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Resumo 

O aumento da integração da geração eólica em sistemas elétricos de potência é atualmente uma 
tendência generalizada em muitos países e os Aerogeradores de Velocidade Variáveis (AVV) 
com Geradores de Indução de Dupla Alimentação (DFIG) com conversores de potência de tipo 
back-to-back são os mais empregados para este fim. Existe a necessidade de que seu sistema de 
controle atue corretamente para garantir a estabilidade e obter o desempenho desejado quando 
estes são submetidos a diferentes perturbações transitórias, o que resulta difícil devido às não-
linearidades e à forte relação entre as grandezas elétricas e mecânicas deste tipo de aerogerador. 
Neste contexto, esta dissertação tem como objetivo a sintonia dos ganhos dos controladores PI 
que compõem o sistema de controle, utilizando um algoritmo meta-heurístico de inteligência 
coletiva, para duas perturbações normais na operação de uma usina eólica: variação de vento e 
falta elétrica. Para isso, foi modelado o DFIG aproveitando modelos detalhados, considerando 
a estrutura de controle orientada pela tensão do estator, com malhas de controle de potência 
ativa e reativa e seus respetivos controles de correntes, todas equipadas com controladores tipo 
PI. Logo foi gerado um conjunto de funções objetivos, penalizando diretamente das simulação 
dinâmica as variáveis de maior importância. A seguir, foi aprimorado um algoritmo PSO multi-
objetivo, o qual é utilizado como ferramenta de sintonia. Em seguida, o algoritmo foi aplicado 
ao DFIG na configuração máquina barra-infinita para variação de vento e falta elétrica. 
Finalmente foi testada a robustez das sintonias obtidas no sistema de máquina barra-infinita e 
em um alimentador de 32 nós. O PSO apresentou uma boa capacidade de exploração e 
intensificação do espaço de busca alcançando os requisitos de sintonia preestabelecidos em 
todos os casos. Os resultados de estabilidade e desempenhos foram satisfatórios para as 
perturbações transitórias utilizadas graças à penalização de variáveis chaves nas funções 
objetivos. A sintonia resultou suficientemente robusta para variações de parâmetros do 
alimentador e de condições operativas, além do próprio coeficiente de rigidez do acoplamento 
mecânico turbina-gerador, sempre que a usina esteja submetida a perturbações consideradas na 
sintonia. Observa-se também que explorando as funções objetivo e o próprio algoritmo pode-
se atingir uma ampla melhoria no desempenho do sistema de controle do DFIG sintonizado 
para as variações de vento e faltas elétricas. 

Palavras-chave: Geração Eólica, Aerogeradores de Velocidade Variáveis com Geradores de 
Indução de Dupla Alimentação, Modelagem Detalhada, PSO multi-objetivo, Sintonia. 
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Abstract 

The increase in wind power integration into power systems is currently a general trend in many 
countries and the Variable-Speed Wind Turbine (VSWT) Equipped with a Doubly Fed 
Induction Generator System with back-to-back power converters are most often used for this 
purpose. There is the need for its control system to operate properly to ensure stability and to 
achieve the desired performance when they are subjected to different transient disturbances, 
which is a difficult taste due to nonlinearities and strong coupling between electrical and 
mechanical variables in this type of wind turbine. In this context, this work aims to tune the 
gains of the PI controllers that make up the control system using a collective intelligence meta-
heuristic algorithm for two normal perturbations in the operation of a wind farm: a wind 
variation and electrical fault. For that, it was modeled the wind turbine taking advantage of 
detailed modeling, considering the stator voltage oriented control structure, with active and 
reactive power control loops and their respective current controls, all equipped with PI 
controllers. Therefore, a set of objective functions was generated penalizing the most important 
variables directly from the dynamic simulation. Next, a multi-objective PSO algorithm has been 
enhanced, to be used as a tuning tool. Then the algorithm was applied to the VSWT for Single-
machine infinite bus system for wind speed variation and electrical fault. Finally, the robustness 
of the tunings was tested on the in Single-machine infinite bus system and a 32 nodes feeder. 
The PSO showed good ability to exploitation and intensification of the search space reaching 
the preset tuning requirements in all cases. Stability and satisfactory performance results were 
obtained for transient disturbances thanks to key variables penalty in the objective functions. 
The tuning resulted robust enough for variations of feeder parameters and operating conditions 
besides the proper stiffness coefficient of the turbine generator mechanical coupling, whenever 
the wind turbine was subjected to disturbances considered in the tuning. It is also noted that 
exploring the objective functions and the algorithm itself can attain a large improvement in the 
performance of the tuned wind turbine control system for wind variations and electrical faults. 

Keywords: Wind generation, Variable-Speed Wind Turbine Equipped with a Doubly Fed 
Induction Generator System, modeling Detailed, multi-objective PSO, Tuning. 
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Capítulo 1  

Introdução 

1.1 A Geração Eólica na Atualidade 

Hoje em dia, há um consenso geral de que a queima de combustíveis fósseis tem uma 

influência significativa sobre o clima global e que a mitigação eficaz das alterações climáticas 

exige profundas reduções nas emissões de gases com efeito estufa. Comparando com outros 

setores, tais como o aquecimento doméstico e o transporte público, o sistema elétrico é visto 

como sendo um dos mais fáceis de transferir para as fontes de energia de baixa emissão de 

carbono. Por isso, o uso deste tipo de energia com baixo custo, elevada eficácia e alta 

confiabilidade, além de medidas do lado da demanda, está-se tornando um importante objetivo 

da política energética no mundo todo (Ackermann, 2005; Anaya-Lara, Jenkins, Ekanayake, 

Cartwright, & Hughes, 2009).  

Ao longo dos últimos anos, a geração de energia elétrica a partir da energia eólica tem 

mostrado a mais rápida taxa de crescimento comparando com as outras formas de geração e seu 

desenvolvimento é estimulado pelas políticas nacionais de muitos países (Anaya-Lara et al., 

2009). 

A Figura 1.1 mostra o crescimento da capacidade instalada de energia eólica e a previsão 

de crescimento nos próximos anos no Brasil. Observa-se que tem um crescimento virtuoso no 

decorrer dos anos (ABEEólica, 2016). 
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Figura 1.1: Evolução da Capacidade Instalada de Geração Eólico no Brasil. Fonte: 

(ABEEólica, 2016) 

De acordo com (GWEC, 2015) em dezembro de 2015, o Brasil encontrava-se entre os 10 

países com maior capacidade acumulada de geração eólica. Ainda entre janeiro e dezembro de 

2015, aumentou em 2,754MW seu aporte mundial de energia eólica, localizando-se na quarta 

posição enquanto a nova capacidade instalada. Além disso, no início do mês de abril de 2016, 

o Brasil tenha uma capacidade eólica instalada de 9,19 GW, correspondendo a uma participação 

na matriz nacional de 6,4% (ABEEólica, 2016). A Tabela 1.1 resume os tipos mais importantes 

de geração, sua capacidade e porcentagem na participação na matriz brasileira. 

Tabela 1.1: Matriz Elétrica Brasileira. Fonte: (ABEEólica, 2016) 

Tipo de Geração Capacidade Instalada (GW) Porcentagem 

Hidrelétrica 87,4 61,2 

Biomassa 13,3 9,3 

Eólica 9,2 6,4 

PCH 4,8 3,4 

Gás Natural 12,4 8,7 

Óleo 10 7 

Carvão 3,6 2,5 

Nuclear 2 1,4 

O crescimento da inserção da geração eólica nas redes elétricas levou à necessidade de 

estudar os sistemas mais usuais para sua produção. 

Entre as tecnologias utilizadas destacam-se os aerogeradores de velocidade fixa (AVF) 

com geradores de indução de rotor em gaiola (SCIG, do inglês Squirrel-Cage Induction 

Generator), aerogeradores de velocidade variável (AVV) com geradores de indução com dupla 

alimentação (DFIG, do inglês Doubly Fed Induction Generator) e os aerogeradores de 

velocidade variável (AVV) com geradores síncronos e conversor de potência plena, sendo o 

rotor alimentado eletricamente (WRSG, do inglês Wound Rotor Synchronous Generator) ou 

por imãs permanentes (PMSG, do inglês Permanent Synchronous Generator) (Bainy, 2015; 

Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012). 
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A geração de energia elétrica por meio de máquinas assíncronas acionadas por fontes de 

energias renováveis está tornando-se cada vez mais popular devido principalmente à 

simplicidade construtiva destes tipos de máquinas e ao elevado volume de produção. Além 

disso, à medida que a potência das turbinas eólicas tornou-se maior, a tecnologia tem mudado 

de velocidade fixa a velocidade variável, já que, com estes últimos tem-se um ganho com 

respeito à eficiência aerodinâmica. Portanto, os DFIG são os aerogeradores mais utilizados no 

mundo (Anaya-Lara et al., 2009), sendo esta a principal razão para o estudo desta tecnologia. 

Um DFIG é uma máquina de indução com rotor bobinado, cujo estator e rotor são 

conectados na rede elétrica. O primeiro em forma direta e o segundo, via anéis coletores, através 

de um conversor de potência bidirecional (VFC, do inglês Variable Frequency Converter) do 

tipo back-to-back dimensionado para operar com uma fração (20-30%) da potência total. Além 

disso, possui uma turbina de eixo horizontal, com três pás, orientada contra o vento e um 

acoplamento mecânico que une o eixo da turbina com o do rotor. Contudo, a geração assíncrona 

está associada a instalações relativamente pequenas, devido a isso, normalmente são instalados 

vários geradores de indução, formando um parque ou usina de geração eólica (Ackermann, 

2005; Anaya-Lara et al., 2009). 

Um dos principais problemas que apresenta o DFIG é a sintonia do seu sistema de 

controle. O mesmo será introduzido na seguinte seção. 

1.2 Sistema de Controle e Sintonia de Aerogeradores 
DFIG 

Como foi comentado anteriormente, a energia eólica está ganhando uma importância cada 

vez maior em todo o mundo. Para isso, são utilizados principalmente aerogeradores de 

velocidade variável com geradores de indução com dupla alimentação (DFIG) que empregam 

conversores de potência bidirecionais (VFC). 

O VFC é a parte principal da estrutura de mando do DFIG envolvendo malhas de controle 

de corrente e potência tipicamente utilizando um conjunto de controladores Proporcionais e 

Integrais (PI) convencionais (Bekakra & Attous, 2013). Esta preferência está diretamente 

relacionada com a flexibilidade de controle oferecido, que possibilitam manter a tensão terminal 

constante quando a máquina opera em velocidade variável, permitindo um controle 

independente das potências ativa e reativa que a máquina troca com a rede elétrica (Vieira, 

Nunes, Bezerra, & Barra Jr, 2007), ainda buscando o Máximo Aproveitamento da Energia 

Eólica (estratégia MPPT, do inglês Maximun Power Point Tracking) (Bekakra & Attous, 2013). 

Além disso, o conversor estático e sua eletrônica de potência, são as partes mais sensíveis do 

sistema de geração eólica quando este é submetido a perturbações transitórias (Chakravarty & 
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Venayagamoorthy, 2011; Leite, Barros, & Miranda, 2009; Qiao, Venayagamoorthy, & Harley, 

2006). 

O comportamento do VFC e da usina eólica associada, depende do desempenho do seu 

sistema de controle. Na última década, várias técnicas de controle moderno, tais como o 

controle adaptativo, o controle de estrutura variável e o controle inteligente, têm sido 

intensamente estudados para controlar os componentes não-lineares em sistemas de potência. 

No entanto, técnicas de controle baseadas em orientações de campo e em controladores PI 

convencionais, por causa de suas estruturas simples e baixo custo, ainda são as mais comumente 

usadas em sistemas de controle de DFIG (Qiao et al., 2006). 

Contudo, o sucesso do controlador PI e, consequentemente, o melhor desempenho do 

sistema, dependem das escolhas apropriadas dos ganhos proporcionais e integrais. Com estes 

bem sintonizados, devido a sua natureza robusta, é possível aumentar a chance de que a usina 

eólica permaneça em serviço durante distúrbios transitórios em diferentes pontos na rede e sob 

uma gama de condições de velocidade do vento, além de amortecer as oscilações e garantir a 

estabilidade do sistema (Leite et al., 2009). Porém, uma má escolha pode levar a um 

desempenho ruim ou mesmo à instabilidade (Chakravarty & Venayagamoorthy, 2011; Leite et 

al., 2009; Vieira et al., 2007). 

A sintonia dos controladores PI não é tarefa trivial. Ela pode ser realizada por vários 

métodos, tais como: técnicas clássicas de teoria de controle, tentativa e erro, linearização do 

sistema (ajuste através dos autovalores ou utilizando algum algoritmo) ou emprego de métodos 

de otimização (sem realizar nenhuma ação anterior). 

Em geral, as técnicas clássicas de teoria de controle oferecem sólidos resultados contudo 

à medida que aumenta a complexidade do sistema controlado, o processo de ajuste também 

eleva a sua complexidade. No caso da sintonia dos controladores PI do DFIG, este método pode 

ser problemático devido à não-linearidade e alta complexidade do sistema de controle e ao forte 

acoplamento entre as potências ativas e reativas entregues. Um exemplo deste método encontra-

se em (Murari, Sguarezi Filho, & Jacomini, 2014), onde o DFIG é sintonizado utilizando um 

conjunto de complicadas equações que somente servem para o sistema de controle e a 

modelagem utilizada. 

Outra técnica de ajuste do controlador PI é tentativa e erro, que apesar de ser eficaz parece 

ser "caso dependente" e ser não-sistemática, portanto, menos atraente. Em (Bekakra & Attous, 

2013; Chakravarty & Venayagamoorthy, 2011; Leite et al., 2009; Qiao et al., 2006) são 

mostradas as desvantagem deste método, junto com as melhoras das respostas de grandezas 

elétricas graças à utilização de um método de sintonia diferente. 

