frequência e do erro de frequência em regime permanente. No cenário 3, o 

afundamento máximo de frequência é de aproximadamente 0,16 Hz, com a frequência 

atingindo o regime permanente em aproximadamente 59,85 Hz. Esta melhora de 

desempenho, em comparação aos cenários 1 e 2, se deve à adição do CPF na unidade 

eólica. Como as duas unidades geradoras do sistema possuem CPF e utilizam o mesmo 

estatismo de 5%, elas assumem porções iguais da variação da potência gerada em 

regime. Dessa forma, um desvio de frequência menor é necessário para que o balanço 

de potências gerada e consumida ocorra no sistema. Consequentemente, o desvio da 

frequência em regime permanente é menor. Entretanto, como a constante de inércia não 
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foi alterada do cenário 2 para o cenário 3, o ROCOF observado nos instantes iniciais 

após a entrada de carga permanece igual para esses dois cenários. 

A potência ativa fornecida pelo inversor da unidade eólica nos três primeiros 

cenários é mostrada na Figura 40, e a Figura 41 mostra a potência ativa fornecida pelo 

gerador síncrono da unidade a vapor para os mesmos três cenários. No cenário 1, toda 

a variação de carga é assumida pela unidade a vapor, pois a unidade eólica não opera 

com reguladores de frequência e possui uma inércia assíncrona, que não interage com 

variações de carga no sistema. Neste cenário, é importante destacar que a variação 

transitória da potência da unidade eólica não contribui para a regulação da frequência do 

sistema, pois essa variação é decorrente das ações de controle das malhas internas do 

inversor em virtude das dinâmicas eletromagnéticas. No cenário 2, a constante de inércia 

atribuída ao GSV, implementado na unidade eólica, é muito maior que a da unidade a 

vapor. Logo, a unidade eólica assume a maior parte da variação de carga durante a 

resposta inercial. Entretanto, ao fim do transitório da frequência, a unidade a vapor, que 

opera com CPF, assume toda a variação de carga, enquanto a potência entregue pela 

unidade eólica retorna ao nível pré-perturbação. No cenário 3, o CPF adicionado à 

unidade eólica opera com o mesmo estatismo que a unidade a vapor. Dessa forma, após 

a resposta inercial, as unidades assumem porções iguais da variação da carga, que neste 

caso corresponde a 100 kW cada. Como a constante de inércia do GSV é a mesma nos 

cenários 2 e 3, não existe diferença entre a carga assumida pela unidade eólica até 

= 2 st . Portanto, no cenário 3 a potência assumida pela unidade eólica é resultado 

somente da resposta inercial do GSV até aproximadamente = 2 st . 
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Figura 40 - Comparação da resposta da potência ativa da unidade eólica considerando a inclusão 

do GSV e CPF na unidade eólica. 

 
Figura 41 - Comparação da resposta da potência ativa da unidade a vapor considerando a 

inclusão do GSV e CPF na unidade eólica. 

 

A frequência do sistema para o cenário 4, onde a unidade eólica opera com o 

GSV, CPF e CSF, não é apresentada juntamente com os outros 3 cenários em função 

da dinâmica do CSF ser muito mais lenta que a do CPF. Por atuar sobre as malhas de 

controle do inversor da unidade eólica, o CSF implementado pode apresentar uma 

resposta muito mais rápida do que se fosse implementado em unidades de geração 

convencionais. No caso de mais de uma unidade de geração participar do CSF, elas 

devem apresentar constantes de tempo de atuação semelhantes para uma divisão de 

cargas homogêneas. Do contrário, as unidades com atuação mais rápida do CSF 

assumem porções maiores de carga. Por esse motivo, os ganhos do CSF foram 

ajustados de forma a replicar o comportamento de um sistema convencional, 
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apresentando uma resposta lenta de aproximadamente 10 minutos. Contudo, para 

demonstrar a capacidade da geração eólica em operar com o CSF, também foi 

considerado um conjunto de ganhos mais elevados para o CSF, de modo a apresentar 

uma resposta transitória mais rápida. A Figura 42 apresenta o comportamento da 

frequência do sistema após a entrada de carga de 200 kW, considerando a adição do 

CSF na unidade eólica. Em decorrência da implementação do CSF, a frequência do 

sistema é reestabelecida após o transitório, independente da velocidade de atuação CSF. 

É importante destacar que a atuação do CSF é pouco significante durante os primeiros 

instantes após a entrada de carga. Dessa forma, inicialmente a resposta da frequência 

se assemelha muito a do cenário 3, apresentada na Figura 39  

 

 
Figura 42 - Frequência do sistema considerando o CSF, com operação lenta e rápida, adicionado 

apenas na unidade eólica. 

 

A Figura 43 apresenta os desvios de potência ativa das unidades eólica e a 

vapor, considerando a atuação rápida e lenta do CSF na unidade eólica, após a entrada 

da carga de 200 kW. Como a unidade eólica e a unidade a vapor operam com níveis de 

potência distintos, optou-se por apresentar apenas os desvios na Figura 43 para facilitar 

a visualização das dinâmicas das potências em cada unidade de geração. Para 

reestabelecer a frequência do sistema, a unidade eólica assume toda a variação de 

carga. Assim, as variações temporárias da potência entregue pela unidade a vapor se 

devem à resposta inercial e à atuação do CPF nessa unidade. Portanto, após a regulação 

da frequência pelo CSF da unidade eólica, a unidade a vapor retorna ao nível de potência 

pré-perturbação.  
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Figura 43 - Desvio de potência ativa da unidade eólica e da unidade a vapor considerando o CSF, 

com operação lenta e rápida, incluído apenas na unidade eólica. 

 

Os resultados obtidos para os quatro cenários citados, demonstram a 

efetividade dos reguladores implementados na unidade eólica em contribuir com o 

controle de frequência, apresentando melhorias significativas na redução do ROCOF, do 

afundamento máximo de frequência e do erro da frequência em regime permanente. 

Também fica claro que em função da implementação do GSV, o inversor da unidade 

eólica consegue replicar o comportamento inercial de um gerador síncrono convencional 

de forma satisfatória, contribuindo para a redução significativa do ROCOF do sistema. 

Além disso, a Figura 42 e a Figura 43 comprovaram a capacidade da geração eólica em 

operar com CSF e restaurar a frequência do sistema após variações de carga. Entretanto, 

em decorrência de sua dinâmica lenta, o CSF será desconsiderado nas análises 

subsequentes deste trabalho, pois será dada ênfase na análise das dinâmicas mais 

rápidas, como a da resposta inercial do sistema e da resposta do CPF. 

5.1.1 Análise da Resposta Dinâmica Causada pela Variação da Referência de Geração 

do GSV 

Em sistemas de potência convencionais, a partir do planejamento operacional 

e das condições do sistema, o operador altera frequentemente a referência de geração 

de certos geradores para manter a confiabilidade do sistema e atender à programação 
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da geração. Ao operar de forma descarregada, a unidade eólica pode ter a referência de 

geração controlável de forma semelhante à geração síncrona convencional. As malhas 

de controle do CPF e CSF implementados na unidade eólica, bem como a referência de 

geração, atuam sobre o GSV, conforme apresentado e descrito na seção 3.3. As 

alterações na referência de potência da unidade eólica devem resultar em dinâmicas 

semelhantes às observadas em sistemas de potência convencionais. Para avaliar o 

impacto da variação da referência de potência na resposta dinâmica do sistema, a 

referência de potência do GSV da unidade eólica do sistema teste, apresentado na Figura 

37, foi aumentada em 100 kW em 1 st = . Nesta avaliação, ambas as unidades de 

geração operam apenas com o CPF. 

O resultado da alteração da referência de potência do GSV da unidade eólica 

sobre a frequência do sistema e sobre a potência entregue pelas unidades geradoras, 

são apresentados na Figura 44 e na Figura 45, respectivamente. Verifica-se que em 

decorrência do aumento da potência injetada no sistema, a frequência aumenta. Como 

no caso da entrada de carga, o ROCOF é definido pela constante de inércia equivalente 

do sistema. Apesar da referência de potência do GSV ter sido aumentada em 100 kW, 

constata-se que após o transitório o desvio de potência saindo da unidade eólica foi de 

apenas 50 kW. Esse comportamento é justificado pela atuação simultânea do CPF em 

ambas as unidades de geração. Em decorrência do aumento da potência injetada pela 

unidade eólica, a frequência do sistema aumenta, resultando em um desvio de frequência 

positivo. Esse erro de frequência é interpretado pelo CPF como um desbalanço positivo 

de potência no sistema, ou seja, a potência gerada é maior que a demandada pela carga. 

Dessa forma, a atuação do CPF nas unidades geradoras resulta na diminuição da 

potência gerada. Como ambas as unidades operam com o mesmo estatismo, esses 

desbalanços de potência é compensado de maneira igual por cada unidade. Assim, a 

unidade a vapor reduz sua geração em 50 kW. A unidade eólica também tem sua 

potência reduzida em 50 kW, entretanto, como sua referência de potência havia sido 

aumentada em 100 kW, o desvio líquido de potência em regime é de 50 kW positivos. 

Portanto, a ação do CPF se opôs à alteração da referência de potência realizada na 

unidade eólica. 
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Figura 44 - Frequência do sistema após um degrau positivo na referência de potência do GSV. 

 

Para que a alteração da potência gerada pela unidade eólica fosse igual a 

alteração da referência de potência, seria necessário que a referência de potência da 

unidade a vapor sofresse uma alteração oposta de mesma amplitude (ou 

equivalentemente, seria necessário bloquear a atuação do controle primário da unidade 

eólica). Isso, porque a potência líquida gerada pelo sistema deve ser mantida constante, 

caso contrário, ocorreria a atuação dos dois reguladores de frequência, como foi 

observado no teste realizado. Entretanto, é possível verificar que o comportamento do 

sistema é semelhante ao de um sistema convencional, com a manutenção da potência 

líquida gerada e com variação de frequência. 

 
Figura 45 - Desvio de potência ativa das unidades de geração após um degrau positivo na 

referência de potência do GSV. 
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5.1.2 Impacto dos Parâmetros do GSV da Unidade Eólica na Regulação da Frequência 

A adição do GSV na unidade eólica resultou no aumento da constante de 

inércia equivalente do sistema teste, implicando na redução do ROCOF e do 

afundamento máximo de frequência. Como já mencionado, o GSV utilizado neste 

trabalho possui dois parâmetros de controle, a constante de inércia virtual, vH , e a 

constante de tempo do atuador virtual, vT . Por se tratarem de parâmetros de controle, 

eles podem ser escolhidos de forma a melhorar a resposta da frequência do sistema. 

Seguindo as premissas apresentadas no início deste capítulo, foram selecionados 

= 23,2 p.u.svH  e = 0,6 svT  para o caso base. No entanto, devido à grande influência 

desses parâmetros na resposta do sistema, será apresentada uma análise mais 

aprofundada com o objetivo de demonstrar o impacto quantitativo de cada um dos 

parâmetros na resposta da frequência e da potência ativa na saída da unidade eólica. 

Primeiramente, é realizada a análise da influência de vH  sobre a resposta da 

frequência do sistema. Para as mesmas condições do cenário 3 descrito no início desta 

seção, o sistema teste é submetido a uma entrada de carga de 200 kW em =1 st . São 

considerandos dois valores de vH  para o GSV: = 23,2 p.u.svH , utilizado nos testes 

anteriores, e = 9,2 p.u.svH , resultando em uma inércia equivalente do sistema igual a 

5 p.u.s , conforme apresentado no início do capítulo. Em ambos os casos a mesma 

constante de tempo do atuador virtual, = 0,6 svT , foi utilizado. 

O comportamento da frequência do sistema para as condições mencionadas 

é apresentado na Figura 46, enquanto o ROCOF do sistema é apresentado na Figura 47. 

Verifica-se que o aumento da constante de inércia reduz o ROCOFmáx e o afundamento 

máximo de frequência. O ROCOFmáx é reduzido porque ao aumentar a constante de 

inércia do GSV, aumenta-se a inércia total do sistema. Dessa forma, uma menor taxa de 

variação de frequência é necessária para que a potência associada à variação da energia 

cinética alcance o valor demandado pela variação da carga, conforme demonstrado em 

(19). Em decorrência do menor ROCOF, o CPF tem um intervalo de tempo maior para 
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ajustar a potência dos geradores e realizar o balanço de potência no sistema, 

consequentemente reduzindo o afundamento máximo de frequência. 

 
Figura 46 - Frequência do sistema considerando dois valores de constante de inércia para o GSV. 

 

 
Figura 47 - ROCOF do sistema considerando dois valores de constante de inércia para o GSV. 

 

A potência entregue pela unidade eólica em cada um dos cenários citados é 

apresentada na Figura 48. Como mencionado anteriormente, em decorrência da 

constante de inércia atribuída ao GSV ser muito maior que a da unidade a vapor, a 

unidade eólica assume uma maior porção de carga durante o período da resposta 

inercial. Entretanto, a porção da variação de carga assumida é uma função ponderada 

da constante de inércia da unidade de geração, conforme demonstrado em (56) e 

verificado na Figura 48. Destaca-se que mesmo alterando a constante de inércia total do 

sistema, a potência assumida pela unidade eólica após a resposta inercial permaneceu 

a mesma, pois a relação entre o estatismo das unidades de geração não foi alterada. 
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Figura 48 - Potência ativa da unidade eólica após uma entrada de carga considerando dois valores 

de constante de inércia para o GSV. 

 

Após a análise da influência de vH  sobre a resposta da frequência do sistema, 

é realizada a análise do impacto da constante de tempo do atuador virtual do GSV ( vT ). 

Para tal, é considerado que o sistema teste opera com as mesmas condições já 

apresentadas no cenário 3, sendo submetido à mesma entrada de carga de 200 kW em 

=1 st . São considerados três cenários, com valores distintos de vT , sendo eles: 

= 0,6 svT  (utilizado nos testes anteriores), =1,2 svT  (duas vezes maior que a constante 

de tempo da unidade a vapor) e = 0,3 svT  (metade que a da unidade a vapor). A 

constante de inércia do GSV utilizada nos três cenários é = 23,2 p.u.svH . 

O comportamento da frequência do sistema para as condições mencionadas 

é apresentado na Figura 49. Em todos os casos o ROCOF do caso base é preservado, 

resultado da manutenção da constante de inércia equivalente do sistema. Esse resultado 

permite afirmar que o valor atribuído à vT  não interfere na resposta inercial do GSV. Essa 

afirmação também é evidenciada pelo comportamento da potência ativa fornecida pela 

unidade eólica, como mostrado na Figura 50. Constata-se que o comportamento da 

potência nos instantes iniciais após a entrada de carga é o mesmo para os três cenários 

considerados.  

Por outro lado, o afundamento máximo de frequência é afetado pela mudança 

do valor atribuído à vT . Nota-se que quanto maior a constante de tempo, maior é o 

afundamento máximo de frequência do sistema. Este comportamento está relacionado 
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com o tempo necessário para que a ação do CPF altere de forma significativa a potência 

injetada pela unidade na rede. O mesmo é verificado através do comportamento da 

potência ativa fornecida pela unidade eólica, que apresentou maiores afundamentos de 

potência durante o transitório que segue a resposta inercial, entre 2 e 10 segundos, para 

valores mais elevados de vT . Neste contexto, é válido afirmar que as unidades que 

possuem menor atraso de atuação, assumem uma porção maior da carga no transitório 

que segue a resposta inercial. No entanto, vale ressaltar que o desvio de frequência em 

regime permanente e a potência assumida pela unidade eólica são os mesmos, pois o 

estatismo utilizado no CPF das unidades de geração não foi alterado entre os cenários 

apresentados.  

 
Figura 49 - Frequência do sistema após uma entrada de carga considerando três valores para a 

constante de tempo do atuador virtual do GSV. 
 

 
Figura 50 - Potência ativa da unidade eólica após uma entrada de carga considerando três valores 

para a constante de tempo do atuador virtual do GSV. 
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Portanto, o efeito da constante de inércia virtual e da constante de tempo do 

atuador virtual do GSV impactam de forma distinta a resposta de frequência do sistema. 

Enquanto a constante de inércia altera o ROCOF, o atraso do atuador está ligado com o 

afundamento máximo de frequência. A escolha incorreta destes parâmetros pode levar a 

unidade eólica a assumir valores de potência elevados e por períodos de tempo 

significativos, podendo resultar em danos aos componentes eletrônicos utilizados na 

unidade eólica. Sendo assim, a escolha destes parâmetros deve levar em consideração 

tanto o impacto desejado sobre a resposta de frequência do sistema quanto os limites 

operacionais da unidade eólica. 

5.2 ANÁLISE DAS DINÂMICAS ELETROMECÂNICAS DA UNIDADE EÓLICA 

Até esse ponto do trabalho, avaliou-se a efetividade dos reguladores de 

frequência — GSV, CPF e CSF — implementados na unidade eólica, observando os 

impactos sobre a resposta da frequência do sistema. No entanto, ainda não foram 

analisados os efeitos dinâmicos sobre componentes da unidade eólica em decorrência 

da implementação de tais reguladores e da resposta inercial. É importante destacar que 

essas análises se configuram como uma das maiores contribuições desse trabalho, uma 

vez que análises do impacto do GSV nas dinâmicas eletromecânicas de unidades eólicas 

baseadas em conversor pleno não foram encontradas na literatura. 

Com o objetivo de analisar tais dinâmicas e compará-las com a análise 

qualitativa descrita na seção 4.1, o sistema teste (Figura 37), operando com as mesmas 

condições do cenário 3 descritas na seção anterior, foi submetido à mesma entrada de 

carga de 200 kW em =1 st . Para essa análise, a inércia virtual e a constante de tempo 

do atuador virtual do GSV foram mantidas iguais às do caso base, = 23,2 p.u.svH  e 

= 0,6 svT . 

Antes da análise das dinâmicas eletromecânicas dos componentes da unidade 

eólica, é importante avaliar as dinâmicas eletromecânicas virtuais do GSV, as quais 

ocorrem nas malhas de controle do inversor da unidade eólica. A Figura 51 apresenta os 
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desvios de potência ativa na saída da unidade eólica em conjunto com a ação de controle 

do CPF (potência mecânica virtual) e a potência decorrente da resposta inercial do GSV. 

Primeiramente, é verificado que o desvio de potência na saída da unidade eólica é 

determinado pela combinação da ação inercial do GSV e pela ação do CPF, confirmando 

a premissa utilizada em (32) e (33) no desenvolvimento das análises da seção 4.1. Desse 

modo, nos instantes iniciais após a variação de carga a potência entregue pela unidade 

eólica depende somente da resposta inercial do GSV, que é reduzida ao passo que a 

ação do CPF aumenta. Portanto, a dinâmica eletromecânica virtual do GSV decorre da 

interação da resposta inercial do GSV e da ação do CPF. Entretanto, diferentemente do 

que acontece nas unidades de geração convencionais, essa interação ocorre nas malhas 

de controle do inversor, mas se traduz na potência entregue pela unidade eólica à rede. 

Como exemplo, podemos analisar o intervalo de tempo de 4 a 6 segundos da Figura 51, 

onde é possível observar que a potência decorrente da inércia é negativa, enquanto que 

a ação de controle do CPF é superior à potência na saída da unidade eólica. 

Consequentemente, nesse intervalo o GSV está absorvendo energia e aumentando a 

sua energia cinética à medida que a frequência do sistema aumenta, replicando o 

comportamento de um gerador síncrono convencional. Todavia, é importante destacar 

que o GSV não absorve energia de fato, mas o resultado da interação das ações de 

controle resulta em um comportamento equivalente na potência que sai da unidade 

eólica. Nesse contexto, pode-se dizer que o GSV absorve energia virtual. 

 
Figura 51 - Resposta do desvio da potência ativa total da unidade eólica, da potência ativa 

associada apenas à resposta inercial e da potência mecânica virtual do GSV. 
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As dinâmicas eletromecânicas nos componentes da unidade eólica, de acordo 

com a seção 4.1, são dependentes da potência na saída do inversor da unidade de 

geração. Conforme demonstrado anteriormente nesta seção, essas dinâmicas são 

dependentes das ações dos reguladores de frequência e do GSV implementados na 

unidade eólica. Para verificar as implicações da implementação do GSV e tais 

reguladores de frequência sobre as dinâmicas eletromecânicas dos componentes da 

unidade eólica, a Figura 52 apresenta os desvios da potência mecânica da turbina eólica, 

da potência decorrente da resposta inercial da turbina e da potência decorrente da 

variação de tensão do barramento CC. A potência saindo do inversor da unidade, já 

demonstrado na Figura 51, é reapresentada para servir de referência nas análises 

realizadas.  

 
Figura 52 - Resposta do desvio da potência ativa total da unidade eólica, da potência ativa 

associada à resposta inercial, da potência mecânica da turbina eólica e da potência elétrica no 
barramento CC. 

 

Iniciando pelo barramento CC, é verificado que nele praticamente não ocorrem 

variações significativas de potência, resultado da rápida ação da malha de controle da 

tensão do barramento CC. As únicas variações consideráveis na potência do barramento 

CC acontecem nos instantes que seguem a variação da carga e são decorrentes do 

transitório eletromagnético do sistema. Portanto, pode-se afirmar que as variações de 

potência no barramento CC são ínfimas. Consequentemente, as variações de tensão 

também são ínfimas, como será apresentado a seguir. Desta forma, é possível afirmar 

que a estratégia de controle para regulação da tensão do barramento CC, implementada 

através do controle da potência ativa extraída do gerador síncrono da unidade eólica, é 
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efetiva. Em vista disso, a premissa utilizada na seção 4.1 que desconsiderou as variações 

de potência no barramento CC é validada com esses resultados. 

Com relação à potência mecânica da turbina, verifica-se que sua dinâmica é 

mais lenta que a da potência elétrica saindo do inversor da unidade eólica. Desta 

comparação, também se constata — conforme descrito na subseção 4.1.3 — que após 

o transitório, o desvio de potência mecânica é igual ao desvio de potência elétrica no 

inversor. Dessa forma, ao comparar a Figura 51 com a Figura 52 é possível afirmar que 

o desvio de potência mecânica em regime permanente é dependente somente da ação 

do CPF, reafirmando (60). Entretanto, no período transitório existe uma diferença entre a 

potência mecânica da turbina e a potência elétrica saindo do inversor, a qual é suprida 

pela potência decorrente da resposta inercial da turbina eólica, conforme descrito nas 

subseções 4.1.1 e 4.1.2. 

Quanto à potência decorrente da resposta inercial da turbina eólica, destaca-

se que nos primeiros instantes após a entrada de carga no sistema, ela supre 

praticamente toda a demanda de potência saindo do inversor, suportando a análise da 

subseção 4.1.1, a qual é resumida em (57). Portanto, levando em consideração o que já 

foi mencionado e as curvas de potência da Figura 51 e da Figura 52, é possível afirmar 

que a potência ativa decorrente da resposta inercial do GSV é aproximadamente igual à 

resposta inercial da turbina eólica durante os instantes iniciais após a variação de carga. 

A potência decorrente da resposta inercial da turbina retorna à zero assim que a 

velocidade da turbina atinge um novo ponto de equilíbrio. Desse modo, a área sob a 

curva da potência decorrente da resposta inercial na Figura 52 corresponde à variação 

de energia cinética da turbina eólica. 

A velocidade da turbina para as condições mencionadas previamente é 

apresentada na Figura 53. A partir da Figura 52 e Figura 53, verifica-se que quanto maior 

o desbalanço entre a potência saindo do inversor da unidade eólica e a potência 

mecânica da turbina, maior é a taxa de variação de velocidade da turbina eólica. Este 

comportamento é complementar ao da potência em decorrência da resposta inercial da 

turbina eólica. Portanto, quando maior o desbalanço entre as potências elétrica e 

mecânica, maior a potência demandada da resposta inercial da turbina e, 

consequentemente, são observadas maiores taxas de variação de velocidade e da 
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energia cinética da turbina eólica. Outro ponto a ser destacado com relação à Figura 52 

e Figura 53, é que elas demonstram a capacidade de autorregulação da potência 

mecânica da turbina. Em função da operação em sobrevelocidade da turbina eólica, a 

potência é alterada de acordo com a potência ativa demandada pelo inversor da unidade 

eólica, sem a necessidade da atuação de alguma malha de controle adicional. 