Outro procedimento existente é o utilizado por (Barros Sales, Santos Mota, Da Silva, & 

Vital Barros, 2010), onde são ajustados os controladores a partir da linearização do sistema na 

vizinhança de um determinado ponto de operação. Neste caso, o controlador é projetado 

utilizando os autovalores obtidos e, finalmente, a sintonia encontrada é aplicada ao sistema não-
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linear inicial. Contudo esta forma é válida apenas para pequenos desvios em relação ao ponto 

de operação escolhido. 

Ao longo dos anos, os algoritmos meta-heurísticos, como algoritmos evolutivos, busca 

tabu e recozimento simulado, entre outros, têm sido utilizados para otimização não-linear, 

devido à sua alta eficiência na busca de soluções ótimas globais no espaço de busca. No entanto, 

quando os parâmetros a serem otimizados são altamente correlacionados, o desempenho destes 

algoritmos parece degradar (Leite et al., 2009).  

Nos últimos anos, uma técnica baseada na otimização inteligente chamada Otimização 

por Enxame de Partículas (PSO, do inglês Particle Swarm Optimization) tem sido utilizada com 

sucesso para otimização não-linear tanto mono quanto multi-objetivo e reconhecida por ser 

robusta na resolução destes tipos de problemas (Leite et al., 2009; Qiao et al., 2006). O método 

baseia-se na simulação do comportamento social dos animais, tais como cardumes, conjuntos 

de aves e teoria de enxame. Além disso, mostra-se eficaz na otimização de problemas difíceis 

(multidimensionais e multimodais) em diversas áreas (Talukder, 2011). 

Na bibliografia específica à sintonia do sistema de controle do DFIG consultada, (Qiao et 

al., 2006) utiliza o PSO para diminuir o máximo desvio da corrente do rotor. (Leite et al., 2009) 

emprega um algoritmo PSO evolutivo (EPSO, do inglês Elso Particle Swarm Optimization) 

com o objetivo de ajudar a limitar a queda de tensão nos terminais do DFIG depois de um curto-

circuito, tentando cumprir o código de rede de Portugal na Sustentação Durante Faltas, além de 

testar a robustez da sintonia obtida para vários nó de falta. Já (Abdi, N, & Kashiha, 2011) utiliza 

este algoritmo para diminuir os picos e aumentar o amortecimento das oscilações das potência 

ativa e reativa. Também, (Letting, Munda, & Hamam, 2012) o emprega para melhorar o 

controle da tensão do link DC e das potências ativa e reativa. 

Além do PSO, existem autores que sintonizam os parâmetros dos controladores 

associados ao DFIG com a ajuda de outros algoritmos, neste caso, são incluídos (Chakravarty 

& Venayagamoorthy, 2011) e (Gu, Li, Qiu, & Zhang, 2014). No primeiro é utilizado o 

algoritmo MVO (Mean Variance Optimization) para diminuir a sobrecorrente, tempo de 

acomodação e erro em estado estável e no segundo é empregado o algoritmo de otimização por 

colônia de formigas (ACO) para controlar a corrente do rotor. 

Além disso, os artigos de sintonia antes citados, que utilizam ferramentas de otimização, 

extraem os valores da função objetivo diretamente da simulação dinâmica. Este tipo de 

penalização tem como vantagem que não é necessário realizar alguma ação previa (além da 

modelagem) e principalmente que é sintonizado o sistema não-linear completo, sem 

linearizações nem simplificações, o qual melhora o desempenho transitório do aerogerador com 

apenas um teste, podendo-se incluir várias condições operativas na sintonia com o intuito de 

melhorar a robustez (Bekakra & Attous, 2013; Qiao et al., 2006). 
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Os artigos de sintonia de aerogeradores DFIG mostrados anteriormente, tipicamente 

consideram somente a parte elétrica do DFIG, considerando o torque mecânico como constante. 

Mas (Kayikçi & Milanović, 2008) mostra claramente as diferença de operação do DFIG quando 

é modelado considerando a velocidade de vento constante, a potência eólica constante ou o 

torque mecânico constante. Ele conclui que, para estudos de estabilidade dinâmica de sistemas 

elétricos, contrariamente à aceitação comum, a assunção de que a potência eólica ou o torque 

mecânico são constantes, resulta em resposta irrealista. Além disso, os artigos antes 

mencionados sintonizam penalizando somente uma variável. 

Este trabalho foi pensado primeiramente para preencher as deficiências encontradas na 

modelagem e posterior sintonia dos ganhos dos controladores PI. Portanto, também é modelada 

a dinâmica da turbina eólica e do acoplamento mecânico entre o eixo da turbina e do rotor, 

considerando o vento como constante para obter a representação mais próxima à real. 

Finalmente, os controladores PI do sistema de controle deste DFIG são sintonizados por meio 

da penalização de um conjunto de variáveis (elétrica e mecânicas). 

Assim, para a sintonia buscada primeiramente são considerados modelos mais detalhados 

do DFIG, em seguida estabelece as variáveis chaves a penalizar com o algoritmo PSO, visando 

do desempenho transitório e a sua estabilidade para duas perturbações transitórias normais na 

operação: variação de vento e falta elétrica. Para finalmente testar a robustez da sintonia obtida. 

1.3 Objetivo da Dissertação 

1.3.1 Objetivo Geral 

Este trabalho visa a sintonia do sistema de controle de aerogeradores de velocidade 

variável com gerador de indução de dupla alimentação para perturbações transitórias, utilizando 

como ferramenta de otimização um algoritmo meta-heurístico de inteligência coletiva. 

1.3.2 Objetivo Específico 

· Modelar apropriadamente um parque eólico com DFIG e os Sistemas Elétricos de 
Potência. Visando uma modelagem completa, que represente adequadamente o 
comportamento real do aerogerador e sem cair numa exatidão extrema. 

· Definir as condições de operação e as variáveis chaves a penalizar para atingir o 
comportamento desejado do DFIG (estabilidade e desempenho). 

· Desenvolver um Algoritmo Meta-heurístico de Inteligência Coletiva com ferramenta 
de sintonia que consiga tratar com este problema não linear, contínuo e multi-objetivo. 
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· Testar a robustez da sintonia obtida para diferentes condições internas e externas do 
parque eólico. Mudando para isso, o ponto de operação e o sistema de conexão. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: 

· No Capítulo 2 são expostas as principais tecnologias empregadas em sistemas de 
geração eólica e é apresentada a modelagem completa do DFIG utilizado, dando ênfase 
principalmente no sistema de controle e nos controladores PI que o constituem. 

· No Capítulo 3, em primeiro lugar são apresentadas as perturbações transitórias a que 
é submetido o DFIG, os requisitos de estabilidade e desempenho para cada condição e 
as variáveis penalizadas para alcançar a sintonia do sistema de controle. Em seguida, 
é determinada a forma que serão penalizadas as grandezas elétricas e mecânicas. E 
finalmente é explicado o algoritmo PSO multi-objetivo empregado para a sintonia. 

· No Capítulo 4 são mostrados e analisados os resultados obtidos para a sintonia dos 
controladores do DFIG conectado ao sistema máquina barra-infinita. Primeiramente, 
é apresentado a sintonia para a condição de variação de vento, logo os testes de 
robustez feitos da sintonia obtida variando parâmetros internos e externos do sistema. 
A seguir, é proporcionado a sintonia obtida para a condição de falta elétrica e 
similarmente ao caso anterior, são analisados os testes de robustez modificando alguns 
parâmetros externos ao DFIG. 

· No Capítulo 5 são apresentadas as análises para a sintonia obtida quando o DFIG é 
conectado a um alimentador de 32 nós. Neste caso, a sintonia é alcançada para cumprir 
as duas condições operativas antes tratadas. Além disso, também é testada a robustez 
da sintonia conectando o aerogerador em quatro nós diferentes do alimentador que 
representam quatro características distintas deste sistema. 

· Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões das análises realizadas neste trabalho e 
sugestões de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Tecnologia do Aerogerador de Velocidade 

Variável com Gerador de Indução de 

Dupla Alimentação 

2.1 Introdução 

No estudo da sintonia do sistema de controle do aerogerador é essencial o conhecimento 

dos conceitos mais importantes relacionados a este tipo de geração e suas partes, além dos 

modelos matemáticos utilizados para representar os elementos que compõem um aerogerador. 

Neste capítulo é realizada a descrição das topologias mais comumente usadas para 

aerogeradores de grande porte. Como o trabalho também trata do estudo do comportamento 

transitório, é apresentada a modelagem dinâmica dos componentes principais do Aerogerador 

de Velocidade Variável com Gerador de Indução de Dupla Alimentação (DFIG), dando ênfases 

no sistema de controle utilizado. Essa modelagem é utilizada nos capítulos seguintes (junto com 

o algoritmo PSO) para sintonizar os controladores PI do sistema de controle. 

Antes de expor os modelos adotados é necessário destacar que a modelagem feita neste 

trabalho reproduz adequadamente os fenômenos dinâmicos a que está submetido um 

aerogerador (sem cair numa modelagem detalhada de cada parte do aerogerador), com o intuito 

de obter o controle desejado e um comportamento próximo ao real. Pelas razões antes ditas, 

este capítulo começa descrevendo, na seção 2.2, as topologias mais comumente empregadas 

para aerogeradores de grandes porte. Logo na seção 2.3 é descrito em forma de diagrama de 

blocos cada uma das partes do DFIG modelado e como a suas componentes interatuam entre 

si. A continuação são explicadas com mais detalhe cada uma das partes do DFIG, começando 

pelas partes mecânicas (seções 2.4 até 2.6), seguindo pelo modelo flexível de duas massas do 

sistema mecânico (seção 2.7) e finalizando a modelagem com as partes elétricas do aerogerador 

(seções 2.8 até 2.11), enfatizando o sistema de controle devido a sua importância e 

complexidade. Este capítulo finaliza, seção 2.12, com a conclusão do mesmo. 
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2.2 Topologia dos Sistemas de Geração Eólica 

Um aerogerador é um sistema destinado a converter a energia cinética contida no fluxo 

de ar (chamada energia eólica) em energia elétrica (Ackermann, 2005; Burton, Jenkins, Sharpe, 

& Bossanyi, 2011). O seu funcionamento e suas partes básicas, podem ser resumidas da 

seguinte forma (Anaya-Lara et al., 2009; Bainy, 2015): 

1. O vento incide sobre as pás exercendo uma força de rotação, ou seja, um torque 
mecânico responsável por arrastá-las. Significa que, a turbina capta parte da energia 
eólica e a converte em energia mecânica rotacional. 

2. A rotação faz com que um eixo da turbina ligado a uma caixa de engrenagens (a que 
constitui o acoplamento mecânico) gire à baixa velocidade. Essa última depende da área 
varrida pelas pás e do regime de vento (o que determina a capacidade de geração). 

3. A saída da caixa de engrenagens está conectada ao eixo do gerador e tem por objetivo 
elevar a velocidade de rotação, adequando-a à velocidade de rotação do gerador, a qual 
depende do número de polos do gerador, da frequência da rede e de aspectos técnicos. 

4. Essa rotação juntamente com campos eletromagnéticos fazem com que o gerador gere 
energia elétrica. 

5. Finalmente, a energia elétrica é entregue ao sistema elétrico via transformador e 
subestação. 

Existem duas tecnologias fundamentais para as turbinas de acordo com a orientação do 

seu rotor: turbinas de eixo vertical e turbinas de eixo horizontal. A primeira tem a vantagem de 

poder interceptar o vento independente da direção e a desvantagem de que os ventos capturados, 

por estar pertos do solo, tem pouca energia e alta turbulência. A segunda tem a vantagem de 

que captura os ventos com grande quantidade de energia e pouca turbulência, devido a que está 

instalada no topo de uma torre, mas tem como desvantagem que devem ser constantemente 

orientadas para posicionar o eixo do rotor em sentido contrário ao fluxo do ar. Na prática, como 

o rendimento energético é mais importante, as turbinas de eixo horizontal são as mais 

empregadas (Ackermann, 2005; Lowenberg, 2013; Zanchettin, 2012). 

Estas turbinas podem ser de uma ou mais pás, entretanto as que proporcionam um maior 

equilíbrio entre desempenho aerodinâmico, esforço mecânico e vida útil, diminuindo desta 

forma o custo global por MW-h produzido são as de três pás. Portanto, as de maior aceitação e 

instalação no mundo (e utilizada neste trabalho) são as turbinas de eixo horizontal de três pás 

(Burton et al., 2011). 

Por outra parte, dependendo do potencial eólico a explorar, do retorno financeiro desejado 

do investimento e das características operacionais desejadas, os aerogeradores que empregam 

turbinas de eixo horizontal podem ser classificados em dois grandes grupos: aerogeradores de 

velocidade fixa (AVF) e aerogeradores de velocidade variável (AVV). Nestes últimos o gerador 

é controlado mediante um conversor de potência (eletrônica de potência) para desacoplar a 

velocidade de rotação da turbina da frequência da rede, possibilitando o ajuste da velocidade 

de rotação da turbina, o que otimiza a energia capturada pela turbina. Por um lado, os AVF são 

mais simples e baratos (Anaya-Lara et al., 2009). 



11 

 

 

A seguir são descritas de forma sucinta as três topologias mais usadas para este tipo de 

geração. Além delas existem outros tipos, mas não são comumente empregadas a grande escala 

(Anaya-Lara et al., 2009). 

2.2.1 Sistema de velocidade Fixa 

Este sistema é chamado Fixed Speed Induction Generator (FSIG) e seu diagrama 

esquemático é mostrado na Figura 2.1. 

 
Figura 2.1: Aerogerador FSIG. Fonte: (Bainy, 2015) 

Como pode ser observado na Figura 2.1, o FSIG utiliza um gerador assíncrono (GA) com 

rotor em gaiola, seu estator é conectado na rede elétrica (mediante um transformador) e também 

possui um banco de capacitores e um soft starter (Bainy, 2015; Tarnowski, 2006). 

Por conta das flutuações na velocidade da turbina e na potência elétrica gerada, o 

escorregamento do gerador de indução sofre variações mínimas, contudo a variação do 

escorregamento tem magnitude inferior a 1% (Anaya-Lara et al., 2009). 

Como a máquina de indução consome potência reativa, o banco de capacitores é usado 

para corrigir o fator de potência. O soft starter é empregado para construir o fluxo magnético 

da máquina de forma lenta e controlada, a fim de evitar transitórios elevados de corrente na 

conexão à rede (Anaya-Lara et al., 2009). 

As vantagens do FSIG são a simplicidade, o reduzido custo e a robustez. As desvantagens 

são o baixo desempenho aerodinâmico para um variado regime de vento e a carência de um 

controle eficiente, o que para turbulências e fortes variações da velocidade do vento ocasiona 

agravadas oscilações mecânicas e variações indesejadas da potência gerada (Bainy, 2015; 

Tarnowski, 2006). 
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2.2.2 Sistemas de Velocidade Variável com Gerador Síncrono 

Esta topologia é conhecida como Fully Rated Converter (FRC). Como mostra a Figura 

2.2, o gerador empregado é um gerador síncrono (GS) de imãs permanentes com um números 

de polos que permite a conexão direta com o eixo da turbina, prescindindo-se do multiplicador 

de velocidade. Seu estator é conectado na rede através de um conversor de potência. Este último 

pode ser do tipo unidirecional ou bidirecional, permitindo desacoplar a frequência do gerador 

e da rede, e injetar no sistema elétrico a potência ativa gerada (Anaya-Lara et al., 2009). 

 
Figura 2.2: Aerogerador FRC. Fonte: (Tarnowski, 2006) 

Tem como vantagem a possibilidade de ajustar a velocidade da turbina de acordo com a 

do vento, o que melhora o rendimento aerodinâmico comparando com o FSIG. Também logra, 

graças a seu sistema de controle localizado no conversor, uma injeção mais uniforme da 

potência gerada, porque pode amortecer, em certo grau, as oscilações mecânicas do sistema e 

as variações da potência elétrica gerada, causadas pelas rápidas variações do fluxo de ar. Mas 

tem como desvantagem o fato de precisar de geradores síncronos especiais e de que o conversor 

deve lidar com a potência nominal do aerogerador, implicando um elevado investimento inicial. 

Este alto preço é compensado em parte por prescindir do banco de capacitores e do 

multiplicador de velocidade, o que ocasiona uma diminuição do custo de manutenção e um 

aumento da eficiência mecânica (Bainy, 2015; Tarnowski, 2006). 

Com relação ao controle da máxima potência gerada pelo FRG, tipicamente o mesmo é 

feito mediante a regulação do ângulo de passo # (controle Pitch) (Ackermann, 2005) 

2.2.3 Sistema de Velocidade Variável com Gerador Assíncrono de 
Dupla Alimentação 

Este sistema é conhecido comumente como Doubly Fed Induction Generator (DFIG), e 

seu diagrama esquemático é apresentado na Figura 2.3. Os DFIG são máquinas de indução de 

rotor bobinado, cujo estator e rotor são conectados na rede elétrica, o primeiro em forma direta 

e o segundo via um conversor de potência bidirecional, normalmente do tipo back-to-back. Da 
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mesma forma que o FSIG, também utiliza um multiplicador de velocidade entre os eixos da 

turbina e gerador (Anaya-Lara et al., 2009). 

 
Figura 2.3: Aerogerador DFIG. Fonte: (Tarnowski, 2006) 

Suas vantagens em termos de desempenho dinâmico e qualidade de potência gerada são 

similares ao FRG, por ser um sistema de velocidade variável. Também soma-se o menor 

tamanho do conversor, reduzindo deste modo o custo do aerogerador e aumentando o 

desempenho elétrico por redução de perdas, já que o conversor back-to-back somente deve lidar 

com a potência do rotor, que usualmente está compreendida entre 20-30% da potência nominal 

do aerogerador. A desvantagem do DFIG é a complexidade do sistema de controle, uso de anéis 

escorregantes e escassez de modelos matemáticos para o estudo adequado do DFIG em sistemas 

de potência (Bainy, 2015; Tarnowski, 2006). 

Como este é um sistema de velocidade variável a potência mecânica máxima é limitada 

aerodinamicamente por regulação do ângulo de passo (controle Pitch) (Ackermann, 2005). 

Atualmente o DFIG é o sistema de geração eólico maiormente empregado no mundo 

(Akhmatov, 2003; Anaya-Lara et al., 2009; Qiao et al., 2006; Zanchettin, 2012). Ele ganhou 

importância graças ao desenvolvimento dos acionamentos eletrônicos de potência e das técnicas 

de controle vetorial. Estes métodos permitem um desacoplamento dos controles das potências 

ativa e reativa o que possibilita gerar eletricidade com frequência constante e velocidade de 

rotação variável, ainda buscando o máximo aproveitamento da energia eólica (Pena, Clare, & 

Asher, 1996). 

2.3 Diagrama de Blocos da Modelagem do DFIG 

Nesta seção será explicada brevemente e apresentada em forma de diagrama de blocos, 

Figura 2.4, a estrutura completa da modelagem do Aerogerador de Velocidade Variável com 

Gerador de Indução de Dupla Alimentação (DFIG), utilizado nesta dissertação. No gráfico é 

observada a interação entre os distintos componentes do sistema, alimentando e sendo 

alimentados pelas outras partes. 
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Figura 2.4: DFIG modelado. Fonte: Autor 

O bloco inicial (o que constitui a primeira entrada) é o vento. Para estudos de estabilidade 

transitória do DFIG a melhor forma de modelar esta variável é considerando a velocidade de 

vento constante, já que ponderar a energia eólica ou o torque mecânico como constantes leva a 

respostas irrealistas (Kayikçi & Milanović, 2008). Portanto, nesta pesquisa não foi utilizada 

nenhuma função específica nem gráfico de espectro de frequências para representar o fluxo de 

ar, porém dependendo do regime de operação do parque eólico ele é modelado como uma 

constante (no caso da falta) ou como um degrau para simular uma forte variação da velocidade 

do vento (de Araújo Lima, 2009; Monticelli Pereira, 2004). 

Na sequência, tem-se a parte mecânica, constituída pelos blocos: Turbina Eólica, Controle 

Pitch, Acoplamento Mecânico e estratégia de máximo aproveitamento de potência do vento 

(MPPT). Inicialmente tem-se a turbina eólica, que converte a energia cinética contida no fluxo 

de ar em energia mecânica rotacional, fornecendo o torque mecânico ($%). 
Neste trabalho a conversão de energia cinética em energia elétrica é representada pelo 

coeficiente de potência &'(#, )*  (Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012). Por conseguinte, a 

turbina eólica também tem como entrada o ângulo de passo (#) e a velocidade de rotação da 

turbina (+%). Por ser um sistema de velocidade variável o controle de limitação da velocidade 

de rotação da turbina é feito pelo Controle Pitch, o qual altera # para um valor maior a zero no 

caso que a velocidade de rotação da turbina exceda seu valor nominal. Logo após, o 

acoplamento mecânico transmite a energia mecânica ao gerador de indução, a modelagem deste 

é importante para considerar a influência das variáveis mecânicas sobre as elétricas, já que 

consideram-se aspectos transitórios. Por fim, a estratégia MPPT otimiza a captação da energia 

do vento. 

Logo, tem-se a parte elétrica composta pelos blocos: DFIG de 5° ordem, Desacoplamento 

de Correntes, Sistema de Controle, Conversor Bidirecional e Rede Elétrica. O modelo de 5° 

ordem utilizado para a modelagem do DFIG, foi escolhido com o intuito de que apareçam todas 



15 

 

 

as oscilações elétricas que afetam à máquina, o que não aconteceria com o modelo reduzido de 

3° ordem (Anaya-Lara et al., 2009). Logo, devido à importância do sistema de controle e o 

desacoplamento de correntes eles foram representados na Figura 2.4 aparte do conversor, mas 

na realidade eles encontram-se dentro do conversor bidirecional. Este conversor do tipo back-

to-back é o encarregado de acoplar a rede elétrica com o gerador de indução, e está composto 

por um inversor do lado do rotor (modelado como uma fonte de tensão controlada que gera 

tensão de rotor na frequência de escorregamento), por um elo de corrente continua e por um 

inversor do lado da rede (representado por uma fonte de corrente controlada, sendo que a 

corrente elétrica fornecida por esse possui a mesma frequência da rede, favorecendo o fluxo de 

potência entre o rotor e o sistema elétrico de potência). 

O foco deste trabalho é o sistema de controle, sendo o responsável pela regulação da 

potência ativa, da potência reativa e da tensão no elo de corrente contínua, e da sua correta 

sintonia depende a estabilidade e o desempenho do DFIG (Bekakra & Attous, 2013; Leite et 

al., 2009; Qiao et al., 2006). 

Nas seções seguintes serão explicados com mais detalhe e apresentados os modelos 

matemáticos de cada uma das componentes do DFIG mostrados nesta seção. 

2.4 Modelagem Aerodinâmica da Turbina Eólica 

O modelo aerodinâmico proporciona um nexo entre a potência fornecida pelo vento e a 

potência mecânica capturada pela turbina (Tarnowski, 2006). Como foi explicado na seção 

anterior, a turbina eólica fornece o torque mecânico ($%) segundo a equação (2.1). Sendo -% a 

potência mecânica e +% a velocidade de rotação da turbina (Zanchettin, 2012). 

! $% = -%+%! (2.1) 

Existem diversas formas de modelar a turbina eólica (aproximação com a curva de 

potência, método do momento do elemento de pá e aproximação algébrica através do 

coeficiente de desempenho), a realizada neste trabalho é aplicável a diferentes tipos de 

aerogeradores, sempre que as turbinas eólicas sejam de eixo horizontal e de três pás, com ângulo 

fixo ou com controle Pitch (utilizado neste trabalho) (Ackermann, 2005; Lowenberg, 2013). 

Esta modelagem é baseada na aproximação através do coeficiente Cp, denominado 

coeficiente de desempenho ou de potência. A vantagem desta abordagem é sua simplicidade, já 

que não requer informação detalhada da geometria das pás da turbina, mas apenas da função 

Cp(λ,β), que a representa. A desvantagem que possui é devida à representação estática do 

modelo aerodinâmico da turbina. Consequentemente, as rápidas variações na velocidade do 
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vento são representadas como bruscas variações do torque, embora na prática possam ser 

mudanças suaves (Anaya-Lara et al., 2009; Burton et al., 2011). 

A seguir é apresentada e explicada a modelagem da turbina, a qual está baseada em 

(Anaya-Lara et al., 2009; Burton et al., 2011; Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012). 

Primeiramente deve-se considerar que para uma área varrida pelas pás da turbina, a potência 

contida no fluxo do vento é dada pela equação: 

! -. = 12/0345.6! (2.2) 

sendo: /03 a densidade do ar; 47 a área varrida pelas pás da turbina; 5. a velocidade do vento.  

Também sabe-se que a velocidade de rotação específica ()) é dada por: 

! ) = 8+35. ! (2.3) 

onde: R a raio dás pás e +% a velocidade de rotação da turbina. 

Além disso, a potência mecânica fornecida pela turbina -% é uma fração de -. e é alterada 

com o ângulo de passo das pás (#) e com a velocidade de rotação específica ()). Como mostra 

a equação (2.4), -% é representada como uma relação algébrica de -., levando em consideração # e ). 

! -% = &'(), #*-.! (2.4) 

Como comentado anteriormente, o coeficiente &'(), #*  estabelece uma relação não-

linear entre a potência fornecida pela turbina e a contida no fluxo de ar, e também dá a eficiência 

aerodinâmica da turbina. O limite máximo para o tipo de turbina considerada é de &'90: =;<,2>?, chamado limite Betz (Tarnowski, 2006). 

(Tarnowski, 2006) postula que para calcular o valor do coeficiente de potência (&') são 

utilizadas as aproximações: 

! &'(), #* = @A B@C)D E @6# E @F#0G E @HI JK0LMN ! (2.5) 

! )D = B 1) O @P# E @Q#6 O 1IKA! (2.6) 

Os valores dos parâmetros @A a @Q, podem ser encontrados no Apêndice A e dependem 

das características construtivas da turbina. 
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A Figura 2.5 apresenta as curvas &'(), #* para a turbina utilizada neste trabalho, sendo )R% a velocidade de rotação específica ótima. 

 
Figura 2.5: Curvas do coeficiente de potência Cp. Fonte: (Zanchettin, 2012) 

Nota-se que # = SR e ) = <,T é a condição na qual a energia mecânica fornecida pela 

turbina é máxima e igual a 47% da contida no vento. Também, o ponto de máxima captura de 

energia contida no fluxo de ar move-se para a esquerda quando o # aumenta. A razão disto é 

que o aumento do ângulo de ataque gera regiões de turbulência na parte superior das pás, 

aumentando a força de arrasto (Ackermann, 2005). 

Outro fato importante a destacar da Figura 2.5 é que quando # permanece constante, a 

potência capturada do vento reduz-se quando ) é diferente a )R%, isso acontece devido ao efeito 

estol. Dessa forma, para um maior rendimento energético, a turbina deve funcionar com um7) 

próximo a )R% , o que consegue-se modificando a velocidade de rotação da turbina com a 

variação da velocidade do vento, equação (2.3). Deste raciocínio deriva da estratégia de máximo 

aproveitamento da potência do vento, apresentada a seguir. 