 
Figura 53 - Resposta da velocidade da turbina eólica após a entrada de carga no sistema. 

 

Para completar a análise das dinâmicas eletromecânicas na unidade eólica, a 

Figura 54 apresenta a tensão no barramento CC da unidade eólica após a entrada de 

carga. Conforme mencionado, o equilíbrio da tensão no barramento CC depende do 

equilíbrio entre a potência que entra no barramento, proveniente do gerador da unidade 

eólica, e da potência que saí do barramento, que corresponde à potência demandada 

pelo inversor da unidade eólica. Por ser dedicado ao controle de frequência da rede, a 

potência demandada pelo inversor não está associada ao controle da tensão do 

barramento CC. Como foi descrito anteriormente, essa função é atribuída a malha de 

controle do retificador da unidade eólica, o qual determina a potência a ser extraída do 

gerador, a fim de realizar o controle da tensão do barramento CC. Dessa forma, a ação 

do controlador de tensão do barramento CC é implementada controlando-se as correntes 

de eixo d e q do gerador da unidade eólica, as quais são apresentadas na Figura 55. Sob 

a perspectiva do balanço de potência na unidade eólica, a malha de controle da tensão 

do barramento CC repassa a demanda de potência do inversor para a turbina eólica. Em 

vista disso, a Figura 54 reafirma a efetividade do controle de tensão implementado, que, 

mesmo após uma variação de potência com amplitude de aproximadamente 190 kW na 
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potência demandada pelo inversor, restringiu as variações de tensão no barramento a 

menos de 1 V, ou seja, a menos de 0,001 p.u. da tensão base (1100 Vcc). Destaca-se 

que apesar da variação de 200 kW da carga, a máxima variação da carga assumida pela 

unidade eólica foi de aproximadamente 190 kW, com o restante da variação da carga 

sendo suprida pela unidade a vapor. 

  
Figura 54 - Resposta da tensão no barramento CC da unidade eólica após a entrada de carga no 

sistema. 
 

 
Figura 55 -Resposta das correntes de eixo d e q na saída do gerador da unidade eólica após a 

entrada de carga no sistema. 
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5.3 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO GSV 

Na subseção 5.1.2 demonstrou-se como a alteração dos parâmetros do GSV 

(Hv e Tv) afetam a resposta da frequência do sistema. Por se tratarem de parâmetros de 

controle, Hv e Tv podem ser selecionados de modo a melhorar a resposta da frequência 

do sistema. Dessa forma, essa seção apresenta a seleção de Hv e Tv de modo a otimizar 

a resposta da frequência do sistema de pequeno porte considerado na seção anterior.  

A formulação desse problema de otimização foi estabelecida na seção 4.2, 

tendo como objetivos a redução do máximo desvio de frequência (Obj1), do tempo de 

acomodação da frequência (Obj2) e do máximo ROCOF (Obj3). Para esse problema de 

otimização foram definidas restrições apenas para a constante de inércia virtual (Hv) e 

para a constante de tempo do atuador virtual do GSV (Tv). Como limite superior de Hv é 

utilizado o valor da máxima constante de inércia virtual Hv,máx = 60 p.u.s, estabelecido em 

(101). Como limite inferior é utilizado um valor de constante de inércia mínima, Hv,mín = 

0,1 p.u.s, para evitar que Hv assuma valor negativos. A partir das constantes de tempo 

do atuador das unidades de geração convencional de grande porte, que variam entre 4,5 

s para as unidades hidráulicas à 7 s para as unidades térmicas, é utilizado como limite 

superior para Tv o valor de Tv,máx = 10 s. Do mesmo modo que Hv,mín, o limite inferior é 

utilizado para evitar que Tv assuma valores negativos, assim Tv,mín = 0,1 s. Desse modo, 

permite-se que Hv e Tv assumam uma ampla faixa de valores ao longo do processo de 

otimização, possibilitando que uma maior gama de pontos ótimos seja encontrada. 

O problema de otimização multiobjetivo apresentado foi resolvido empregando 

o algoritmo NSGA-II, descrito na subseção 4.2.1. A implementação foi realizada no 

software Matlab® através da função gamultiobj. O tamanho da população e o número de 

gerações foi selecionado a partir de testes preliminares, de modo a garantir a diversidade 

e alcançar resultados de minimização que aperfeiçoassem a resposta da frequência do 

sistema. Dessa forma, foi utilizado uma população de 200 indivíduos, ou seja, 200 

combinações de Hv e Tv. A população inicial, ou seja, as 200 combinações de Hv e Tv 

foram criadas de forma aleatória com o objetivo de não gerar resultados tendeciosos, 

garantindo-se a diversidade das soluções. Como critério de parada foi utilizado o número 

máximo de gerações, que neste caso foi igual a 30. Para melhorar a diversidade durante 
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as interações do algoritmo de otimização, optou-se por limitar o número de indivíduos 

pertencentes à primeira fronteira de Pareto em 50% da população total. Para cada cálculo 

da função objetivo durante o projeto, foi executada a simulação do sistema não-linear 

frente à uma entrada de carga de 200 kW.  

O software necessitou de aproximadamente 28 minutos para finalizar o 

processo de otimização. Ao fim do processo de otimização, o algoritmo forneceu 100 

indivíduos pertencentes a primeira fronteira de Pareto. A Tabela 2 apresenta os valores 

dos objetivos de alguns dos indivíduos pertencentes a essa fronteira. Na Tabela 2 ainda 

são apresentados os menores valores para cada objetivo entre todos os indivíduos 

pertencentes a primeira fronteira de Pareto, formando o vetor de objetivos ideais (Objideal). 

O vetor Objideal é utilizado no processo de ranqueamento dos indivíduos da primeira 

fronteira de Pareto, conforme descrito na seção 4.2. Ainda na Tabela 2, são apresentados 

os valores da soma ponderada dos objetivos (d), calculado usando (72), e os respectivos 

valores de Hv e Tv para cada um dos indivíduos.  

 

Tabela 2 - Valores dos objetivos e do fator de ranqueamento d pertencentes a primeira fronteira de 
Pareto ao fim do processo de otimização multiobjetivo. 

Indivíduo Obj1 (Hz) Obj2 (s) Obj3 (Hz/s) d Hv (p.u.s) Tv (s) 

93 0,1523 3,4752 0,0757 3,9825 38,0223 0,8008 

52 0,1518 3,3848 0,0790 4,0089 36,2324 0,6983 

59 0,1523 2,9335 0,0887 4,0258 31,8134 0,5573 

80 0,1521 2,5391 0,1045 4,1862 26,0880 0,2959 

3 0,1521 2,4772 0,1073 4,2193 25,2079 0,2691 

35 0,1493 9,7571 0,0491 5,9793 58,8799 0,2056 

Objideal 0,1493 2,4522 0,0490 1   

 

A partir do ranqueamento estabelecido pelo d de cada indivíduo, definiu-se a 

melhor combinação das variáveis Hv e Tv para o GSV. Como pode ser visto na Tabela 2, 

a solução 93 é a que apresenta menor d, sendo essa a selecionada como resultado final 

do problema de otimização. Os parâmetros para o GSV fornecidos pela solução 93 foram 

Hv = 38,0223 p.u.s e Tv = 0,8008 s. Para verificar a efetividade da otimização, repetiu-se 

a simulação do Cenário 3 descrito na seção 5.1, mas agora utilizando os parâmetros Hv 

e Tv selecionados nesta seção. A resposta da frequência considerando os parâmetros 

otimizados e os utilizados na seção 5.1 é apresentada na Figura 56. 
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Comparando as respostas da frequência do sistema apresentada na Figura 56 

percebe-se a melhora na resposta da frequência. A redução do ROCOF e do 

afundamento máximo de frequência é nítida, com o máximo afundamento de frequência 

passando de aproximadamente 0,16 Hz para 0,1523 Hz. Destaca-se que o overshoot da 

frequência considerando os parâmetros otimizados foi de apenas 2% em comparação 

aos 8% do caso não otimizado, resultando em uma oscilação da frequência praticamente 

imperceptível. 

 
Figura 56 - Resposta da frequência do sistema para os parâmetros do GSV otimizados e não 

otimizados. 

5.4 OTIMIZAÇÃO DO PONTO DE OPERAÇÃO DA GERAÇÃO EÓLICA 

A abordagem proposta para otimizar o ponto de operação da turbina eólica, 

que se configura como uma das maiores contribuições desse trabalho, é avaliada nessa 

subseção. O problema de otimização, apresentado na formulação (80)-(86), foi resolvido 

utilizando o algoritmo SQP, disponível no solver fmincon, presente no software Matlab®. 

O algoritmo SQP já foi utilizado em outros trabalhos presentes na literatura, utilizado para 

a resolução de problemas de otimização da potência reativa, (GRUDININ, 1998; PEREZ 

ABRIL; GONZELEZ QUINTERO, 2003), do despacho potência por unidades de geração 

(SUBATHRA et al., 2015; ZHANG; YUE; XIE, 2016) e para a coordenação do controle de 

tensão em redes com geração distribuída (SHENG et al., 2016). O solver fmincon, 

utilizando o algoritmo SQP, necessitou de uma média de 4 iterações e 0,47 segundos 
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para encontrar a solução ótima do problema de otimização do ponto de operação da 

turbina eólica, proposto neste trabalho. Destaca-se que apesar da seleção do solver 

fmincon e do algoritmo SQP, outras fermentas para a resolução de problemas de 

otimização com restrições poderia ter sido utilizada, pois o problema proposto neste 

trabalho é simples e de baixa ordem. 

As características das curvas de potência da turbina eólica possibilitam que 

diferentes pontos operacionais forneçam o mesmo valor de potência mecânica. 

Entretanto, cada um desses possíveis pontos de operação apresenta uma diferente taxa 

de variação da potência mecânica em relação à variação da velocidade da turbina                

(  ,m t tP ). Desse modo, dependendo do ponto da curva de potência mecânica que a 

turbina eólica opere, são necessárias maiores variações de velocidade para que o 

equilíbrio de potência seja alcançado após uma variação de carga. Nas seções 4.1 e 4.3 

foi demonstrada a relação das variações de potência assumida pela unidade eólica e as 

variação da velocidade da turbina, conforme descrito em (79). Ainda na seção 4.3, foi 

proposto o processo de otimização do ponto de operação da turbina eólica, que posiciona 

a turbina eólica em um ponto de máxima derivada da potência mecânica em relação à 

velocidade da turbina. A operação da turbina nesse ponto reduz os desvios e o tempo de 

assentamento da velocidade da turbina, além de diminuir a frequência de acionamento 

do controle de velocidade, diminuindo assim, a frequência de alteração do ângulo de 

passo das pás da turbina. 

A avaliação da otimização proposta para o ponto de operação da turbina eólica 

foi realizada submetendo o sistema teste a uma entrada de carga de 200 kW em =1 st . 

Ambas as unidades de geração operam com o CPF, utilizando o mesmo estatismo. 

Portanto, em regime permanente cada unidade assume 100 kW da variação de carga. A 

unidade a vapor opera com carga mínima, 500 kW, como nos testes anteriores. Com 

relação as condições de operação da unidade eólica, foram considerados cinco casos 

distintos: 

Caso 1) Unidade eólica fornecendo uma potência de 800 kW com uma 

velocidade de vento de 10 m/s; 

Caso 2) Unidade eólica fornecendo uma potência de 1000 kW com uma 

velocidade de vento de 10 m/s; 
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Caso 3) Unidade eólica fornecendo uma potência de 600 kW com uma 

velocidade de vento de 10 m/s; 

Caso 4) Unidade eólica fornecendo uma potência de 800 kW com uma 

velocidade de vento de 11 m/s; 

Caso 5) Unidade eólica fornecendo uma potência de 800 kW com uma 

velocidade de vento de 9 m/s. 