2.5 Estratégia de Máximo Aproveitamento de Potência do 
Vento 

Como foi introduzido na seção anterior, a estratégia de máximo aproveitamento da 

potência do vento é usada normalmente na operação dos Aerogeradores de Velocidade Variável 

(AVV), já que a sua principal vantagem é poder ajustar a velocidade de rotação da turbina com 

o objetivo de extrair a máxima quantidade possível de energia do vento  (Tarnowski, 2006; 

Zanchettin, 2012). Consequentemente, o ângulo de passo das pás é mantido no valor nulo (# =SR) e ωt é continuamente ajustado de acordo com a variação da velocidade do vento (5.), para 

manter a λ perto de λot. 
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As equações e explicação pertinentes que representam a estratégia são mostradas a seguir. 

Primeiramente, a máxima potência extraída pela turbina é dada por (Anaya-Lara et al., 2009; 

Burton et al., 2011): 

! -%90: = 12/034&'90:5.6! (2.7) 

Logo, na equação (2.3) substitui-se λ por λot, depois explicita-se a mesma em termos de 

Vv e substitui-se na (2.7), então a máxima potência extraída pela turbina (-%90:) fica em termos 

de velocidade de rotação (+%), na forma: 

! -%90: = UR%+%6! (2.8) 

onde kot é uma constante, cujo valor é calculado por: 

! UR% = 12/03486&'90:)R%6 ! (2.9) 

Num AVV prático, não é possível ajustar a velocidade de rotação da turbina para todos 

os valores de velocidade do vento (Ackermann, 2005). Para obter uma representação próxima 

à real, nesta dissertação são implementadas as curvas de potência mostradas na Figura 2.6 e 

Figura 2.7, em função da velocidade do vento e da velocidade de rotação da turbina, 

respectivamente. 

 
Figura 2.6: Potência da turbina (Pt) versus Velocidade do Vento. Fonte: (Zanchettin, 2012) 
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Figura 2.7: Curva da Potência da Turbina. Fonte: (Zanchettin, 2012) 

Nas figuras anteriores as linhas continuas representam a potência fornecida pelo DFIG e 

as tracejadas na Figura 2.7, referem-se a potência possível de ser fornecida pelo aerogerador 

com base nas equações (2.4) e (2.5), considerando β = 0°. 

A curva da potência fornecida pela turbina (Ackermann, 2005; Zanchettin, 2012), Figura 

2.7, pode ser dividida em seis partes: 

1. A esquerda do ponto A. Aqui a velocidade do vento é inferior a 5.VW%KDX, Figura 2.6, 
nesta parte o fluxo do ar não tem um conteúdo energético que justifique a ligação do 
DFIG. 

2. Entre os pontos A e B. Região de transito entre a condição de potência nula e a curva 
MPPT. A potência gerada é variada linearmente com a velocidade, confirme a equação 
(2.10). E estes valores são utilizados para evitar variações bruscas na potência fornecida 
pelo aerogerador. 

! -% = UAY+% E +%9DXZ[\0]^ ! (2.10) 

sendo: 

! UA = UR% Y+%9DXZ6Y+%_ E +%9DXZ! (2.11) 

3. Entre os pontos B e C. Utiliza-se a curva MPPT, equação (2.8), para o cálculo da 
potência fornecida pela turbina e nesta parte consegue-se o máximo aproveitamento da 
potência contida no fluxo de ar, como foi explicado com anterioridade. 

4. Entre os pontos C e D. Similarmente ao caso do ponto 2, a fim de evitar variações 
bruscas na potência fornecida pelo aerogerador, a potência fornecida pela turbina é dada 
por: 
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! -% = UC(+% E +%̀ * O aR%(+%̀ *6[\0]^ ! (2.12) 

onde: 

! UC = -%X E -%̀+%X E +%̀ ! (2.13) 

! -%̀ = UR%(+%̀ *6! (2.14) 

5. Entre os pontos D e E, região de potência constante. O controle do ângulo de passo (o 
qual limita a velocidade da turbina) é acionado e a potência fornecida pela turbina é 
constante e igual a seu valor nominal. 

6. A direita do ponto E. Nesta região a velocidade do vento é superior a 5.VW%KRbb, Figura 
2.6. E por motivos de segurança, o DFIG é desconectado do sistema de potência. Na 
prática este desligamento é feito em forma de rampa e não de maneira brusca. 

2.5.1 Estratégia MPPT e Potência de Referência 

Nesta dissertação, conforme apresentado em (Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012), é 

utilizada a estratégia de Máximo Aproveitamento da Potência do Vento (MPPT) para gerar a 

referência de potência ativa empregada no controle. 

Para isso, inicia-se pela velocidade de rotação da turbina +%. Logo, dependendo de que 

região da curva de potência da turbina, Figura 2.7, em que +%  se localiza, calcula-se -%3^b . 

Finalmente são subtraídas as perdidas elétricas de estator e rotor (Anaya-Lara et al., 2009), 

dadas pela equação (2.15), e chega-se à potência ativa total de referência -03^b, o que é resumido 

na Figura 2.8. 

 
Figura 2.8: Estratégia MPPT Implementada. Fonte: (Zanchettin, 2012) 

Todo isso, é realizado com o intuito de que o DFIG forneça a maior quantidade de energia 

possível. 

! -'^3c0] = "]C8] O "3C83! (2.15) 
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2.6 Controle Pitch 

Quando a velocidade de vento excede à nominal, sem atingir ainda a velocidade limite na 

qual a DFIG é desconectado Y5.VW%KRbbZ, a velocidade de rotação da turbina deve ser restrita 

por algum tipo de sistema de controle. Conforme (Ackermann, 2005), os aerogeradores de 

velocidade variável utilizam para esta finalidade o controle de ângulo de passo (#), também 

conhecido como controle Pitch. Na Figura 2.9 mostra em forma de diagrama de bloco a controle 

Pitch utilizado neste trabalho, o qual é explicado a continuação. 

 
Figura 2.9: Diagrama do Controle Pitch implementado. Fonte: (Zanchettin, 2012) 

Como foi visto nas seções 2.4 e 2.5, a velocidade de rotação da turbina (+3 ) está 

relacionada com a potência que entrega (-%) através do coeficiente de potência &'(#, )*. Este 

controle atua sobre # limitando a velocidade de rotação da turbina à nominal e por conseguinte 

a potência gerada pelo DFIG. 

Tal como expõem (Burton et al., 2011; Tarnowski, 2006), o controle Pitch utiliza um 

controlador PI anti-win-up, empregando como referência de velocidade de rotação da turbina Y+%3^bZ à velocidade de rotação da turbina nominal Y+X3^bZ ou seja, +%3^b = +X3^b. Este sistema 

atua somente quando a velocidade do vento (e consequentemente +%)  é superior à nominal, no 

caso contrário o ângulo # é constante é igual a zero (# = S°) (Zanchettin, 2012). 

Teoricamente a posição angular da turbina pode variar entre 0° e 90°, contudo na prática 

este não é possível, normalmente a faixa de variação do #  fica entre #9DX  e #90: , com o 

objetivo de não saturar os atuadores. Nesta dissertação: #9DX = S e #90: = d;°. 
Outra consideração importante que deve ser realizada para que a simulação se comporte 

o mais próxima possível à realidade é que as taxas variação de subida e de descida devem estar 

compreendidas entre certos limites e também devem ser distintas. Neste trabalho é utilizado 

como valor de subida 
cefghc% = ;°ijJk  e como valor de descida 

celmnc% = 1S°ijJk  (Miller, 

Sanchez-Gasca, Price, & Delmerico, 2003). 
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2.7 Sistema Mecânico 

O sistema mecânico dos aerogeradores é encarregado para transmitir a potência capturada 

pela turbina eólica ao gerador onde é transformada em potência elétrica. Estes sistemas 

mecânicos em geral estão sujeitos a oscilações torcionais, pudendo ter origem no próprio 

gerador ou na turbina eólica. O primeiro caso é associado a intensas e rápidas variações do 

torque eletromagnético, causadas por faltas na rede elétrica, por desconexão repentina do 

aerogerador ou por uma ação determinada do sistema de controle aplicada durante uma 

manobra especifica, por exemplo variação da referência de potência ativa gerada associada a 

um deficiente ajuste das malhas de controle do inversores. O segundo caso é devido a variações 

do torque mecânico da turbina, motivadas por fortes variações da velocidade do vento ou 

também por uma determinada ação de controle, associadas a um deficiente ajuste dos 

controladores da ângulo das pás (Akhmatov, 2003; Tarnowski, 2006). 

Dependendo das características construtivas do aerogerador e do controle envolvido, a 

potência gerada pode ser afetada por estas oscilações, as quais se propagam pela rede elétrica. 

A topologia do aerogerador determinam as características destas oscilações (amplitude, 

frequência, amortecimento e a forma em que se propagam). Estas oscilações devem ser 

amortecidas com uma correta escolha e ajuste do sistema de controle, já que amortecê-lo 

utilizando métodos mecânicos é muito custoso (Ackermann, 2005). 

Tal como é demostrado em (Akhmatov, 2003), a fim de estudar os aspectos transitórios 

dos parques eólicos num sistema elétrico é suficiente incluir a modelagem apenas do primeiro 

modo de oscilação do sistema mecânico, embora existam infinitos modos. Portanto, torna-se 

relevante empregar um modelo para o sistema mecânico que represente a interação entre as 

oscilações mecânicas e as grandezas elétricas. Devido as razões antes expostas e de acordo com 

(Akhmatov, 2003; Anaya-Lara et al., 2009; Bainy, 2015; Zanchettin, 2012), é empregado a 

modelos de duas massas agrupadas. 

2.7.1 Modelos de Duas Massas 

O modelos de duas massas agrupadas, cuja premissa é a consideração da flexibilidade das 

pás da turbina eólica, cuja representação esquemática é mostrada na Figura 2.10, pode ser usado 

para representar o comportamento oscilatório do sistema mecânico no estudo da geração eólica. 
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Figura 2.10: Modelo de Duas Massas. Fonte: (Anaya-Lara et al., 2009) 

A dinâmica do modelo (Anaya-Lara et al., 2009; Zanchettin, 2012), em pu, pode ser 

escrita como: 

! +o % = 12p% ($% E a]q E r%+%*! (2.16) 

! +o 3 = 12ps Ya]q E $̂ E rs+3Z! (2.17) 

! qo = +\(+% E +3*! (2.18) 

sendo +% a velocidade de rotação da turbina em pu; +3 a velocidade de rotação do rotor em pu; +\  a frequência base em rad/s; q o ângulo de torção em rad; $3  o torque aerodinâmico da 

turbina em pu; $̂  o torque eletromagnético em pu; a]  a constante de rigidez torsional do 

sistema mecânico em pu/rad; r% o coeficiente de amortecimento do rotor da turbina em pu; rs 

o coeficiente de amortecimento do rotor da gerador em pu; p%  o momento de inércia 

equivalente da turbina em s; ps o momento de inércia equivalente do rotor do gerador em s. 

Os parâmetros Ks, Fs, Ht e Hg são valores equivalentes do sistema mecânico completo. 

Muitos trabalhos supõem estes valores como próprios das peças mais importantes. Neste 

trabalho, de acordo com (Anaya-Lara et al., 2009), é caracterizado o sistema de eixos de 

transmissão como os elementos de menor rigidez mecânica, considerando Ht como as inércias 

da turbina e do multiplicador, e Hg como a inercia de rotor do gerador. De qualquer maneira, 

os elementos mecânicos de menor rigidez e a distribuição das inercias dependem das 

características construtivas de cada modelo de aerogerador e da potência nominal. Por 

conseguinte, o problema se concentra na determinação dos parâmetros do modelo mecânico 

para representar o aerogerador estudado. Neste trabalho são tomados de (Anaya-Lara et al., 

2009; Zanchettin, 2012) e podem ser encontrados no Apêndice A. 
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2.8 Modelagem Dinâmico do Gerador Assíncrono 

Nesta seção é apresentado o conjunto de equações que descrevem matematicamente a 

máquina assíncrona. O método seguido é apresentado em detalhe em (Krause, Wasynczuk, & 

Sudhoff, 2002). 

Primeiramente é importante expor as convenções utilizadas, neste caso por tratar-se do 

estudo de máquinas de elevada potência, são realizadas as restrições e convenções seguintes: 

· Simetria elétrica e espacial entre as três fases (estator e rotor). 
· Distribuição senoidal do campo magnético no entreferro. 
· Circuito magnético linear. 
· Perdas magnéticas e mecânicas desprezíveis. 
· Fluxo de potência elétrica saindo da máquina. 
· O torque mecânico aplicado ao eixo (Tmg), é positivo quando atua no mesmo sentido 

que o campo girante do entreferro. Deste modo, o torque elétrico (Te) será positivo 
quando a máquina atua como gerador. 

· As correntes do estator e do rotor são positivas quando saem dos terminais da máquina. 

Antes de expor as equações da máquina assíncrona é apresentada uma ferramenta 

matemática denominada “Transformação de Park ou Transformação do Sistema de 

Coordenadas”, que é utilizada para facilitar o estudo de sistemas polifásicos girantes. 

2.8.1 Transformação do Sistema de Coordenadas 

Como foi introduzido na seção anterior, esta transformação é uma ferramenta favorável 

para estudos de sistemas polifásicos girantes. A ideia é a representação de um sistema polifásico 

girante por um sistema bifásico girante equivalente, conservando as características dinâmicas 

do sistema original com um número de variáveis inferior (Krause et al., 2002). No caso utilizado 

neste trabalho, a transformação realizada é entre os sistemas simétricos trifásicos abc (estator e 

rotor) e o sistema de dois eixos ortogonais dq (eixo direto e eixo de quadratura). 