Para cada um dos 5 cenários mencionados, avalia-se a turbina operando em dois 

distintos pontos de operação, considerando a mesma potência mecânica. Um dos pontos 

de operação corresponde a um ponto não otimizado e o outro ponto de operação 

corresponde ao ponto otimizado pelo processo proposto. Os resultados referentes ao 

impacto da otimização do ponto de operação no tempo de acomodação (TA) e magnitude 

do desvio da velocidade da turbina eólica (  ,máxt ) são apresentados na Tabela 3. 

Também são expostos os valores dos ângulos de passo das pás,  , para cada caso e a 

diferença percentual do tempo de assentamento (TA) e do desvio da velocidade da 

turbina (  % ) das situações com otimização em relação as situações sem otimização. 

 

Tabela 3 - Resultados da otimização do ponto de operação da turbina eólica. 

 Não otimizado Otimizado   

  (°) TA (s) 
 ,máxt  

 (p.u.) 
 (°) TA (s) 

 ,máxt  

 (p.u.) 
TA (%)  % (%) 

Caso 1 8 30,16 -0,0887 4,78 12,67 -0,0426 -57,99 -51,97 

Caso 2 5 27,01 -0,0788 3,74 17,1 -0,0540 -36,69 -31,47 

Caso 3 11 19,32 -0,0723 5,76 10,24 -0,0359 -47,00 -50,35 

Caso 4 12 34,58 -0,0904 7,33 8,98 -0,0324 -74,03 -64,16 

Caso 5 3,7 46,04 -0,1118 1,73 19,1 -0,0605 -58,51 -45,89 

 

A utilização da otimização apresentou resultados expressivos, com uma 

redução média de 54,84% do tempo de assentamento da velocidade da turbina e uma 

redução máxima de 74%. A redução média dos desvios máximos da velocidade foi de 

48,77%, com uma redução máxima de 64,16% nos casos observados. Além dos ganhos 

obtidos com a otimização, as análises realizadas também mostraram que quanto maior 

o valor das variações de carga maiores são os desvios de velocidade da turbina.  O 

contrário é observado em relação à variação da velocidade do vento, onde maiores 

velocidades de vento resultam em menores desvios de velocidade. Estes 
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comportamentos são decorrentes das curvas características da potência mecânica da 

turbina eólica. Quanto maior a potência demandada, mais próximo o ponto de operação 

estará do MPP, e, consequentemente, menores serão os valores da  ,m t tP . Já o 

aumento da velocidade do vendo deixa o ponto de operação mais distante do MPP, 

aumento o valor da  ,m t tP . 

A Figura 57 mostra as curvas dos desvios de potência mecânica e velocidade 

da turbina eólica, ambos em p.u., para o Caso 1 da Tabela 3. A resposta da velocidade 

da turbina evidencia a grande redução do desvio de velocidade da turbina, considerando 

a unidade eólica alimentando variações de carga com a mesma magnitude. Ademais, 

verifica-se que no caso otimizado as taxas de variação de velocidade são menores. Por 

sua vez, as curvas da potência mecânica evidenciam a capacidade da unidade eólica em 

fornecer a mesma potência a partir de diferentes pontos de operação. No entanto, é 

perceptível que no caso não otimizado, o valor da potência mecânica precisa de mais 

tempo para suprir a potência demandada pelo inversor e, por consequência, mais tempo 

para entrar em regime permanente. A diferença entre essas potências é suprida pela 

resposta inercial da turbina, como demonstrado nas seções 4.1 e 5.2, resultando nas 

maiores taxas de variações de velocidade e também em maiores desvios da energia 

cinética da turbina, que por sua vez é dependente da variação total da velocidade.  

  

Figura 57 - Desvios de velocidade e potência mecânica da turbina eólica para os pontos de 
operação otimizados e não otimizados. 
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O CSF não foi implementado na unidade eólica em decorrência da sua 

dinâmica lenta, a qual pode interferir na contribuição da otimização quanto ao tempo de 

assentamento da turbina. Em função de estarmos interessados na validação de uma 

dinâmica mais rápida, justifica-se a utilização somente do CPF na unidade eólica. 

Destaca-se que as malhas de controle da unidade a vapor presente no sistema não foram 

alteradas, portanto, a unidade a vapor opera apenas com o controle primário de 

frequência. Entretanto, se o CSF for implementado na unidade eólica, a contribuição da 

otimização na redução da variação total de velocidade e, consequentemente, na 

frequência de atuação do controle velocidade continuam válidas, conforme demonstra a 

Figura 58. Destaca-se que nos instantes iniciais, enquanto a contribuição do CSF não é 

significativa, o desvio de velocidade e potência mecânica do caso otimizado da Figura 58 

são praticamente os mesmos observados na Figura 57. Contudo, conforme a ação do 

CSF se torna mais significativo a unidade eólica assume lentamente toda a variação de 

carga e, consequentemente, a potência mecânica e a velocidade da turbina eólica 

replicam tal comportamento, conforme descrito na seção 4.1. 

 
Figura 58 - Desvios de velocidade e potência mecânica da turbina eólica para os pontos de 

operação otimizados e não otimizados com a inclusão do CSF na unidade eólica. 
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5.5 AVALIAÇÃO DA OPERAÇÃO DE MÚLTIPLOS GSVs EM SISTEMA DE ELEVADA 

INÉRCIA 

Na seção 5.1 avaliou-se a implementação do GSV bem como das malhas de 

controle de frequência considerando um sistema (microrrede) formado por centrais 

geradoras de baixa inércia. Esta seção avalia a implementação do GSV e das malhas de 

controle de frequência em um sistema de grande inércia, ou seja,  sistema com dinâmicas 

eletromecânicas significativamente mais lentas. Ademais, no sistema teste considerado, 

Figura 38, existem duas fazendas eólicas (WF) separadas geograficamente operando em 

paralelo. Desta forma é possível avaliar a operação paralela dos GSVs de cada uma das 

WFs. 

Além da análise do controle de frequência, esta seção também busca 

demonstrar a implementação da estratégia operacional descrita na seção 4.4. Conforme 

mencionado na seção 4.4, em momentos de alta disponibilidade de energia eólica uma 

porção das unidades eólicas pode passar a operar de forma descarregada, participando 

do controle da frequência (modo 2) e evitando o curtailment. Ao mesmo tempo, a outra 

porção da geração eólica pode continuar operando da forma convencional com controle 

MPPT (modo 1), buscando o máximo aproveitamento da energia disponível. Assim, no 

sistema apresentado na Figura 38 é considerado que a WF-1 opera descarregada e 

participando do controle de frequência, enquanto a WF-2 continua operando com controle 

MPPT. Por sua vez, o gerador síncrono da unidade a vapor (GS) opera com carga mínima 

de operação. 

A análise envolvendo o sistema de maior inércia considera uma entrada de 

carga de 135 MW em t =5 s. Nesse cenário, a unidade a vapor, com constante de inércia 

H = 5,6 MWs/MVA, opera com carga mínima de 230 MW, participando do CPF. A WF-1 

participa do CPF e opera descarregada na região de sobrevelocidade, com potência de 

360 MW, velocidade da turbina igual a 1,18 p.u., ângulo de passo das pás da turbina de 

11,51º e velocidade de vento de 13 m/s. A inércia adotada para o GSV1 da WF-1 é Jv1 = 

25.330 kgm2, equivalente a Hv,1 = 5,6 MWs/MVA, e a constante de tempo do atuador 

virtual é Tv1 = 6 s. A WF-2 opera com controle MPPT, velocidade de vento de 10 m/s e 

ângulo das pás da turbina de 0º. Em decorrência do controle MPPT, a velocidade da 
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turbina é de 1,05 p.u. e a WF-2 fornece ao sistema a potência de 721,8 MW. O valor de 

potência determinado pelo controle MPPT é utilizado como a potência mecânica virtual 

(Pm,v) do GSV2 da WF-2. A inércia adotada para o GSV2 da WF-2 é Jv2 = 9.046 kgm2, 

equivalente a Hv,1 = 2 MWs/MVA, e a constante de tempo do atuador virtual é Tv1 = 6 s. 

Os parâmetros do GSV1 foram selecionados de forma a se aproximar dos 

parâmetros da unidade a vapor. Já os parâmetros do GSV2 foram selecionados de forma 

a não desestabilizar a WF-2 após perturbações no sistema, uma vez que essa opera sem 

margem de potência em decorrência do controle MPPT. A otimização multiobjetivo não 

foi utilizada neste sistema, pois seria necessária uma nova análise dos limites dos 

parâmetros utilizados, de forma a garantir a estabilidade do sistema ao longo do processo 

de otimização. Como exemplo, seria necessário definir a máxima constante de inércia 

(Hv) para a WF operando com controle MPPT, o que foge do escopo deste trabalho. 

Para o cenário descrito anteriormente, inicialmente avalia-se o sistema com e 

sem a inclusão da componente de amortecimento virtual (Dv) nos GSV das WFs. A 

constante de tempo adotada é de Td = 0,7 s e a constante de amortecimento virtual 

adotada é Dv = 6 p.u., ambas ajustadas de forma empírica com o único objetivo de 

amortecer as oscilações não amortecidas observadas no sistema. Na microrrede 

operando com apenas um GSV, a ausência do amortecimento virtual não degradou a 

resposta dinâmica da potência elétrica da unidade eólica ou da frequência do sistema. 

A Figura 59 apresenta a resposta da frequência do sistema de grande porte 

(Figura 38) após a entrada de carga citada. Já a Figura 60 e a Figura 61 apresentam a 

resposta da potência das WFs. Analisando essas figuras de forma conjunta, percebe-se 

que apesar da resposta inercial mais lenta, a geração eólica operando com GSV 

contribuiu de forma efetiva e significativa na resposta inercial. Com relação a contribuição 

no controle de frequência, somente a WF-1 participou da regulação da frequência, uma 

vez que a WF-2 opera no MPPT. Entretanto, a operação dos GSVs em paralelo sem a 

implementação da componente de amortecimento virtual (Dv) resultou no surgimento de 

oscilações eletromecânicas não amortecidas com frequência de 1,47 Hz, mesmo com a 

presença de um PSS na unidade a vapor. 
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Figura 59 - Comparação da resposta da frequência do sistema considerando a inclusão da 

componente de amortecimento nos GSVs. 

 
Figura 60 - Comparação da resposta da potência ativa da WF-1 considerando a inclusão da 

componente de amortecimento nos GSVs. 

 
Figura 61 - Comparação da resposta da potência ativa da WF-2 considerando a inclusão da 

componente de amortecimento nos GSVs 
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O efeito da implementação da componente de amortecimento virtual na 

frequência e na potência entregue pelas unidades eólicas é apresentada as Figuras 

Figura 59, Figura 60 e Figura 61. A inclusão do amortecimento atenuou as oscilações na 

resposta da frequência e da potência entregue ao sistema. Destaca-se que tanto a 

frequência quanto a potência foram pouco afetadas pelo coeficiente de amortecimento 

virtual Dv durante a resposta inercial. Assim, a componente de potência decorrente do 

amortecimento (DvTddωv/dt), apresentada na seção 4.2, pode ser desconsiderada nas 

análises do balanço de potência das unidades eólicas para esse intervalo. 

A resposta da potência da unidade a vapor é apresentada na Figura 62. Como 

pode ser observado, as oscilações de potência também estão presentes na unidade a 

vapor. Após a inclusão da componente do amortecimento nos GSVs, as oscilações de 

potência foram atenuadas. Destaca-se que as oscilações iniciais observadas na resposta 

da potência das WFs e da unidade a vapor, após a inclusão da componente do 

amortecimento, são decorrentes das interações eletromecânicas entre as unidades 

geradoras.  

 
Figura 62 - Comparação da resposta da potência ativa da unidade a vapor com e sem a inclusão 

da componente do amortecimento nos GSVs. 

 

A Figura 63 apresenta a resposta das velocidades das turbinas equivalentes 

das WFs após a entrada de carga no sistema considerando os GSVs com a componente 

de amortecimento. A variação da potência na saída da WF-1 é definida pela ação inercial 

de seu GSV e pela ação do CPF. Assim, a WF-1 varia de forma permanente a potência 

entregue à rede em função da atuação do CPF. Por operar descarregada na região de 
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sobrevelocidade, essa variação de potência demandada pela turbina resulta na sua 

desaceleração e, consequentemente, no aumento da potência mecânica na turbina 

eólica, como é verificado na Figura 63.  

A WF2 também opera com GSV, mas sua referência é definida pelo controle 

MPPT, logo ela contribui apenas com a resposta inercial do sistema, como demonstrado 

na Figura 60. Dessa contribuição e por operar sem margem de potência, o aumento da 

potência ativa entregue a rede pela WF-2 é suprido pela energia cinética da turbina, 

resultando na sua desaceleração. A medida que a velocidade da turbina diminui, a ação 

do controle MPPT se opõe à resposta inercial do GSV. De forma paralela ocorre a 

restauração da frequência da rede pelas demais unidades do sistema que operam com 

CPF. Dessa forma, a medida que a frequência do sistema é restaurada ocorre uma 

interação entre a resposta inercial do GSV e a ação do controle MPPT. Essa interação 

dinâmica acaba quando a frequência do sistema é estabilizada e a malha do MPPT faz a 

turbina eólica da WF-2 retornar ao ponto de operação do MPPT. 

 
Figura 63 - Velocidades das turbinas equivalentes das WFs considerando os GSVs com a 

componente de amortecimento. 

 

Nessa primeira análise o CSF não foi implementado em função de sua 

dinâmica lenta. Entretanto, mesmo no sistema de grande porte, o CSF pode ser 

executado pela geração eólica contanto que essa opere com margem de potência. Assim, 

frente as mesmas condições operacionais citadas anteriormente e com o amortecimento 

implementado nos GSVs, o CSF foi ativado na WF-1 e o sistema foi submetido à mesma 

entrada de carga, que neste caso ocorreu em t = 30 s. A Figura 64 apresenta a resposta 
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da frequência do sistema enquanto a Figura 65 apresenta a resposta da potência ativa 

das unidades de geração. 

 
Figura 64 - Frequência do sistema considerando a atuação do CSF na WF-1. 

 
Figura 65 - Resposta da potência ativa das unidades de geração considerando a atuação do CSF 

na WF-1. 

 

Da resposta da frequência, Figura 64, constata-se que a frequência de fato é 

reestabelecida após a implementação do CSF na WF-1. Da resposta da potência ativa 

das unidades, Figura 65, percebe-se que: 1) A WF-2, por não operar com controladores 

de frequência, aumenta a potência entregue à rede apenas durante a resposta inercial e 

na sequência assume valores de potência inferiores ao valor pré-perturbação de modo a 

restaurar a velocidade da turbina ao ponto de máxima potência; 2) Por operar com CPF, 

a unidade a vapor aumenta a potência entregue à rede enquanto a frequência do sistema 

não é reestabelecida, reduzindo sua contribuição à medida que a frequência retorna ao 
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valor nominal; 3) A WF-1 assume toda a variação de carga do sistema durante o processo 

de reestabelecimento da frequência. 

5.4.1 Avaliação da Capacidade de Formação de Rede da Geração Eólica 

Um dos benefícios da utilização do GSV em relação ao modo de controle 

convencional dos inversores é sua capacidade de operar como formador de rede, 

definindo a frequência do sistema. Para verificar essa funcionalidade e a robustez da 

operação da geração eólica com GSV, esta subseção analisa o comportamento do 

sistema de elevada inércia, Figura 38, frente à desconexão repentina do único gerador 

síncrono convencional do sistema (unidade a vapor). Para essa análise são consideradas 

as mesmas condições operacionais iniciais descritas no início desta seção, com exceção 

de que no lugar da entrada de carga em t = 5 s, ocorre a desconexão da unidade a vapor. 

De forma complementar, o impacto da constante de tempo (Tv) do atuador 

virtual na dinâmica do sistema também é avaliado. Para tal são considerados dois 

cenários distintos. No primeiro cenário são utilizados valores iguais para a constante de 

tempo do atuador virtual nos GSVs das WFs, onde Tv = 6 s. No segundo cenário, o valor 

de Tv do GSV da WF-2, a qual opera com controle MPPT, é alterado de 6 s para 10 s. 

A Figura 66 apresenta a resposta da frequência do sistema após a desconexão 

da unidade a vapor para os dois cenários descritos. Primeiramente, pode-se afirmar que 

as WFs operando com GSV conseguiram suportar a saída de operação da unidade a 

vapor e manter a estabilidade da frequência do sistema, ou seja, conseguiram operar 

definindo a frequência do sistema. Com relação ao comportamento da frequência durante 

a resposta inercial, verifica-se um ROCOF maior que o observado no caso da entrada de 

carga. Isso ocorre pois com a desconexão da unidade vapor ocorre a redução da inércia 

equivalente do sistema. Ademais, a saída da unidade a vapor resulta em uma maior 

diferença entre a potência gerada e a potência demandada pela carga que no caso 

anterior. Ainda na Figura 66, pode ser observado que o cenário com constantes de tempo 

iguais apresenta oscilações menos amortecidas. Essas oscilações são causadas por 



 
 161 Capítulo 5 - Resultados 

uma interação detrimental de controle que ocorre entre o CPF da WF-1 e o controle MPPT 

da WF-2. 

 
Figura 66 - Resposta da frequência do sistema após a desconexão da unidade de geração 

convencional considerando duas combinações de Tv para os GSVs 

 

Primeiramente é necessário destacar que a ação destes controladores é 

antagônica. Enquanto o CPF aumenta a potência entregue a rede pela WF-1, o controle 

MPPT diminui a potência entregue a rede pela WF-2 de modo a restaurar o ponto de 

operação da turbina ao ponto de máxima potência. Por sua vez, o valor de Tv define o 

atraso da atuação desses controladores sobre a malha do GSV. Portanto, o valor Tv 

exerce uma influência significativa nas oscilações observadas. Como agravante, a 

referência de potência definida pelo controle MPPT depende da velocidade da turbina. 

Portanto, no cenário com constantes de tempo iguais a dinâmica eletromecânica da 

turbina realimenta a dinâmica eletromecânica do sistema elétrico, resultando nas 

oscilações observadas na resposta da frequência do sistema, apresentada na Figura 66. 

No cenário com constantes de tempo diferentes essas oscilações são amortecidas de 

forma significativa. Como os atrasos decorrentes do atuador virtual são distintos, a 

interação dinâmica detrimental entre o CPF da WF-1 e o controle MPPT da WF-2 é 

evitada. Consequêntemente, a dinâmica eletromecânica da turbina eólica equivalente da 

WF-2 apresenta menor impacto sobre a dinâmica da frequência do sistema. 

A Figura 67 apresenta a resposta da potência ativa entregue à rede por ambas 

as WFs para os cenários descritos anteriormente. Primeiramente, destaca-se que ambas 

as WFs assumiram parte da carga após a desconexão da unidade a vapor. Estretanto, a 
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WF-2 retorna ao nível de potência pré-perturbação em decorrência de sua operação com 

controle MPPT. Consequêntemente, a WF-1 que opera com CPF assume toda a carga 

antendida previamente pela unidade a vapor. Bem como na resposta da frequência do 

sistema, a interação detrimental entre o CPF e o controle MPPT também é observada na 

resposta da potência ativa das WFs quando constantes de tempo iguais são utilizadas, 

sendo amortecida ao passo que valores distintos de Tv são utilizados nos GSVs das WFs.  

 
Figura 67 - Resposta da potência ativa das WFs após a desconexão da unidade de geração 

convencional considerando duas combinações de Tv para os GSVs. 

 

A Figura 68 apresenta a resposta da velocidade das turbinas equivalentes das 

WFs após a desconexão da unidade a vapor considerando os cenários descritos 

anteriormente. Por operar com CPF, a WF-1 apresenta uma alteração permanente da  

velocidade de sua turbina. Por sua vez, a velocidade da turbina da WF-2 retorna ao valor 

pré-perturbação em decorrência da atuação do controle MPPT. As oscilações resultantes 

da interação do CPF e do controle MPPT podem ser verificadas nas velocidades das 

turbinas apresentadas na Figura 68. Como ocorre na resposta da frequência do sistema 

e na resposta da potência ativa na saída das WFs, as oscilações na velocidade das 

turbinas são amortecidas mais rapidamente quando são utilizadas distintas constantes 

de tempo do atuador virtual nos GSVs das WFs. 
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Figura 68 - Resposta da velocidade das turbinas equivalente das WFs após a desconexão da 

unidade de geração convencional considerando duas combinações de Tv para os GSVs. 
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6 CONCLUSÕES 

À medida que a inserção da geração eólica aumenta, surgem novos desafios 

relacionados à manutenção da estabilidade da frequência em sistemas de potência. 

Como medida de segurança e de melhoria da resposta dinâmica do sistema, observa-se 

uma crescente demanda dos operadores dos sistemas de potência por serviços 

ancilares, acompanhado do aumento do curtailment da geração eólica. Estes cenários 

deixam claro a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas de controle e 

operação da geração eólica. Apesar de alguns trabalhos abordarem esse tema, o assunto 

não está estabelecido e muitas contribuições podem ser feitas. 

A abordagem proposta, baseada no controle do tipo gerador síncrono virtual, 

permite que a geração eólica opere como formadora de rede, mesmo na ausência da 

geração síncrona convencional. A inércia, o coeficiente de amortecimento e a constante 

de tempo do atuador mecânico virtual atribuídos a cada unidade eólica operando com 

GSV são parâmetro de controle que podem ser ajustados ou otimizados de acordo com 

a desempenho desejado pelo operador do sistema.  

Os resultados mostraram que o controle proposto foi muito efetivo no 

fornecimento de resposta inercial e controle de frequência, tanto para sistemas de baixa 

inércia, como microrredes, como para sistemas de inércia elevada, como os sistemas de 

potência de grande porte. As análises realizadas também mostraram que a ação do 

controle proposto resultou em dinâmicas eletromecânicas aceitáveis e adequadas para 

as unidades de geração eólica. Os resultados mostraram que a geração eólica, operando 

descarregadas na região de sobrevelocidade, pode participar da reposta inercial, do 

controle primário e do controle secundário em sistemas elétricos de potência, diminuindo 

a dependência das unidades das unidades de geração convencionais e possibilitando a 

redução do curtailment da geração eólica. 

A utilização do GSV pelas unidades eólicas resultou em oscilações nos 

sistemas testados. As oscilações causadas pela operação simultânea de múltiplos GSVs 

foram amortecidas por meio do ajuste adequado do coeficiente de amortecimento virtual. 

Já as oscilações relacionadas à interação entre o controle primário de frequência e o 
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controle MPPT foram amortecidas por meio do ajuste adequado da constante de tempo 

do atuador virtual do GSV.  

Uma análise qualitativa do efeito da adição do GSV e das malhas de controle 

de frequência nas dinâmicas eletromecânicas das unidades de geração eólica também 

foi proposta. Os resultados apresentados estão em consonância com a análise realizada 

com base no balanço de potência das unidades. Demonstrou-se o potencial do uso da 

energia cinética da turbina durante a resposta inercial do sistema de potência e a 

efetividade do controlador de tensão do barramento CC, implementado no retificador da 

unidade eólica. Ademais, em decorrência da operação descarregada da turbina eólica na 

região de sobrevelocidade, pode-se utilizar valores elevados de inércia virtual para o GSV 

sem o risco de instabilizar a unidade eólica como ocorreria com ela operando com 

controle MPPT. 

A seleção dos parâmetros do GSV foi inicialmente baseada em aspectos 

operacionais do sistema de potência e limitações operacionais da unidade eólica. 

Entretanto, por se tratarem de parâmetros de controle formulou-se um problema de 

otimização multiobjetivo para realizar a seleção dos parâmetros do GSV. As limitações 

operacionais da unidade eólica foram consideradas como restrições do problema de 

otimização, o qual tem como objetivos a redução do ROCOF máximo, do máximo 

afundamento de frequência e do tempo de assentamento da frequência. A otimização 

proposta foi efetiva na seleção dos parâmetros para o GSV, resultando em uma melhora 

significativa da resposta da frequência.  