Dessa forma, são utilizadas as seguintes transformações matemáticas: 

!

tcuv = a%]Vt0\V 
t0\V = a%]VKAtcuv! (2.19) 

onde a%]V é a matriz de transformação e a%]VKA sua matriz inversa. Estas assumem os valores 

dados por: 
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! a%]V = 2w xyy
yz {|} ~ {|} B~ E 2�w I {|} B~ O 2�w IE }�� ~ E}�� B~ E 2�w I E }�� B~ O 2�w I� � � ���

��
! (2.20) 

! a%]VKA =
xy
yyy
z {|} ~ E }�� ~ 12�{|} B~ E 2�w I E }�� B~ E 2�w I 12�{|} B~ O 2�w I E }�� B~ O 2�w I 12���

���
�
! (2.21) 

sendo ~ o ângulo e representa a posição angular de sistema de coordenadas dq.  

Em estudos de Sistemas de Potência para traduzir as variáveis referentes ao estator 

(estacionário) para os eixos girantes dq, normalmente considera-se o referencial síncrono da 

equação: 

! ~ = +]� = 2�t]�! (2.22) 

No caso do rotor da máquina, conhece-se que possui uma velocidade angular elétrica 

(+3). Para levar sua representação no referencial síncrono é necessário que ~ adote o valor de: 

! ~ = ~] E ~3 = (+] E +3*� = (2�t] E 2�t3*�! (2.23) 

Assume-se a condição de que ~] � ~3, ou seja, a condição em que a máquina trabalha 

como gerador. 

2.8.2 Equações do Gerador Assíncrono 

Nesta seção são apresentadas as equações do gerador de indução, as quais são idênticas 

para descrever as Máquinas com Rotor em Gaiola e com Rotor Bobinado, com exceção do que 

as tensões do rotor no primeiro são nulas, enquanto no segundo não (Ackermann, 2005). 

Para continuar com o desenvolvimento feito por (Krause et al., 2002) e levando em conta 

as restrições e convenciones (ver seção 2.8), as equações das tensões das fases abc, do estator 

e do rotor respectivamente são as apresentadas em: 

! 50\V] = E8]"0\V] E )o0\V]! (2.24) 

! 5�0\V3 = E8�3"�0\V3 E )�o 0\V3! (2.25) 
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onde: os subscritos s e r indicam o estator e a rotor, respectivamente; λ representa os fluxos; e 

R as resistências.!

Aplicando a expressão (2.20) as equações (2.24) e (2.25) com as considerações das 

velocidades feitas em (2.22) e (2.23) respectivamente, as equações básicas para as tensões da 

máquina no mesmos sistema de eixos dq estão dispostas em (2.26). 

!

�c] = E8]"c] O +)u] E )oc] �u] = E8]"u] O +)c] E )ou] �c3 = E83"c3 O (+ E +3*)u3 E )oc3 �u3 = E83"u3 O (+ E +3*)c3 E )ou3!
(2.26) 

onde: v representa a tensão, i a corrente e λ o fluxo. 

Existe uma relação entre as correntes e os fluxos magnéticos criados, a qual é estabelecida 

pelas indutâncias de dispersão e magnetização da máquina, e pode ser colocada como mostra a 

equação (2.27). Onde o sobrescrito (’) representa o valor referido ao estator, Ls e Lr 

correspondem à indutância total (leakeage ou mútua), Ll as indutância de dispersão e M é a 

reatância de magnetização, conforme (2.28) e (2.29). 

! xy
yz )c])u])�c3)�u3��

�� = ��]S�S
S�]S�
�S��3S

S�S��3� xy
yz "c]"u]"�c3"�u3��

��! (2.27) 

! �] = ��] O�! (2.28) 

! ��3 = ���3 O�! (2.29) 

A partir das equações (2.26) até (2.29) é possível calcular a relação entre correntes e 

tensões, obtendo: 

 xyy
z �c]�u]��c3��u3���

� = �E(8] O ��]*E+�]E��E(+ E +3*�
+�]E(8] O ��]*(+ E +3*�E��

E��E+�77E(8�3 O ���3*E(+ E +3*��3
+�E��(+ E +3*��3E(8�3 O ���3*� xy

yz "c]"u]"�c3"�u3��
�� (2.30) 

onde: � representa o operador � = cc%. 
Expressando o modelos do gerador de indução, equação (2.30), utilizando os fluxos 

magnéticos como variáveis de estado, resultam: 
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! )oc] = E 8]��] )c] O +)u] O 8]UC�� )�c3 E �c] ! (2.31) 

! )ou] = E 8]��] )u] E +)c] O 8]UC�� )�u3 E �u]! (2.32) 

! )�o c3 = E 8�3���3 )�c3 O (+ E +3*)�u3 O 8�3UC�� )c] E ��c3 ! (2.33) 

! )�o u3 = E 8�3���3 )�u3 E (+ E +3*)�c3 O 8�3UC�� )u] E ��u3! (2.34) 

onde UC = ���h���, fator de acoplamento e � = 1 E UC, fator de dispersão. Este modelo é a forma 

de expressão mais conveniente para realizar simulações computacionais (Ackermann, 2005; 

Anaya-Lara et al., 2009). 

Para finalizar o modelo empregado, é necessário a introdução do valor do torque elétrico 

(Te) em função dos fluxos magnético, dada pela equação: 

! $̂ = E Bw2I / UC�� Y)u])�c3 E )c])�u3Z! (2.35) 

sendo: / o número de pares de polo da máquina. 

2.8.3 Modelagem do Gerador de Indução para Estudos em Sistemas de 
Potência 

A partir das equações (2.30) até (2.35) e tomando Pb, Vb e +\ como base, (Ackermann, 

2005; Krause et al., 2002) chegam à forma fasorial em pu da máquina assíncrona, apresentada 

pelas equações: 

!
�o c]+\ = E 8]��] �c] O +^�u] O 8]UC�� ��c3 E 5c]! (2.36) 

!
�o u]+\ = E 8]��] �u] E +^�c] O 8]UC�� ��u3 E 5u]! (2.37) 

!
��o c3+\ = E 8�3���3 ��c3 O (+^ E +3*��u3 O 8�3UC�� �c] E 5�c3! (2.38) 

!
��o u3+\ = E 8�3���3 ��u3 E (+^ E +3*��c3 O 8�3UC�� �u] E 5�u3! (2.39) 
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onde � são os fluxos (pu). H é a constante de inércia (pu) e Fpu é a constante de atrito (pu) e 

seus valores são o estabelecidos nas equações: 

! p = 12 �+\/$\ ! (2.40) 

! �'W = �+\/$\ ! (2.41) 

As equações referentes as correntes em função dos fluxos e as potências média, conforme 

(Ackermann, 2005; de Araújo Lima, 2009), são apresentadas a seguir: 

! �c] = 1��] �c] E ���]�3 ��c3! (2.42) 

! �u] = 1��] �u] E ���]�3 ��u3! (2.43) 

! ��c3 = 1��3 ��c3 E UC���c]! (2.44) 

! ��u3 = 1��3 ��u3 E UC���u]! (2.45) 

! -] = Y5c]�c] O 5u]�u]Z! (2.46) 

! �] = Y5u]�c] E 5c]�u]Z! (2.47) 

! -3 = Y5c3�c3 O 5u3�u3Z! (2.48) 

! �3 = Y5u3�c3 E 5c3�u3Z! (2.49) 

As equações apresentadas nesta subseção foram utilizadas para modelar o DFIG e todas 

as grandezas elétricas que ele estabelece. 

2.9 Alinhamento de Coordenadas 

Antes da modelagem do sistema de controle e o conversor, é de vital importância explicar 

uma simplificação importante utilizada nos dois sistemas antes ditos, a qual não implica uma 

perda de generalidade nem uma aproximação (de Araújo Lima, 2009; Tarnowski, 2006). 

Efetuando a escolha adequada da posição dos eixos dq, pode ser obtido o alinhamento do 

eixo direto do sistema de coordenadas dq com o fasor da fase a do estator. Com este, resulta 

que Vqs = 0, pois 5c] O �5u] = 5�] e o eixo direto é coincidente com o fasor 5�], o que é mostrado 

nas Figura 2.11 e Figura 2.12. 
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Figura 2.11: Coordenadas d e q. Fonte: (de Araújo Lima, 2009) 

 
Figura 2.12: Tensão Alinhada com o eixo d. Fonte: (de Araújo Lima, 2009) 

2.10 Conversor Bidirecional: Modelos empregados 

Para permitir o fluxo de potência entre o rotor e a rede elétrica o DFIG utiliza conversores 

de potência. O tipo mais difundido é o back-to-back, composto por dois inversores VSI-PWM 

(Voltage Source Inverter with Pulse With Modulation) com transistores IGBT (Insulate Gate 

Bipolar Transistor) compartilhando um elo de corrente continua (também chamado link DC) e 

um filtro RL, como é mostrado na Figura 2.13. Normalmente, o conversor controla as correntes 

do rotor (como será explicado na seção 2.11) e conecta o circuito do rotor com a rede elétrica, 

por tanto, localiza-se entre eles (Anaya-Lara et al., 2009; de Araújo Lima, 2009; Pena et al., 

1996; Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012). 

Tipicamente, o conversor eletrônico de potência é dimensionado para operar com uma 

fração (20-30%) do total da potência (de Araújo Lima, 2009). Portanto, as perdas neste tipo de 

conversor são menores, em comparação com um sistema em que o conversor tem que lidar com 

a potência total. Além disso, o custo do conversor torna-se menor. Outra vantagem deste tipo 

de conversor é a flexibilidade de controle oferecido, que possibilita manter a tensão terminal 

constante quando a máquina opera em velocidade variável, permitindo um controle 

independente das potências ativa e reativa que a máquina troca com a rede elétrica, ainda 

buscando o Máximo Aproveitamento da Energia Eólica (estratégia MPPT, seção 2.5). O 

conversor é a parte mais sensível do DFIG quando este é submetido a distúrbios transitórios 

(Qiao et al., 2006). Não obstante, é a parte principal da estrutura de controle do DFIG 

envolvendo malhas de controle de corrente e potência tipicamente utilizando um conjunto de 
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controladores Proporcionais e Integrais (PI) convencionais (Bekakra & Attous, 2013) (a 

totalidade do sistema de controle empregado neste trabalho será explicado na seção 2.11). 

 
Figura 2.13: Diagrama do Conversor back-to-back. Fonte: (Tarnowski, 2006) 

Seu princípio de funcionamento baseia-se em que o inversor do lado do rotor (&3) gera 

tensões de rotor com a frequência de escorregamento de acordo com o sistema de controle. Isso 

é fundamental porque possibilita que o DFIG opere com velocidades variáveis, o que permite 

controlar a potência ativa e reativa fornecida pelo aerogerador. Logo o inversor do lado da rede 

(&s) gera um sistema de tensões com frequência síncrona o que permite conectar com a rede 

elétrica e assim permitir o fluxo de potência. O &s logra isso controlando a tensão no elo CC e 

a potência reativa fornecida pela máquina (Anaya-Lara et al., 2009; Zanchettin, 2012). 

Além disso, o back-to-back está composto por um elo CC cujo principal componente é 

um capacitor, que se encarrega de limitar as variações de tensão CC (ripple), e um filtro RL 

série que tem por finalidade atenuar os harmônicos gerados devido ao chaveamento dos 

transistores (Tarnowski, 2006). 

Na modelagem realizada e como este trabalho tem por finalidade estudar aspectos 

transitórios, algumas simplificações foram feitas sem que isso comprometa os resultados. Por 

tanto, foram modelados os inversores do lado do rotor (&3) e da rede (&s), o elo CC e o sistema 

de controle do DFIG. Este último devido a sua grande importância é analisado numa seção 

aparte. 

2.10.1 Elo de Corrente Continua (CC) 

Para modelar a dinâmica do link DC, inicia-se da Figura 2.13, nela pode-se ver que a 

tensão do capacitor é dada pela equação (Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012): 
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! �ocV = +\& �"`� E "`n�! (2.50) 

onde: �cV é a tensão no capacitor; & é a capacitância do capacitor; "`� é a corrente contínua que 

flui pelo inversor instalado do lado do rotor; "`n é a corrente contínua que flui pelo inversor 

instalado do lado de rede; +\ é a frequência base. 

Para obter a dinâmica da tensão do elo CC em função das potências ativas do inversor do 

lado do rotor e da rede, multiplica-se e divide-se a equação (2.50) por �cV , obtendo-se a 

equação: 

! �ocV = +\&�cV Y-3 E -sZ! (2.51) 

Observa-se na expressão (2.51) que a variação da tensão do elo CC depende do equilíbrio 

entre os fluxos de potência de ambos inversores e também que em regime permanente �ocV = S 

e -3 = -s. 

2.10.2 Inversores do lado do Rotor e da Rede 

O funcionamento do inversor é representado como um modelo na frequência 

fundamental, o qual pode ser feito se a frequência fundamental do sistema é significantemente 

menor que a frequência de chaveamento dos semicondutores de potência (Tarnowski, 2006). 

2.10.3 Inversor do lado do Rotor 

Este lado do inversor back-to-back é uma parte fundamental do DFIG porque nele são 

implementados os controles de corrente com a finalidade de governar a potência ativa e reativa 

do aerogerador (de Araújo Lima, 2009). 

O sistema de controle atua sobre o índice de modulação dos semicondutores de potência. 

O inversor &3  é modelado como uma fonte de tensão controlada (Zanchettin, 2012) 

considerando os limites do índice de modulação. Portanto, a tensão gerada pelo &3, em pu, nas 

coordenadas d e q é representada por: 

!

�c = �c�V !�u = �u�V ! (2.52) 

! S � �cC O�uC � �90:! (2.53) 
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sendo �c e �u as tensões geradas nos eixos direto e quadratura respectivamente; �c e �u os 

índices de modulação nos eixos direto e quadratura respectivamente; �90:  é o índice de 

modulação máximo. 

2.10.4 Inversor do lado da Rede 

O conversor do lado da rede, é modelado como uma fonte de corrente controlada e seu 

diagrama esquemático é mostrado na Figura 2.14. 