Considerando as características de operação descarregada de turbinas eólicas na 

região de sobrevelocidade, formulou-se um problema de otimização para determinar o 

ponto de operação da turbina. Esse problema de otimização tem por objetivo determinar 

o ponto de operação em que a turbina eólica apresente a máxima taxa de variação da 

potência mecânica em relação à variação da velocidade da turbina eólica. A otimização 

proposta foi testada para diversas condições operacionais, de vento e carga, sempre se 

mostrando efetiva na definição do melhor ponto operacional para a turbina eólica 

considerando as restrições operacionais impostas. Como resultado da utilização da 

otimização proposta foram observadas reduções significativamente nos tempos de 

acomodação e nas magnitudes dos desvios da velocidade da turbina eólica após 
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variações de carga. Consequentemente o estresse mecânico sofrido pela turbina e a 

duração das dinâmicas eletromecânicas da unidade eólica foram reduzidos. 

6.1 PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES FUTURAS 

Obtiveram-se com o desenvolvimento desta pesquisa duas publicações 

eventos científicos de abrangência nacional: 

• TESSARO, Heitor J.; OLIVEIRA, Ricardo V.; BASTIANI, Bruno A. A 

Frequency Control Approach Based on Wind Generation Operating as 

Virtual Synchronous Generator. VII Simpósio Brasileiro de Sistemas 

Elétricos - SBSE 2018, Niterói, Brasil. 2018. 

• TESSARO, Heitor J.; OLIVEIRA, Ricardo V.; BASTIANI, Bruno A. A Load 

Frequency Control Approach for Systems with Predominance of Wind 

Generation. VII Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE 2018, 

Niterói, Brasil. 2018. 

Encontra-se em processo de elaboração um artigo, a ser submetido para a 

periódico internacional, intitulado “An Inertial and Frequency Control Approach based on 

Virtual Synchronous Generator for Power Systems with Predominance of Wind 

Generation”. 

A proposição de uma abordagem para determinar a máxima inércia virtual que 

não cause instabilidade para unidades eólicas operando como GSV no ponto de máxima 

potência sem controle de frequência será abordado em trabalhos de pesquisa futuros. A 

extensão da utilização da otimização multiobjectivo para sistemas com múltiplos GSVs 

considerando a componente de amortecimento e a operação de unidades no ponto de 

máxima potência também se configura como uma das sequências dessa pesquisa.  
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APÊNDICE A - PARÂMETROS DO SISTEMA TESTE 

Os parâmetros dos componentes empregados no sistema teste de pequeno 

porte, ilustrado pela Figura 37, são apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros dos componentes do sistema de pequeno porte. 

Unidade à Vapor 

Potência Nominal do Gerador Síncrono (MW) 2,0 

Tensão Nominal do Gerador Síncrono (V) 380 

Frequência Nominal (Hz) 60 

Número de Polos do Gerador Síncrono 4 

Velocidade Nominal do Gerador Síncrono (rad/s / rpm) 377 / 1800 

Constante de Inércia (s) 0,8 

Constante de Tempo da Turbina a Vapor (s) 0,6 

Constante de Tempo da Excitatriz do Gerador Síncrono (s) 0,06 

Gerador Síncrono da Unidade Eólica 

Potência Nominal (MW) 2 

Tensão Nominal (V) 690 

Frequência Nominal (Hz) 8,75 

Número de Polos 60 

Velocidade Nominal (rad/s / rpm) 3,67 / 17,5 

Constante de Tempo da Excitatriz (s) 0,06 

Turbina Eólica 

Potência Nominal (MW) 2 

Velocidade do Rotor (mínima / nominal / máxima em rpm) 6 / 15 / 18 

Raio do Rotor (m) 41 

Coeficiente de Potência Máximo 0,49 

Momento de Inércia do Conjunto (Kgm2) 2,92 x 106 

Barramento CC 

Tensão Nominal (VCC) 1100 

Capacitância (F) 0,3 

Filtro LCL 

Indutância do Indutor do Filtro (μH) 397 

Resistência do Indutor do Filtro (mΩ) 1,0 

Capacitância do Capacitor do Filtro (μF) 557 

Indutância do Indutor de Acoplamento (μH) 12,1 

Resistência do Indutor de Acoplamento (mΩ) 1,0 

 

Os parâmetros dos componentes empregados no sistema teste de inércia 

elevada, ilustrado pela Figura 38, são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Parâmetros dos componentes do sistema de inércia elevada. 

Unidade à Vapor 

Potência Nominal do Gerador Síncrono (MW) 900 

Tensão Nominal do Gerador Síncrono (kV) 22 

Frequência Nominal (Hz) 60 

Número de Polos do Gerador Síncrono 2 

Velocidade Nominal do Gerador Síncrono (rpm) 3600 

Constante de Inércia (s) 5.6 

Constante de Tempo da Turbina a Vapor (s) 7,3 

Constante de Tempo da Excitatriz do Gerador Síncrono (s) 0,06 

Parques Eólicos (WFs) 

Número de unidades eólicas 450 

Geradores Síncronos das Unidades Eólicas 

Potência Nominal (MW) 2 

Tensão Nominal (V) 690 

Frequência Nominal (Hz) 8,75 

Número de Polos 60 

Velocidade Nominal (rad/s / rpm) 3,67 / 17,5 

Constante de Tempo da Excitatriz (s) 0,06 

Turbina Eólica das Unidades Eólicas 

Potência Nominal (MW) 2 MW 

Velocidade do Rotor (mínima / nominal / máxima em rpm) 6 / 15 / 18 

Raio do Rotor (m) 41 

Coeficiente de Potência Máximo 0,49 

Momento de Inércia do Conjunto (Kgm2) 2,92 x 106 

Barramento CC 

Tensão Nominal (VCC) 1100 

Capacitância (F) 0,3 

Filtro LCL 

Indutância do Indutor do Filtro (p.u.) j0,6134 

Resistência do Indutor do Filtro (p.u.) 1,7 x 10-6 

Capacitância do Capacitor do Filtro (p.u.) j0,05 

Indutância do Indutor de Acoplamento (p.u.) j0,0691 

Resistência do Indutor de Acoplamento (p.u.) 1,7 x 10-6 

Linhas de Transmissão e Transformadores 

Impedância entre as barras 1 e 2 (p.u.) j0,15 

Impedância entre as barras 2 e 3 (p.u.) j0,23 

Impedância entre as barras 5 e 4 (p.u.) j0,15 

Impedância entre as barras 4 e 3 (p.u.) j0,51 

Impedância entre as barras 6 e 3 (p.u.) j0,90 

Impedância entre as barras 7 e 6 (p.u.) j0,15 
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APÊNDICE B - MODELAGEM DINÂMICA DO SISTEMA TESTE 

Este apêndice apresenta a modelagem dinâmica dos componentes do sistema 

teste apresentado na Figura 37, através de equações diferenciais e funções de 

transferência. Os elementos que operam com corrente alternada são modelados no 

sistema em coordenadas dq0. Todas as grandezas descritas com uma barra superior são 

referidas em p.u.. A modelagem matemática realizada por Bordignon (2017) e 

Lukasievicz (2016), em seus respectivos trabalhos, serviu de base para desenvolvimento 

dos modelos apresentados a seguir. 

B.1 MODELAGEM DOS GERADORES 

No sistema teste utilizado, ambas unidades geradoras utilizam máquinas 

síncronas como geradores. Apesar de existirem modelos detalhados do gerador 

síncrono, em estudos de estabilidade, que é o caso deste trabalho, um modelo 

simplificado pode ser utilizado sem prejuízos (REZA; FARSHAD, 2012). No modelo 

simplificado são desconsiderados os efeitos das dinâmicas das correntes parasitas, dos 

enrolamentos amortecedores e os efeitos de saturação das indutâncias dos 

enrolamentos. O modelo elétrico simplificado do gerador síncrono em coordenadas dq0 

no referencial síncrono do rotor, considerando as correntes elétricas como variáveis de 

estados, pode ser descrito como (ANAYA-LARA et al., 2011): 

 





 
= − + + − 
 

d md fd b
a d q q e d

b d

di L di
R i L i V
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onde di  e dV  são a corrente e a tensão de eixo direto, respectivamente, qi  e qV  são a 

corrente e a tensão de eixo em quadratura, respectivamente, fdi  e fdV  são a corrente e a 

tensão do enrolamento de campo, respectivamente, aR  e fdR  são as resistências do 

estator e do rotor, respectivamente, dL  e qL  são as indutâncias de eixo direto e de 

quadratura, respectivamente, mdL  é a indutância mútua de eixo direto, fdL  é a indutância 

do enrolamento de campo, e  é a frequência elétrica angular e b  é a frequência angular 

de base. Em (106), = ( ) ( )fd fd fd e mdV E R L , onde fdE  representa a tensão de campo 

aplicada pelo sistema de excitação (ANAYA-LARA et al., 2011). Destaca-se que o modelo 

do gerador síncrono apresentado por (104) - (106) é utilizado para representar as 

correntes do gerador síncrono na unidade eólica e na unidade a vapor. 

Os modelos dos sistemas de excitação utilizados na unidade eólica e na 

unidade a vapor são distintos. O mesmo ocorre com os modelos mecânicos empregados 

nessas unidades. Dessa forma, primeiramente serão apresentados os modelos do 

sistema de excitação e mecânico referente à unidade a vapor, seguidos pelo modelo do 

sistema de excitação e mecânico da unidade eólica.  

Na unidade a vapor, o transdutor de medição é considerado ideal e a excitatriz 

é modelada por um sistema de primeira ordem como: 

 ( )= − +
1fd

fd fd pss
exc

dE
u E u

dt T
, (107) 

onde excT  é a constante de tempo da excitatriz e pssu  é o sinal de controle do sistema 

estabilizador de potência implementado na unidade a vapor. Já fdu  é o sinal de controle 

do regulador automático de tensão (em inglês, Automatic Voltage Regulator), formado 

por um controlador do tipo proporcional baseado no erro da tensão terminal do gerador. 

A tensão terminal do gerador síncrono em regime permanente é determinada por 

(ANAYA-LARA et al., 2011):  

 ( ) ( )  = + = − + + − − +t d q a d q q e a q d d e md fd eV V jV R i L i j R i L i L i . (108) 

O diagrama de blocos do regulador automático de tensão utilizado na unidade a vapor é 

mostrado na Figura 69, onde p,vtK  é o ganho proporcional do regulador. 
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Figura 69 - Regulador de tensão da unidade a vapor. 

 

Os sistemas estabilizadores de potência (em inglês, Power System Stabilizer 

- PSS) são empregados para amortecer as oscilações de baixa frequência presentes no 

sistema. O PSS atua sobre o sistema de excitação do gerador, resultando em uma 

componente de torque elétrico em fase com os desvios de velocidade do gerador 

síncrono (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). A PSS utilizada neste trabalho é apresentada 

na Figura 70. Ela é composta por um ganho, pssK , por um filtro wasout com constante de 

tempo wT  e dois compensadores de fase, com constantes de tempo 1ssT  à 4ssT . O filtro 

washout opera como um filtro passa alta, com constante de tempo suficientemente 

grande para permitir a passagens dos sinais associados com as oscilações da velocidade 

do rotor da unidade a vapor, r  (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). Os compensadores 

de fase, por sua vez, compensam o atraso de fase do torque elétrica decorrente do 

entreferro do gerador (em inglês, air gap) (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994). 

 

 

Figura 70 - Sistema estabilizador de potência utilizado na unidade a vapor. 
Fonte: Adaptado de Kundur et al. (1994).  

 

A velocidade do rotor da unidade a vapor,  ,r gv , é determinada pela equação 

do movimento do gerador como (KUNDUR; BALU; LAUBY, 1994):  

 


= − − 
,

, ,

1
( )

2

r gv
m gv e gv gv r

gv

d
P P D

dt H
, (109) 
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onde gvH  é a constante de inércia do gerador síncrono da unidade a vapor, gvD  é a 

constante de amortecimento,    = −,r r gv v  é o desvio de velocidade do rotor em p.u., 

,m gvP  é a potência mecânica da unidade motriz da unidade a vapor e ,e gvP  é a potência 

no estator do gerador. Em (109) utiliza-se a constante de inércia ( gvH ), pois as variações 

de velocidade no gerador da unidade a vapor apresentam desvios de pequena amplitude 

da velocidade nominal, não afetando os resultados do estudo em questão. A potência 

elétrica ,e gvP  é dada por =, , ,e gv r gv e gvP T , onde ,e gvT  é o torque elétrico no estator do 

gerador síncrono, determinado por (ANAYA-LARA et al., 2011): 

 ( )= − −,e gv md fd q d q d qT L i i L L i i . (110) 

A representação do comportamento dinâmico de unidades a vapor é bastante 

complexa, devido a série de atrasos envolvidos nas dinâmicas térmicas. No entanto, para 

a realização de estudos de estabilidade de sistemas de potência, essas dinâmicas podem 

ser simplificadas. Assim, a dinâmica do atuador da unidade a vapor pode ser 

representada por uma função de transferência de primeira ordem com constante de 

tempo amT , mostrada na Figura 71. A ação de controle da potência mecânica na unidade 

a vapor é determinada pela soma da referência de geração do gerador, ,gv refP , com a 

ação do controle primário de frequência. 

 

 

Figura 71 - Diagrama de blocos do controle da unidade a vapor. 

 

Além da equação da velocidade, uma equação que descreve a dinâmica do 

ângulo do rotor do gerador da unidade a vapor também é utilizada. O ângulo do rotor é 

obtido em relação a uma referência girante síncrona, que neste caso é determinada pela 

frequência do gerador virtual, v . A equação diferencial que representa esse ângulo é 

dada por (LUKASIEVICZ, 2016): 
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  = −,( )r gv v b

d

dt
,  (111) 

onde   é o ângulo elétrico do rotor em relação à referência girante. 

Com relação a unidade eólica, o sistema de excitação emprega um controlador 

do tipo proporcional-integral, afim de manter a tensão terminal do gerador constante. A 

Figura 72 apresenta o diagrama de blocos do sistema de excitação do gerador da unidade 

eólica, onde tV  é a tensão do estator do gerador, p,vtK  e i,vtK  são os ganhos proporcional 

e integral do controlador, ewT  é a constante de tempo da excitatriz e fdwE  é a tensão 

aplicada pelo sistema de excitação do gerador da unidade eólica. 

 

 
Figura 72 - Regulador de tensão do gerador da unidade eólica. 

 

Ao contrário da unidade a vapor, na unidade eólica o rotor do gerador pode 

apresentar grandes excursões de velocidade, conforme mencionado no capítulo 2. 

Consequentemente, o modelo mecânico deve levar em consideração tais variações de 

velocidade. Assim, no lugar da constante de inércia utilizada no modelo mecânico da 

unidade a vapor, utiliza-se o momento de inércia. A relação entre a constante de inércia 

e o momento de inércia foi apresentada no capítulo 3, mas é reescrita aqui por 

conveniência: 

 


=

2
,

2
2

t t n
t

n

J
H

S
. (112) 

onde tH  é a constante de inércia do conjunto turbina-gerador,  ,t n  é a velocidade nominal 

da turbina eólica, tJ  é o momento de inércia do conjunto turbina-gerador e nS  é a potência 

nominal. Assim, de (31) e (112), a expressão que descreve a dinâmica da velocidade da 

turbina eólica é dada por: 
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onde ,m tP  é a potência mecânica disponível no eixo da turbina, determinada em (2), e 

geP  é a potência elétrica no estator do gerador da unidade eólica.  

B.2 MODELAGEM DOS CONVERSORES ESTÁTICOS DA UNIDADE EÓLICA 

Anteriormente, no capítulo 2, demonstrou-se que as unidades eólicas de 

velocidade variável baseadas em gerador síncrono utilizam conversores estáticos como 

interface de conexão com o sistema. Como mostrado na Figura 2, esse tipo de unidade 

utiliza o conversor do lado do gerador para retificar a potência gerada. O retificador é 

conectado a um barramento CC. Por fim, o barramento CC é conectado ao inversor 

trifásico, que controla a tensão e a frequência na conexão da unidade eólica com a rede. 

Esses conversores são operados na configuração de fonte de tensão (no inglês, Voltage 

Source Inverter - VSI) controlados por PWM. Nesta seção, incialmente aborda-se o 

controle do conversor do lado da rede, seguido pela apresentação da dinâmica do 

barramento CC e, por fim, apresenta-se o controle utilizado no conversor do lado do 

gerador. Os modelos apresentados para os conversores tratam-se de modelos médios, 

que representam apenas as dinâmicas das malhas de controle dos conversores, 

desconsiderando as dinâmicas derivadas das comutações dos semicondutores. 

B.2.1 Controle do Conversor do Lado da Rede 

Neste trabalho, o inversor (conversor do lado da rede) da unidade eólica é 

controlado de forma a emular as dinâmicas eletromecânicas de um gerador síncrono 

convencional. A regulação da frequência também é implementada através do inversor da 

unidade eólica, onde o CPF e o CSF são implementados em conjunto com o GSV. Essa 

malha de controle foi mostrada na Figura 22, no capítulo 3. Assim, a malha de controle 

do GSV fornece a frequência angular (v ) utilizada no desacoplamento das componentes 
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de eixo d e q da tensão sobre o capacitor do filtro LCL e da corrente saindo do inversor, 

conforme mencionado no capítulo 3. 

Com relação ao controle de tensão implementado na malha do inversor da 

unidade eólica, manteve-se a malha de controle tradicional, mostrada na Figura 11, no 

capítulo 2. Nessa estratégia, as malhas de controle externas do inversor regulam as 

componentes de eixo d e q de tensão sobre o capacitor do filtro LCL. Entende-se que em 

sistemas de potência tradicionais, almeja-se que a demanda de potência reativa seja 

dividida entre as unidades presentes no sistema, utilizando-se para tal um controle droop 

reativo. No entanto, como este trabalho não tem como objetivo resolver problemas 

relacionados a estabilidade de tensão, manteve-se a malha tradicional de controle de 

tensão no inversor da unidade eólica. 

A frequência de comutação das chaves semicondutoras do inversor é 

realizada na casa de kHz. Dessa forma, o inversor consegue responder as dinâmicas 

eletromagnéticas presentes no sistema. No estudo em questão, foram observados picos 

de potência na saída do inversor em resposta a essas dinâmicas eletromagnéticas. Como 

tais picos de potência apresentam constantes de tempo semelhantes à das dinâmicas 

eletromagnéticas, eles não contribuem com a estabilidade eletromecânica do sistema. 

Portanto, para isolar o controle do inversor das dinâmicas eletromagnéticas, foram 

implementados filtros passa-baixa de primeira ordem com constante de tempo da ordem 

de ms na medição de tensão do capacitor do filtro LCL. Assim, as componentes dq da 

tensão utilizadas pelas malhas de controle externa do inversor são determinadas por: 

 = −,

1
( )od

od m od
vo

dv
v v

dt T
, (114) 

 = −,

1
( )

oq
oq m oq

vo

dv
v v

dt T
, (115) 

onde ,od mv  e ,oq mv  são as componentes d e q da tensão medida sobre o capacitor do 

filtro LCL e voT  é a constante de tempo do filtro passa-baixa de primeira ordem.  

As malhas de controle externas do inversor são baseadas em controladores 

do tipo proporcional-integral (PI). Os sinais de erro das tensões são dados por: 
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= −,
d

od ref od

d
v v

dt
, (116) 

 


= −,
q

oq ref oq

d
v v

dt
, (117) 

onde d  e q  são as integrais dos erros de tensão de eixo d e q, ,od refv  e ,oq refv  são as 

referências de tensão de eixo d e q, odv  e oqv  são as tensões de eixo d e q sobre o 

capacitor do filtro LCL. O controle da tensão é realizado de forma que a magnitude da 

tensão de referência esteja alinhada ao eixo direto do sistema de coordenadas global        

( =, 1 p.u.od refv ), enquanto a magnitude da tensão de eixo q é definida em zero                         

( =, 0 p.u.oq refv ) (LUKASIEVICZ, 2016). A saída da malha de controle externa, destinada 

ao controle da tensão sobre o capacitor do filtro, fornece as referências de corrente para 

as malhas de controle internas do inversor (POGAKU; PRODANOVIC; GREEN, 2007): 

 ( )  −= + −,, p,vod i,vodK Kod ref odid ref d f oq vv vi C v , (118) 

 ( )  −= + +,, p,voq i,voqK Koq ref oqiq ref q f od v
v vi C v , (119) 

onde ,id refi  e ,iq refi  são as referências de corrente de eixo d e q, p,vodK  e i,vodK  são os 

ganhos proporcional e integral do controlador de tensão de eixo d, respectivamente, p,voqK  

e i,voqK  são os ganhos proporcional e integral do controlador de tensão de eixo q, 

respectivamente. Como mencionado anteriormente no capítulo 3, os termos f oq vC v  e 

f od vC v  são utilizados para desacoplar as componentes dos eixos d e q. 

As malhas de controle internas do inversor também são baseadas em 

controladores do tipo PI, onde os erros das correntes de eixo d e q são dadas por: 

 


= −,
d

id ref id

d
i i

dt
,  (120) 

 


= −,
q

iq ref iq

d
i i

dt
,  (121) 

onde d  e  q  são a integral do erro das correntes de eixo d e q, respectivamente, ,id refi  

e ,iq refi  são as referências de corrente de eixo d e q, respectivamente, idi  e iqi  são as de 
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corrente de eixo d e q na saída do inversor, respectivamente. As malhas de controle 

internas determinam as referências de tensão de eixo d ( ,id refv ) e q ( ,iq refv ) utilizadas pelo 

PWM do inversor da unidade eólica, escritas como (POGAKU; PRODANOVIC; GREEN, 

2007): 

 ( )  = + −−, p,iid i,iid,K Kid ref d iq v fid ref idv i Li i , (122) 

 ( )  = − + +, p,iiq , i,iiqK Kiq ref iq ref iq q id v fv i i i L , (123) 

onde p,iidK  e i,iidK  são os ganhos proporcional e integral do controlador de corrente de 

eixo d, respectivamente, já p,iiqK  e i,iiqK  são os ganhos proporcional e integral do 

controlador de corrente de eixo q, respectivamente. Os termos iq v fi L  e id v fi L  são 

utilizados para desacoplar as componentes de eixo d e q da corrente, conforme 

mencionado no capítulo 3. O diagrama de blocos do sistema de controle do inversor, 

formado pelas malhas de controle descritas, foi apresentado na Figura 21 no capítulo 3. 

B.2.2 Tensão do Barramento CC 

O barramento CC na unidade eólica é formado por um banco de capacitores. 

A tensão sobre o barramento CC depende do equilíbrio entre a potência entrando no 

barramento ( = = +,cc in ge d d q qP P v i v i ), controlada pelo retificador, e a potência saindo do 

barramento ( = = +,cc out inv id id iq iqP P v i v i ), controlada pelo inversor. O fluxo de potência 

resultante é determinado pela diferença entre essas potências ( = −, ,cc cc in cc outP P P ). A 

Figura 73 ilustra a dinâmica descrita entre as potências no barramento CC. A dinâmica 

da tensão sobre o barramento CC é descrita por: 

 ( )= −, ,

1cc
bcc in cc out

cc cc

dV
P P

dt C V
,  (124) 

onde ccV  é a tensão sobre o barramento e ccC  é a capacitância do barramento.  
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Figura 73 - Fluxo de potência no barramento CC. 
Fonte: (BORDIGNON, 2017). 

 

B.2.3 Controle do Conversor do Lado do Gerador 

Neste trabalho, o retificador (conversor do lado do gerador) realiza o controle 

da tensão sobre o barramento CC através de sua malha de controle externa. Já as 

malhas de controle internas do retificador realizam o controle das correntes do gerador 

síncrono. Assim, o retificador da unidade eólica regula a tensão do barramento CC 

através do controle do fluxo de potência extraído do gerador. Portanto, através do 

controle da tensão sobre o barramento CC, o retificador “segue” o fluxo de potência 

repassado à rede pelo inversor. 