 
Figura 2.14: Diagrama esquemático do Inversor do Lado da Rede. Fonte: Autor 

Para uma melhor compreensão do modelo adotado inicialmente é importante destacar que 

não há acúmulo de energia no conversor estático, portanto, a potência ativa que flui pelo lado 

do rotor será igual à que flui pelo lado da rede, Figura 2.13. Então, tem-se que o fluxo de 

potência ativa do conversor em regime permanente (Tarnowski, 2006) é dado por: 

! -3 = -s! (2.54) 

A potência -3 , pode ser expressada como mostra a equação (2.69), mas também 

desprezando os harmônicos devido ao chaveamento, as perdas na máquina e no conversor, e 

ainda utilizando o alinhamento visto na seção 2.9, a potência ativa no conversor do lado da 

máquina pode ser escrita como na (2.55), ou seja como o produto da tensão no capacitor do elo 

CC e a corrente continua no barramento CC do lado da rede, Figura 2.13 (de Araújo Lima, 

2009). 

! -3 = �cV"`s! (2.55) 

Por outro lado, a troca de potência reativa pode ser diferente de cada lado do conversor, 

o que não implica um acúmulo de energia no interior do conversor. De tal modo, a potência 

reativa poderá ser qualquer, sempre que se sejam respeitados os limites de operação do 

conversor. É comum que o &s somente forneça potência ativa. Portanto, a potência reativa deste 

lado tipicamente é escolhida como: 

! �s = S! (2.56) 
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Assim, a modelagem e o diagrama esquemático de controle do &s  empregado nesta 

dissertação, utiliza a partir da (2.55), o erro da tensão no elo CC através de um controlador PI, 

como referência da corrente de eixo direto do conversor do lado da rede Y"cs3^bZ. Enquanto a 

referência de eixo de quadratura Y"us3^bZ é igual a zero e portanto é garantida a operação do 

conversor com fator de potência unitário (Anaya-Lara et al., 2009; de Araújo Lima, 2009). 

Outro fato importante da modelagem a ressaltar é que, com o fim de evitar um aumento 

excessivo da corrente, o que conduziria à destruição do conversor back-to-back, é utilizado um 

limitador de corrente, tanto do lado do rotor como da rede. Ele preestabelece como máximo de 

corrente igual a 1,5 da corrente nominal do conversor. Na operação normal do DFIG estes 

limitadores não são normalmente empregados, mas eles tornam-se de muita relevância no caso 

de uma falta elétrica. 

Finalmente, nesta parte do modelo também é incluído o cálculo da potência ativa e reativa 

entregue pelo &s. Isso é realizado com as equações (2.57) e (2.58) (Anaya-Lara et al., 2009), 

nas quais pode ser visto que o inversor do lado da rede está à mesma tensão que o estator: 

! -s = Y5c]  �cs O 5u]  �usZ! (2.57) 

! �s = Y5u]  �cs E 5c]  �usZ! (2.58) 

Este último foi feito somente com fins comprovativos. 

2.11 Modelagem Teórica das Malhas de Controle 

Nesta seção, são desenvolvidos e analisados os modelos de cada uma das malhas de 

controle utilizadas nesta dissertação e suas inter-relações. 

Em geral, na operação de DFIG conectados a sistemas elétricos tem-se interesse no 

controle de variáveis como: magnitude de tensão na barra do gerador, potência ativa gerada, 

potência ativa entregue à rede, velocidade do gerador, etc. Todas as variáveis não podem ser 

controladas ao mesmo tempo, nem tampouco teria sentido. A principal razão no caso do DFIG 

é que algumas variáveis encontram-se fortemente relacionadas, por exemplo, a potência reativa 

e a magnitude da tensão. Pelo motivo antes dito, normalmente é escolhida somente de uma 

delas (Tarnowski, 2006; Zanchettin, 2012). 

Também existem determinadas variáveis que são vinculadas para atender certos 

requisitos de operação. Como neste trabalho é utilizada a estratégia de operação com máximo 

aproveitamento da potência do vento (MPPT), a potência ativa gerada está vinculada à 

velocidade de rotação. Além disso é importante que o sistema de controle seja capaz de 
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amortecer as oscilações mecânicas para isto é necessário uma largura de banda acima de 10Hz. 

Portanto, o controle usado para o conversor é do tipo vetorial (Tarnowski, 2006). O princípio 

básico deste é o controle independente das componentes síncronas d e q. 

Percebe-se assim que diferentes estruturas de controle podem ser adotadas para o DFIG 

tendo em vista as diferentes políticas de controle/operação tanto do aerogerador e o parque 

eólico total, como da rede elétrica. Para este trabalho, que tem como objetivo o estudo da 

sintonia das malhas de controle, foram escolhidas as malhas mais comumente utilizadas na 

operação do DFIG, as quais são: 

· Malha de Controle da Potência Ativa Gerada. 
· Malha de Controle da Potência Reativa Entregue pelo DFIG à Rede. 
· Tensão no Link DC. 
· Velocidade de Rotação do Aerogerador. 

Neste caso, o controle da potência ativa e reativa é realizado manipulando as correntes do 

rotor. Por tanto, torna-se necessário o controle das correntes do rotor. O que é efetuado atuando 

sobre as tensões aplicadas nas 3 fases do rotor. Também deve ser incluído o controle da potência 

entregue ao sistema elétrico através do conversor estático conectado ao rotor. O que deve ser 

feito a parte, pois sua dinâmica está associada somente ao conversor estático (de Araújo Lima, 

2009; Krause et al., 2002). 

A estrutura de controle para a regulação da tensão do link DC (mostrada na Figura 2.14) 

inicia-se pelo erro da tensão do link DC (que em regime permanente deve ser igual a zero), logo 

é feita através de um controlador PI atuando sobre a componente de eixo direto da corrente do 

inversor Y"cs3^bZ. É necessário utilizar o controle inverso (por esta razão multiplica-se por (-1)), 

já que neste caso um aumento da potência injetada na rede leva a uma diminuição da tensão do 

link DC (Anaya-Lara et al., 2009). Por outro lado, é estabelecida como nula a referência da 

corrente de eixo de quadratura ("us3^b = S) para que o conversor entregue somente potência ativa. 

Em seguida, ambas referências de correntes são limitadas e finalmente alinhadas com a tensão 

do estator para obter a corrente do inversor do lado da rede ("s). 

Finalmente, a malha que controla a velocidade de rotação do aerogerador, o que é feito 

atuando sobre o ângulo das pás. Como as potências ativas e reativas, são controladas a partir da 

variáveis elétricas (corrente do rotor), a velocidade mecânica fica, em princípio, desvinculada 

do controle da potência ativa. Mas, é importante saber que não é possível gerar mais potência 

ativa do que a potência absorvida do vento pela turbina. Assim, existe um vínculo intrínseco 

entre a velocidade mecânica e a potência ativa gerada, estabelecida pela curva MPPT, ao menos 

quando os limites de operação do aerogerador são atingido. Em resumo, o controle da 

velocidade atuará como foi explicado na seção 2.5. 

O sistema de controle utilizado neste trabalho recebe o nome de “Controle Vetorial 

Orientado Pela Tensão do Estator” e as malhas envolvidas são sumariadas na Tabela 2.1. 
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Tabela 2.1: Malhas de Controle do DFIG. Fonte: Autor 

Malha Variáveis Manipuladas Variáveis Controladas 

Controle de Corrente Tensão de Rotor Corrente de Rotor 

Controle de Potências Corrente de Rotor Potência Ativa e Reativa 

Controle da Tensão DC Corrente de eixo direto do Cg Tensão no Link DC 

Controle de Velocidade Ângulo de Passo das Pás Velocidade de Rotação 

2.11.1 Controle e Desacoplamento de Corrente 

De acordo com (Holdsworth, Wu, Ekanayake, & Jenkins, 2003; Pena et al., 1996; 

Zanchettin, 2012), com o intuito de desenvolver o modelo para a dinâmica da malha de corrente 

será necessário reescrever as equações (2.36) a (2.39), com base nas correntes de rotor. Dando 

desse modo as relações: 

! �c3 = E UC���c] O 1��3 �c3! (2.59) 

! �u3 = E UC���u] O 1��3 �u3! (2.60) 

Diferenciando (2.59) e (2.60) e operando matematicamente com as equações do modelo 

do gerador de indução chega-se as equações diferencias (2.61) e (2.62) que descrevem a 

dinâmica das componentes d e q da corrente de rotor. 

!
�oc3+\ = E 83��3 �c3 E UC���o c]+\ O 1��3 (+^ E +3*�u3 E 1��3 5c3! (2.61) 

!
�ou3+\ = E 83��3 �u3 E UC���o u]+\ O 1��3 (+^ E +3*�c3 E 1��3 5u3! (2.62) 

As correntes de rotor são influenciadas pelas componentes das tensões de rotor associados 

ao mesmo eixo, também os fluxos de rotor associados aos eixos em quadratura e as derivadas 

dos fluxos de estator associados aos mesmos eixos. Isto evidencia acoplamento entre as 

componentes de corrente o qual ocorre via variáveis de estator. 

Para lidar com esse acoplamento é implementado um desacoplamento através de um 

controle não linear, como o apresentado nas equações: 

! 5c3 = (+^ E +3*�u3 O 5¡c3 = +]�Y�3�u3 E��u]Z O 5¡c3! (2.63) 

! 5u3 = E(+^ E +3*�c3 O 5¡u3 = E+]�(�3�c3 E��c]* O 5¡c3! (2.64) 



36 

 

Sobrepondo o desacoplamento de correntes (2.63) e (2.64) em (2.61) e (2.62), chega-se à 

dinâmica de corrente de rotor dada por: 

!
�oc3+\ = E 83��3 �c3 E UC���o c]+\ E 1��3 5¡c3! (2.65) 

!
�ou3+\ = E 83��3 �u3 E UC���o u]+\ O 1��3 5¡u3! (2.66) 

Neste trabalho a dinâmica dos fluxos de estator é negligenciada, o qual pode ser adotado 

pelo fato de que a dinâmica dos fluxos de estator é mais rápida que a dinâmica dos fluxos de 

rotor (Thiringer & Luomi, 2001). Com essa simplificação, a dinâmica das correntes de rotor 

são reduzidas a uma dinâmica linear de primeira ordem em relação aos controles desacoplados 5¡c37J75¡u3. 
Levando em conta as equações anteriores, para o controle de ambas componentes da 

corrente de rotor é adotado um controlador PI, objetivando obter erro nulo em regime 

permanente em relação a referência de corrente (de Araújo Lima, 2009; Zanchettin, 2012). 

Como o modelo é de primeira ordem, pode-se obter um bom desempenho dinâmico, em termos 

de acomodação, embora utilizando um controlador PI. A função transferência de um 

controlador PI é dada por (Visioli, 2011): 

! &(j* = a j O 1$Dj !
(2.67) 

onde K é o ganho proporcional e Ti o tempo integral. 

2.11.2 Controle de Potência 

Nesta subseção é apresentado o controle das potências ativas e reativas. Os mesmos 

utilizam como variáveis manipuladas as correntes de rotor apresentado na subseção anterior. 

2.11.3 Controle de Potência Ativa 

Para este é utilizado com ponto de partida o alinhamento do eixo direto com a direção do 

fasor de tensão de estator (seção 2.9), sendo assim, as expressões para as potências ativas de 

estator e de rotor, em pu, resultam: 

! -] = 5c]�c]! (2.68) 
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! -3 = 5c3�c] O 5u3�u]! (2.69) 

Logo, empregando as equações (2.68) e (2.69) são deduzidas as expressões de regime 

permanente, dadas: 

! -] = E 18]C O ¢]C £Y¢]�c3 E 8]�u3Z¢95c] O 8]5c]C ¤! (2.70) 

! -3 = j8]C O ¢]C £Y¢]�c3 O 8]�u3Z¢95c] E 8]¢9C �3C¤ E 83�3C! (2.71) 

Negligenciando as resistências, o que pode ser feito para aerogeradores de maior potência 

operando em condições próximas da nominal (Zanchettin, 2012), as equações anteriores 

resultam em: 

! -] ¥ E¢9¢] 5c]�c3! (2.72) 

! -3 ¥ j ¢9¢] 5c]�c3! (2.73) 

Somando (2.72) e (2.73) obtém-se a potência ativa total entregue pelo aerogerador, como 

mostra a expressão: 

! -0 ¥ E(1 E j* ¢9¢] 5c]�c3! (2.74) 

Como o escorregamento (s), possui uma dinâmica lenta, o termo (1 E j* se aproxima a 

uma constante, também, como a tensão 5c] deve estar dentro de limites estreitos em regime 

normal de funcionamento, o controle de potência ativa do DFIG pode ser realizado 

manipulando a corrente �c3.  

2.11.4 Controle de Potência Reativa 

A potência reativa total produzida ou consumida pelo DFIG, Qa, é dada pela soma da 

potência reativa do estator e do conversor do lado da rede (em pu) e pode ser controlado 

separadamente (de Araújo Lima, 2009; Tarnowski, 2006). O que é mostrado na equação: 

! �0 = �] O �s! (2.75) 

Considerando o mesmo alinhamento do eixo direto que no caso de potência ativa, a 

potência reativa do estator e do rotor (pu) pode ser expressada conforme as equações: 
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! �] = E5c]�u]! (2.76) 

! �3 = 5u3�c3 E 5c3�u3! (2.77) 

Na condição de regime permanente, (2.76) e (2.77) pode ser expressa como: 

! �] = 18]C O ¢]C £Y8]�c3 O ¢]�u3Z¢95c] E ¢]5c]C ¤! (2.78) 

! �3 = j8]C O ¢]C £Y8]�c3 E ¢]�u3Z¢95c] O ¢]¢9C �3C¤ O j¢3�3C! (2.79) 

Despreciando a resistência do estator (2.78) e (2.79) resultam: 

! �] ¥ 1¢] Y¢95c]�u3 E 5c]C Z! (2.80) 

! �3 ¥ j¢] Y¢95c]�u3 E ¢9C �3CZ O j¢3�3C! (2.81) 

Como foi mencionado anteriormente, a tensão 5c]  deve situar-se dentro de limites 

estreitos e as indutâncias são constantes. Então �] e �3 podem ser controladas manipulando �u3. 
Como o rotor do DFIG é ligado à rede elétrica através de um conversor estático tipo back-

to-back, o qual possui um conversor do lado do rotor (&3) e outro do lado da rede (&s), a 

potência reativa trocada por cada conversor pode ser diferente, não implicando em um acúmulo 

de energia no interior do conversor. Assim, é comum manter o &s apenas para fornecer potência 

ativa, ou seja, �s = S e por tanto o fator de potência do conversor é unitário (Anaya-Lara et 

al., 2009; Zanchettin, 2012). 

2.11.5 Controle de Potência Ativa e Reativa Implementado 

 Com fins didáticos, sumariza-se neste subseção o sistema de controle da potências e 

correntes implementado. 

Neste trabalho, o qual considera aspectos transitórios, o controle das potências do DFIG 

é realizado através de diversas malhas, as quais são resumidas em forma de diagramas de bloco 

na Figura 2.15. 
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Figura 2.15: Controle Vetorial Orientado pela Tensão do Estator. Fonte: Autor 

Nesta resumem-se as equações utilizadas pelo sistema de controle e a limitação da 

corrente do rotor, que estabelece 1,5pu da corrente nominal do sistema como limite máximo 

para evitar a destruição do mesmo. Além disso destaca-se que: 

· A potência ativa total P é controlada pela componente de eixo direto da corrente do 
rotor �c3. 

· A potência reativa total Q corresponde apenas à potência reativa de estator e é 
controlada através da componente de eixo de quadratura da corrente de rotor �u3. 

Para estes controles são utilizados controladores PI na forma mostrada nas equações: 

! �c33^b = E-�Y-03^b E -0Z! (2.82) 

! �u33^b = -�Y�]3^b E �]Z! (2.83) 

Como pode ser visto na Figura 2.15, -03^b é a referência de potência ativa total gerada 

pero DFIG e é dada pela diferença entre a potência ativa calculada pela estratégia MPPT e as 

perdas elétricas de estator e rotor do DFIG (seção 2.5). Também �]3^b é a referência para a 

potência reativa de estator e como o parque opera com fator de potência unitário, é igual à zero 

(�]3^b = S). 

Outro aspecto importante a destacar é que tanto a referência para a corrente de rotor, como 

o índice de modulação são limitados para preservar a integridade do conversor (Anaya-Lara et 

al., 2009). 
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2.12 Conclusão 

Neste capítulo foram apresentadas as principais topologias utilizadas na atualidade para 

a geração eólica e a modelagem dos equipamentos e sistemas fundamentais que compõem um 

Aerogerador de Velocidade Variável com Gerador de Indução de Dupla Alimentação (DFIG). 

Destaca-se que os modelos utilizados são o suficientemente complexos para reproduzir 

adequadamente as características principais de funcionamento de um parque eólico deste tipo. 

Os modelos utilizados para a turbina eólica, controle Pitch e o acoplamento mecânico 

podem ser aproveitados para outros tipos de parque além do DFIG, sempre que sejam de 

turbinas eólicas de três pás e de eixo horizontal. Uma parte importante desta modelagem 

encontra-se no modelo de duas massas adotado para o acoplamento mecânico flexível. Com ele 

as oscilações mecânicas que podem ocorrer durante a operação do aerogerador são traduzidas 

também em oscilações elétricas, o que será fundamental para estabelecer um critério de 

sintonia, como se verá nos capítulos seguintes. 

Além da parte mecânica, o modelo do gerador de indução desenvolvido foi de quinta 

ordem, ou seja, não é desprezada a dinâmica do fluxo do estator, o que permite reproduzir com 

maior realismo o comportamento dinâmico do Gerador Assíncrono. Com esta modelagem, 

percebem-se uma maior quantidade de oscilações (comparando com os outros modelos 

existentes na bibliografia) e com isso evitar possíveis interpretações errôneas, enquanto ao 

desempenho do DFIG para perturbações transitórias. 

Além de mais, também foi apresentado o conversor de potência que acopla o circuito do 

rotor com a rede elétrica. O mesmo é modelado na frequência fundamental e as tensões geradas 

no lado do rotor são função do índice de modulação, determinado pelo sistema de controle. 

Portanto, foi dado uma atenção primordial ao sistema de controle, que na prática se encontra 

dentro do conversor. O Controle Vectorial Orientado pela Tensão do Estator, junto com 

controle da corrente do conversor do lado da rede, estabeleceram no total 5 controladores PI e 

a escolha dos valores dos ganhos proporcional e integral de cada um dele, é a parte primordial 

deste trabalho. O método de ajuste e os resultados obtidos, serão apresentados nos capítulos 

seguintes. 
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Capítulo 3  

Método Proposto de Otimização da 

Sintonia dos Controladores com PSO 

3.1 Introdução 

A palavra otimização é utilizada no âmbito das ciências para referir-se ao processo de 

encontrar a melhor solução a um problema, dado um conjunto de requerimentos. As 

características e solicitações do problema definem se a melhor solução pode ser determinada 

ou se gerar uma solução que satisfaça os requerimentos é suficiente (Cagnina, 2010; Sean, 

2010). 

Um dos períodos chaves na história da otimização foram as primeiras décadas da segunda 

metade do século XX. Nos tempo em que a concepção natural da resolução de problemas era a 

obtenção da sua solução ótima (ou pelo menos de uma solução com uma garantia de 

aproximação ao ótimo) começou-se a perceber que existem muitos problemas de utilidade 

prática para os quais não somente resulta impossível encontrar uma resolução exata, mas 

também é impraticável uma aproximada. Isso abriu caminho a diferentes linhas de investigação 

para dar resposta a esta problemática e mais adiante desembocariam no que hoje se conhece 

como algoritmos meta-heurísticos (Cotta, 2007). 

Assim foi demostrado que não existe um único método capaz de resolver eficientemente 

todos os problemas de otimização, sobre qualquer circunstância. Geralmente, a seleção do 

método mais adequado está atrelado à determinação da complexidade computacional, recursos 

demandados, propriedades de convergência e robustez do método (Cotta, 2007; Simon, 2013). 

As técnicas de otimização mais conhecidas são: as exatas, as de exploração dirigida, os 

algoritmos heurísticas e os algoritmos meta-heurísticas. Entre as meta-heurísticas mais 

empregadas na atualidade destacam-se as bio-inspiradas (que emulam algum comportamento 

biológico ou da natureza para realizar a busca no espaço solução) e de base populacional 

(utilizam um conjunto de partículas para percorrer o espaço solução) (Sean, 2010; Simon, 

2013). 
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Como este trabalho tem como objetivo a sintonização do DFIG, foram pesquisados os 

métodos de otimização mais empregados na atualidade para a realização desta tarefa. Por 

conseguinte, através da bibliografia específica (Abdi et al., 2011; Bekakra & Attous, 2013; 

Leite et al., 2009; Qiao et al., 2006), foi selecionado o algoritmo meta-heurístico Particle 

Swarm Optimization (PSO) como ferramenta de sintonia e foi decidido estabelecer funções 

objetivos no domínio do tempo que penalizem diretamente o comportamento dinâmico de 

diversas variáveis. 

Esta forma de ajustar os controladores PI apresenta como vantagem que não é necessário 

realizar nenhuma ação prévia à execução do algoritmo (somente a modelagem do DFIG), nem 

linearização nem cálculo de equações complexas. Além disso, de acordo com (Leite et al., 2009; 

Qiao et al., 2006) pode obter um ajuste robusto que é valido para diferentes condições 

operativas, além da condição de sintonia. 

Deste modo, para atingir o correto funcionamento do DFIG modelado no Capítulo 2 

através do algoritmo PSO, primeiramente estabeleceram-se as perturbações transitórias a que 

será submetido, os requisitos de estabilidade e desempenho para cada condição e as variáveis 

devem ser penalizadas para alcançar uma correta sintonia (seção 3.2). Em seguida, foram 

estudadas as formas de penalizar as variáveis e gerar as funções objetivos (FO) necessárias 

(seção 3.3), para que com baixos valores dessas FO sejam atingidos os requisitos necessários 

do aerogerador (estabilidade e desempenho). Por fim, foi examinada e programada a ferramenta 

de sintonia (PSO multi-objetivo) para minimizar as FO, seções 3.4 até 3.10. Na seção 3.11 são 

mostrados os problemas computacionais e a forma de obter as funções objetivo, já que foram 

importantes para a finalização do algoritmo. Todo o anterior desembarca no algoritmo PSO 

multi-objetivo utilizado para sintonia, explicado na seção 3.13. 

3.2 Requerimentos de sintonia 

Para realizar um método de sintonia de um DFIG, é precisa o estudo prévio dos fatores 

que possam afetar ou beneficiar ao parque eólico e as perturbações nas quais estará submetido. 

Para o correto funcionamento do sistema de controle do DFIG, os fatores a analisar são: 

· Rapidez da resposta (estabilidade). 
· Redução e/ou eliminação dos efeitos das perturbações (desempenho). 

Esta dissertação tenta abranger duas perturbações na qual a usina eólica estaria 

comumente submetida: variação de vento e falta elétrica. 
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3.2.1 Variação de Vento 

No caso da variação do vento, existem duas possibilidades de sintonia: um perfil de vento 

(de Oliveira, Zamodzki, & Cardoso, 2012; Tarnowski, 2006) ou uma função específica (Abdi 

et al., 2011; Monticelli Pereira, 2004). Para sintonizar utilizando um algoritmo, não resulta 

conveniente a sintonia com um perfil de vento, devido a que as rápidas variações do perfil 

dificultam quantificar as funções objetivos. Assim sendo, foi decidido sintonizar com uma 

função específica, já que verifica comodidade para comprovar as sintonias dos controladores e 

o funcionamento do sistema. 

Existem um amplo número de funções que poderiam ser utilizadas, mas como a pior 

condição a que pode estar submetido um aerogerador são as fortes variações da velocidade do 

vento (Freire da Silva, 2006; Monticelli Pereira, 2004). Para as análises desenvolvidas optou-

se por um degrau de vento como função para sintonia, acontecendo no primeiro segundo de 

simulação. 

Baseando-se em (Abdi et al., 2011; Anaya-Lara et al., 2009), para esta condição operativa 

tem-se os seguintes objetivos: 

· Amortecimento das oscilações elétricas e mecânicas: decaimento adequado das 
oscilações e inexistência de oscilações em estado estável. 

· Correto seguimento das referências: o que garante a convergência do DFIG para o 
ponto de operação estabelecido pelas referências, com adequado tempo de 
acomodação. 

Logo de muitas simulações, determinou-se que são cinco as variáveis que devem ser 

penalizadas para alcançar estes objetivos: tensão no Link DC (5¦`), variação do ângulo de 

torsão (qo , que dá a diferença entre a velocidade do rotor e da turbina), potência ativa (P), 

potência reativa (Q) e corrente do rotor ("3). A forma de penalização são estudadas na seção 

3.3, enquanto as funções objetivos e a influência que cada grandeza tem no comportamento do 

DFIG, apresentam-se na subseção 3.13.2. 

Pode-se ver que são várias variáveis a pungir, portanto devem ser pensadas diversas 

funções objetivos. 

3.2.2 Falta Elétrica 

O funcionamento de um parque eólico na condição de falta elétrica é uma exigência dos 

códigos de rede de quase todos os países que possuem este tipo de geração, porém os 

requerimentos variam segundo o país em questão. Por esta razão, neste trabalho também 
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sintoniza-se para esta perturbação transitória considerando as exigências do código de rede do 

Brasil, do qual sumariza-se as partes que tratam da geração eólica na subseção 3.2.3. 

Para este trabalho a falta elétrica modelada foi um afundamento momentâneo de tensão 

(AMT), além disso, será de tipo trifásica pois é a que maiores problemas apresenta. Quando o 

AMT é estabelecido (devido à súbita queda de tensão) acontece um aumento das correntes do 

DFIG para garantir o fluxo de potência ativa para a rede, porém elas ficam limitadas as malhas 

de controle de corrente do conversor do lado da rede (Ramos, Mendes, & Silva, 2009). Também 

as correntes de estator passam a apresentar uma componente em corrente contínua e no lado do 

rotor, tais correntes aparecem como alternadas, superpondo às correntes injetadas pelo 

conversor, que têm o seu estado estacionário muito mais lento. O conversor tenta mandar 

potência nominal, porém como as correntes estão limitadas as malhas de controle de corrente 

uma menor potência flui para o sistema (de Lima Ramos, 2009). 

Além disso, a perda da magnetização pelo circuito do estator tenderá a ser compensada 

através do circuito de rotor, ocasionando um crescimento nas correntes até atingir o limite de 

corrente do conversor. O resultado na rede é a soma dessas duas correntes e combinação dos 

seus efeitos. O aumento das correntes de rotor provoca uma elevação da tensão no barramento 

de corrente contínua (de Lima Ramos, 2009; Ramos et al., 2009). 

Sabe-se que correntes elevadas podem provocar danos irreversíveis ao conversor, se nada 

for feito para limitá-las. Em um afundamento trifásico para 20 % da tensão de regime 

permanente, as correntes no rotor podem atingir mais de três vezes seu valor nominal, sendo 

previsto para esta situação a atuação da proteção de sobre-corrente do rotor retirando a usina 

do sistema (Mendes et al., 2010). 