O retificador é controlador utilizando a técnica de controle ZDC, como 

mencionado no capítulo 2. Assim, a referência de corrente de eixo q ( ,q refi ) é determinada 

pela malha de controle externa da tensão sobre o barramento CC, dada por:  

 


= −,
cc

cc ref cc

d
V V

dt
,  (125) 

 ( ) = +−, p,vcc i,vcc,K Kq ref cccc ref cci V V , (126) 

onde cc  é a integral do erro de tensão sobre o barramento CC, ,cc refV  é a referência de 

tensão sobre o barramento CC, p,vccK  e i,vccK  são os ganhos proporcional e integral do 

controlador de tensão sobre o barramento CC, respectivamente. 

As malhas de controle internas do retificador também são baseadas em 

controladores do tipo PI, onde os erros das correntes de eixo d e q são dadas por: 

 


= −,
d

d ref d

d
i i

dt
 , (127) 
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= −q,
q

ref q

d
i i

dt
,  (128) 

onde d  e q  são as integrais dos erros de corrente de eixo d e q, respectivamente. 

Como o inversor utiliza a técnica ZDC, a corrente de referência de eixo q ( ,d refi ) é zero. 

As malhas de controle internas do retificador determinam as tensões de eixo d e q 

utilizadas pela modulação do retificador, determinadas por: 

 ( )  = − − +−, p,id i,id,K Kd ref d q e qd ref dv i Li i  , (129) 

 ( )  = − − − − +, p,iq q, i,iqK Kq ref ref q q d e d fdv i i i L E ,  (130) 

onde ,d refv  e ,q refv  são as referências de eixo d e q, respectivamente, p,idK  e i,idK  são os 

ganhos proporcional e integral do controlador de corrente de eixo d, respectivamente, 

p,iqK  e i,iqK  são os ganhos proporcional e integral do controlador de corrente de eixo q, 

respectivamente. Como mencionado anteriormente no capítulo 2, os termos q e qi L  e 

d e di L  são utilizados para desacoplar as componentes de corrente dos eixos d e q. O 

diagrama de blocos do sistema de controle do retificador, formado pelas malhas de 

controle descritas, foi apresentado na Figura 10 Figura 21no capítulo 2. 

B.3 MODELAGEM DO FILTRO LCL 

Para realizar o acoplamento entre o inversor da unidade eólica e o restante do 

sistema é utilizado um filtro. O filtro utilizado neste trabalho é do tipo LCL, composto por 

um indutor e um capacitor de filtragem e um indutor de acoplamento. A Figura 74 

apresenta o diagrama do filtro LCL na saída da unidade eólica.  

 

 

Figura 74 - Diagrama do filtro LCL. 
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O modelo do filtro LCL é apresentado em componentes dq, com referencial 

síncrono na frequência do GSV (v ), com as correntes nos indutores e a tensão sobre o 

capacitor como as variáveis de estado (POGAKU; PRODANOVIC; GREEN, 2007): 

 ( )


= − + + −,
id b

f id f iq v id ref od
f

di
R i L i v v

dt L
,  (131) 

 ( )


= − − + −,
iq b

f iq f id v iq ref oq
f

di
R i L i v v

dt L
,  (132) 

 ( )


= + −od b
f oq v id od

f

dv
C v i i

dt C
,  (133) 

 ( )


= − + −
oq b

f od v iq oq

f

dv
C v i i

dt C
,  (134) 

 ( )


= − + + −od b
c od c oq v od bd

c

di
R i L i v v

dt L
,  (135) 

 ( )


= − − + −
oq b

c oq c od v oq bq
c

di
R i L i v v

dt L
,  (136) 

onde fR  e fL  são a resistência e a indutância do indutor de filtragem, respectivamente; 

odv  e oqv  são as tensões de eixo d e q do capacitor de filtragem; fC  é a capacitância do 

capacitor de filtragem; odi  e oqi  são as correntes de eixo d e q no indutor de acoplamento; 

cR  e cL  são a resistência e a indutância do indutor de filtragem, respectivamente; bdv  e 

bqv  são as tensões de eixo d e q na barra de conexão da unidade eólica com a rede. 

B.4 MODELAGEM DAS CARGAS 

Existem, basicamente, duas categorias de modelos de carga normalmente 

utilizados em trabalhos de estabilidade, os modelos estáticos e os modelos dinâmicos 

(BORDIGNON, 2017). Neste trabalho, para as cargas considerou-se um modelo 
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conhecido como modelo ZIP, pois é composto por parcelas de carga do tipo impedância 

constante (Z), corrente constante (I) e potência constante (P). No modelo utilizado, as 

cargas do tipo impedância constante são estáticas, enquanto as cargas do tipo corrente 

constante e potência constante são dinâmicas. Essa configuração foi adotada para evitar 

a instabilidade do sistema após variações de grande amplitude das cargas 

(BORDIGNON, 2017). 

A potência ativa ( LP ) e a potência reativa ( LQ ) do modelo ZIP são 

determinadas por: 

 ( )= + +2
0 1 2 3L LP P pV p V p , (137) 

 ( )= + +2
0 1 2 3L LQ Q q V q V q ,  (138) 

onde 0LP  e 0LQ  são as potências ativa e reativa da carga na tensão nominal, 1p  a 3p  e 

1q  e 3q  são os parâmetros do modelo que definem a participação de cada componente 

de carga. A composição adotada para as cargas neste trabalho foi de 60% para as de 

impedância constante ( 1p  e 1q ), 20% para as de corrente constante ( 2p  e 2q ) e 20% 

para as de potência constante ( 3p  e 3q ). 

A partir do percentual de composição ( 1p  e 1q ) e da tensão sobre as cargas 

(tensão na barra do sistema teste) determina-se a impedância da componente Z como: 

 
+

= + =
−

2 2

1 0 1 0

bd bq
Lz Lz Lz

L L

v v
Z R jX

p P jq Q
. (139) 

As correntes iniciais da componente de corrente constante da carga são 

determinadas por: 

 
+

=
+

2 0 2 0
0 2 2

bd L bq L
dLi

bd bq

v p P v q Q
i

v v
, (140) 

 
− +

=
+

2 0 2 0
0 2 2

bd L bq L
qLi

bd bq

v q Q v p P
i

v v
, (141) 

onde 0dLii  e 0qLii  são as correntes iniciais de eixo d e q da componente de corrente 

constante (I) da carga. As dinâmicas de cada componente de corrente de I são expressas 

por: 
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 ( )= −0

1dLi
dLi dLi

Li

di
i i

dt T
,  (142) 

 ( )= −0

1qLi

qLi qLi
Li

di
i i

dt T
, (143) 

onde LiT  é a constante de tempo relacionada às variações de carga da componente de 

carga de corrente constante.  

O modelo dinâmico da porção de potência constante da carga é determinada 

como (BORDIGNON, 2017): 

 ( )( )= − +3 0

1
dLp L bd dLp bq qLp

Lp

di p P v i v i
T

, (144) 

 ( )( )= − − − +3 0

1
qLp L bd qLp bq dLp

Lp

di q Q v i v i
T

,  (145) 

onde dLpi  e qLpi  são as componentes de eixo d e q da corrente da carga do tipo potência 

constante e LpT  é a constante de tempo associada às variações de carga P. 

As componentes d e q de tensão da barra de carga são expressas em função 

da carga Z como: 

 = −bd Lz dLz Lz qLzv R i X i , (146) 

 = +bq Lz dLz Lz qLzv X i R i , (147) 

onde LzR  e LzX  são a resistência e a reatância da carga do tipo impedância constante. 

As correntes dLzi  e qLzi  são as correntes de eixo d e q da carga Z, determinadas pelo 

somatório das correntes na barra do sistema teste como: 

 = + − −,dLz od d gv dLi dLpi i i i i , (148) 

 = + − −,qLz oq q gv qLi qLpi i i i i , (149) 

onde ,d gvi  e ,q gvi  são as componentes de eixo d e q do gerador síncrono da unidade a 

vapor.  
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B.5 REFERENCIAL COMUM 

Os modelos apresentados neste anexo foram desenvolvidos em seus próprios 

referenciais dq0. Para que os modelos sejam integrados é necessário realizar uma 

transformação de referencial, de modo que todos os modelos estejam em um mesmo 

referencial global. (BORDIGNON, 2017). Neste trabalho, o referencial global é definido 

no capacitor do filtro LCL ( fC ). Assim, o referencial global do sistema teste é definido 

pelos eixos D e Q, girantes na frequência síncrona v , definida pelo inversor da unidade 

eólica. Desta forma, os modelos relacionados à unidade eólica, ao filtro LCL e as cargas 

já se encontram no referencial global. Por sua vez, o modelo da unidade a vapor está em 

seu referencial local, definido pelos eixos ortogonais d1 e q1, girantes na velocidade   

 ,r gv . A Figura 75 apresenta os sistemas de coordenadas local e global do sistema teste 

em estudo. Portanto, é necessária realizar uma mudança de referencial das variáveis da 

unidade a vapor, de modo a integrá-las ao sistema. 

A transformação do referencial local para o referencial global utiliza o ângulo 

 t , determinado pela diferença entre os sistemas de referência global e local como: 

   = + 0t , (150) 

onde   é o ângulo de carga do gerador síncrono da unidade a vapor, determinado em 

(111), e 0  é a diferença entre os ângulos da tensão sobre o capacitor do filtro e a tensão 

da barra. As malhas de controle externas aplicadas ao inversor realizam o controle da 

tensão sobre o capacitor do filtro, de modo que em regime permanente a componente 

oqv  é igual a zero. Portanto, 0  é determinado pela diferença de fase entre a componente 

de eixo d da tensão sobre o capacitor e a tensão na barra bv  como: 

 





−
 − − +

=  
 − + 

1
0 tan

od n c oq c oq

oq n c od c od

i L i R v

i L i R v
. (151) 
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Figura 75 - Sistema de coordenadas local e global do sistema teste. 

 

A transformação do referencial local para o global é realizada através de 

=g i
DQ i dqf T f , onde i

dqf  é o i-ésimo subsistema no referencial local. A matriz de 

transformação é obtida através da projeção do sistema de referência local do gerador 

síncrono da unidade a vapor no sistema de referência global, como (LUKASIEVICZ, 

2016): 

 
( ) cos( )

cos( ) ( )

t t
n

t t

sen

sen

 

 

 
=  

− 
T . (152) 

Por sua vez, a transformação da referência global para o referencial local é realizada 

utilizando o inverso da matriz de transformação nT . Dessa forma, podem ser 

estabelecidas equações para a mudança do referencial local para o global das 

componentes de eixo dq da corrente do estator do gerador síncrono da unidade a vapor 

como: 

  = +, , ,cos senD gv d gv t q gv ti i i , (153) 

  = − +, , ,sen cosQ gv d gv t q gv ti i i , (154) 

onde ,d gvi  e ,q gvi  são as componentes de eixo d e q da corrente no referencial local da 

unidade a vapor, ,D gvi  e ,Q gvi  são as componentes de eixo d e q da corrente no referencial 

global.  

A tensão no estator do gerador síncrono da unidade a vapor é igual à tensão 

da barra do sistema teste. As equações da tensão na barra são determinadas no 
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referencial global. Assim, para avaliar as dinâmicas da unidade a vapor, é necessário 

mudar o referencial das componentes dq de tensão da barra para o referencial local. As 

componentes dq de tensão no referencial local da unidade local são determinadas por: 

  = +cos senbd bD t bQ tv v v , (155) 

  = +sen cosbq bD t bQ tv v v , (156) 

onde bdv  e bqv  são as componentes d e q de tensão no referencial local, bDv  e bQv  são 

as componentes d e q no referencial global. A Figura 76 ilustra as transformações de 

referencial para a integração do modelo, descritas por (153) - (156). 

 

 

Figura 76 - Diagrama ilustrativo da transformação de referencial. 
Fonte: (BORDIGNON, 2017). 