Durante a falta, a tensão terminal da turbina eólica irá ser reduzida. Com isso, verifica-se 

que haverá uma redução do conjugado eletromagnético, apesar da turbina eólica continuar 

fornecendo torque através da caixa de transmissão. Como consequência haverá um 

desbalanceamento entre a potência mecânica e a potência gerada, esta diferença entre os torques 

provoca um aumento da velocidade da turbina. Portanto, existirá uma redução da produção da 

potência ativa e a turbina eólica irá acelerar, acumulando a potência em forma de energia 

cinética (de Lima Ramos, 2009; Ramos et al., 2009). 

De acordo com (Mendes et al., 2010), durante contingências em sistemas elétricos, 

principalmente nos pontos próximos à usina eólica, verifica-se uma necessidade de redução da 

potência ativa gerada, visando minimizar os impactos para a rede elétrica e com isso aumentar 

a estabilidade durante e após a contingência. Também, as turbinas eólicas podem injetar 

potência reativa para a rede elétrica visando aumentar a estabilidade de tensão, auxiliando na 

recuperação da operação normal após a eliminação da falta. 

Quando a falta é eliminada do sistema, a energia extra armazenada no capacitor do 

barramento CC é descarregada. A consequência disso é refletida nas oscilações das potências, 

além de um decaimento mais lento das correntes de rotor da máquina. Este comportamento é 
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semelhante para todos os tipos de faltas. As oscilações pós-falta são atribuídas ao fraco 

amortecimento dado pelos controladores (de Lima Ramos, 2009).  

Após a contingência é recomendado um aumento gradual da injeção da potência ativa, 

uma vez que o sistema elétrico está se recuperando já que uma injeção abrupta de potência pode 

levar o sistema a uma condição de perda de estabilidade. De forma contrária à potência ativa, é 

recomendado que, durante a falta, exista uma injeção de potência reativa, visando dar mais 

estabilidade ao sistema. Em seguida, após a eliminação da contingência, a potência reativa deve 

sofrer uma redução gradual, acompanhando o restabelecimento do sistema (de Lima Ramos, 

2009; Mendes et al., 2010). 

Por todas as razões expostas nos parágrafos anteriores, um aerogerador durante e após 

uma falta elétrica, tem que cumprir com outras exigências além dos requisições da lei brasileira. 

Portanto, os objetivos desta condição operativa são: 

· Amortecimento das oscilações elétricas e mecânicas: decaimento adequado das 
oscilações e inexistência de oscilações em estado estável, durante e pós-falta. 

· Tensão no link DC com baixa variação, durante e após a falta elétrica. O objetivo de 
evitar a sub e sobretensão ou possível destruição do conversor (de Araújo Lima, 2009). 
Este estudo emprega um capacitor pequeno para a potência do aerogerador (ver 
Apêndice A) e os controladores PI são o único controle empregado. Em (Alves 
Amorim, 2015; de Araújo Lima, 2009) é estabelecido 1,3pu com limite para VDC e 
neste trabalho este valor é utilizado como guia. 

· Favorecimento do cumprimento do código de rede brasileiro (subseção 3.2.3) e uma 
rápida recomposição pós-falta. No primeiro estabelece-se que o perfil de tensão deve 
estar dentro da região cinza da Figura 3.1, com o intuito de que o parque permaneça 
ligado à rede durante e depois da falta. Para o segundo utiliza-se como guia que a 
tensão nos terminais da máquina seja inferior a 1,3pu para evitar a sobretensão (Anaya-
Lara et al., 2009), tendo como objetivo reduzir o sobressinal e assim poder entrar em 
regime permanente o mais rápido possível. 

· Corrente terminal sem picos excessivamente grandes. Para isto (Anaya-Lara et al., 
2009) estabelece como guia uma corrente inferior a 3pu. Deve-se levar em conta que 
a proteção Crowbar não está sendo considerada, portanto este valor é determinado pela 
rede na qual o parque estaria ligado (Anaya-Lara et al., 2009). 

· Baixa sobrecorrente no conversor e um rápido decaimento dos seus picos, para evitar 
a saturação ou possível destruição do mesmo. Na bibliografia especifica enquanto à 
modelagem do conversor (Anaya-Lara et al., 2009; de Araújo Lima, 2009; Pena et al., 
1996), considera-se 0,3pu da corrente nominal do sistema como limite máximo para a 
corrente do conversor em estado estável. Neste trabalho este limite não é considerado, 
somente espera-se uma baixa sobrecorrente no conversor, um rápido decaimento dos 
picos e que após a retirada da falta elétrica a corrente volte a ser menor a 0,3pu. Vale 
destacar novamente que não é modelada a proteção Crowbar. 

· Baixos desvios das potências ativa e reativa e recuperação da condição pré-falta. 

As variáveis a penalizar, igualmente ao caso do degrau de vento, obtiveram-se 

empiricamente logo de muitas simulações e são sete: a tensão no Link DC (5¦`), variação do 

ângulo de torsão (qo), tensão nos terminais (V), corrente de rotor ("3), corrente de estator ("]), 
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potência ativa (P), potência reativa (Q). Na subseção 3.13.2 especifica-se como cada uma destas 

variáveis afeta ao DFIG. 

Similarmente ao caso do vento, existem um conjunto de variáveis para penalizar e por 

conseguinte deve-se ponderar várias FO. 

Na seguinte subseção apresenta-se o setor do código de rede do Brasil que trata da 

capacidade de sustentação durante falta para usinas eólicas. 

3.2.3 Capacidade de Sustentação Durante Faltas 

No Brasil, a maioria das usinas de geração são do tipo hidrelétricas ou termoelétricas, e 

sua operação estão sujeitas aos códigos de rede. Estes são os requisitos mínimos relativos à sua 

operação tanto em condições normais como de emergência. Tais condições mínimas destinam-

se a garantir uma operação confiável, econômica e segura (Fleury, Arteiro, Brasil, Gomes, & 

Franceschi, 2012; Gomes, Barbosa Martins, Ribeiro Zani, & Sardinha, 2009). 

O Operador Nacional do Sistema (ONS, 2009) vem trabalhando para garantir que o 

aumento da energia eólica não degrade o desempenho do sistema de potência (Fleury et al., 

2012). Portanto, o código de rede foi atualizado para incluir os requisitos mínimos para o 

correto desempenho de usinas eólicas. Os principais requisitos técnicos considerados são: 

operação fora da frequência nominal, fornecimento e absorção de potência reativa, operação 

fora da tensão nominal, capacidade de sustentação durante faltas, participação em sistemas de 

proteção especiais (Fleury et al., 2012; ONS, 2009). 

No Brasil, o Operador Nacional do Sistema determina que no caso de existir um 

afundamento de tensão em uma ou mais fases no ponto de conexão na rede básica da central de 

geração eólica, a usina deve continuar operando se a tensão nos seus terminais permanecer 

acima da curva indicada na Figura 3.1 (ONS, 2009). 

 
Figura 3.1: Tensão nos terminais dos aerogeradores durante um AMT. Fonte: (ONS, 2009) 

A seguir, apresentam-se os tipos de erros existentes, com o intuito de gerar as funções 

objetivos necessárias para atingir os objetivos de sintonia estipulados nesta seção. 
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3.3 Tipos de Erros 

Nas seções anteriores mostrou-se que o processo de otimização deste trabalho consiste na 

minimização de um conjunto de funções objetivos (FO). Portanto, para obter uma solução 

aceitável é de vital importância o estudo de como penalizar as variáveis de interesse, mostradas 

na seção 3.2.  

Para esta penalização tem-se dois tipos de erros (Ogata, 2003): 

1. Erros Estacionários: é a diferença entre a saída e o valor desejado em regime 
permanente, quando � § ¨. Este é causado pela incapacidade do sistema de seguir 
diferentes tipos de entradas. Normalmente é utilizada como critério para medir a 
exatidão do sistema de controle. 

2. Erros Dinâmicos: é a variação do erro quando apresenta-se uma mudança na entrada ou 
quando produz-se uma perturbação no sistema. Usualmente, penaliza-se utilizando um 
índice de erro integral como mostra a equação: 

 

! ©� = ª �X«J(�*¬9�®
v ! (3.1) 

onde: t é o tempo considerado; e(t) é o erro em função do tempo; n=0,1,2... e m=0,1,2... 

Como este trabalho tem como objetivo a sintonia de um parque eólico com DFIG para 

perturbações transitórias, utiliza-se para a sintonia os erros dinâmicos. Deste modo, é necessário 

estudar os tipos de erros dinâmicos existentes para posteriormente escolher qual deles é o que 

melhor se adapta para otimizar o comportamento do parque eólico. 

3.3.1 Erros Dinâmicos 

A conduta do erro dinâmico é empregada comumente nos sistema de controle como 

critério de desempenho durante a sintonia de controladores PI (e também PID, não estudados 

neste dissertação). 

Estes erros são avaliados como um critério ou índice de comportamento e se definem 

como um valor utilizado como parâmetro para medir a qualidade da resposta de um sistema 

frente a uma entrada. Portanto, a otimização dos parâmetros de um sistema de controle 

dependerá do melhor índice de comportamento que consiga-se alcançar minimizando (neste 

caso) este critério (Ogata, 2003). 

Conforme (Dashti, Shojaee, Seyedkashi, & Behnam, 2010; Ogata, 2003), para que um 

índice de desempenho seja útil deve ser: 
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· Computável: sua otimização deve ser factível, experimental e analiticamente. 
· Seletivo: deve proporcionar valores exatos que indiquem a otimização real do sistema. 
· Funcional: deve estar em função dos parâmetros do sistema de controle. 

Para controladores PI, os principais critérios de desempenho dinâmicos utilizados na 

prática são (Bekakra & Attous, 2013; Dashti et al., 2010; Ogata, 2003): 

1. Integral do Erro Absoluto (IAE). 
2. Integral do Erro Quadrático (ISE). 
3. Integral do Erro Absoluto pelo Tempo (ITAE). 
4. Integral do Erro Quadrático pelo Tempo (ITSE). 
5. Integral de Erro Absoluto pelo Tempo Quadrático (ISTAE). 
6. Integral de Erro Quadrático pelo Tempo Quadrático (ISTSE). 

Em seguida, cada um deles são explicados e para um melhor comparação são calculados 

para a mesma entrada, variação do sistema e saída. 

Integral do Erro Absoluto (IAE) 

Este é calculado matematicamente pela equação (3.2) e sua evolução é mostrado na 

Figura 3.2. A equação calcula a área entre as duas curvas. Caracteriza-se pela facilidade de 

aplicação e penalizar uma malha de controle com o IAE proporciona um amortecimento e uma 

resposta aceitável na saída. 

! �4© = ª ¯J(�*¯�®
v ! (3.2) 

Porém, não é capaz de otimizar sistemas superamortecidos nem subamortecidos e 

tampouco é muito seletivo (Dashti et al., 2010). 

 
Figura 3.2: Evolução da Integral do Erro Absoluto. Fonte: Autor 

O gráfico anterior mostra as curvas da evolução da saída do sistema diante uma entrada 

de tipo degrau (que é o valor desejado). Também pode-se ver como o IAE não discrimina os 

erros de acordo com o tempo nem dá um valor muito grande ao erros grandes e um valor muito 

pequeno aos erros pequenos, ou seja, dá um valor proporcional ao desvio ocorrido. 
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Integral do Erro Quadrático (ISE) 

O ISE é calculado utilizando a equação (3.3) e seu comportamento é mostrado na Figura 

3.3. 

! �[© = ª J(�*C�®
v ! (3.3) 

Este critério dá uma maior importância aos erros grandes que aos erros pequenos, como 

exibe a Figura 3.3. O efeito sobre um sistema punido com este critério será uma rápida 

diminuição dos grandes erros e uma resposta pouco amortecida. 

(Ogata, 2003) considera que o ISE é facilmente computável mas pouco seletivo, devido 

a que determinadas variações dos parâmetros não afetam significativamente o resultado final 

da integral. 

 
Figura 3.3: Evolução da Integral do Erro Quadrático. Fonte: Autor 

Integral do Erro Absoluto pelo Tempo (ITAE) 

Este é dado pela equação (3.4) e sua conduta apresenta-se na Figura 3.4. 

! �$4© = ª �± ¯J(�*¯�®
v ! (3.4) 

Com este critério de penalização são alcançadas respostas transitórias bem amortecidas. 

Por estar o valor do erro absoluto multiplicado pelo tempo, o ITAE dá pouco peso ao erros 

grandes que acontecem no início, porém dá grande importância aos erros pequenos que ocorrem 

no final. Além disso, é seletivo e difícil de avaliar analiticamente (Dashti et al., 2010; Ogata, 

2003). 
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Figura 3.4: Evolução da Integral do Erro Absoluto pelo Tempo. Fonte: Autor 

Integral do Erro Quadrático pelo Tempo (ITSE) 

O ITSE é calculado com a (3.5) e sua evolução é apresentada na Figura 3.5. 

! �$[© = ª �± J(�*C�®
v ! (3.5) 

Seu comportamento é uma mistura entre o ISE e o ITSE. O ITSE dá pouca importância 

ao desvios iniciais, pondera maiormente aos finais e dá maior importância aos erros grandes 

(ver Figura 3.5). Obtendo, dessa forma, um sistema com oscilações importantes (Ogata, 2003). 

 
Figura 3.5: Evolução da Integral do Erro Quadrático pelo Tempo. Fonte: Autor 

Integral do Erro Absoluto pelo Tempo Quadrático (ISTAE) 

Para calcular o ISTAE é empregada a equação (3.6). 

! �[$4© = ª �C¯J(�*¯�®
v ! (3.6) 

Segundo advertido na Figura 3.6, este critério proporciona uma importância pequena ao 

erros produzidos nos primeiros instantes da aplicação do degrau de entrada, porém dá um 

grande peso ao causado num tempo muito maior. 
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De acordo com (Ogata, 2003), a penalização com o ISTAE diminui rapidamente erros 

importantes sem comprometer a estabilidade do sistema, produzindo um sinal de saída com 

elevado amortecimento. 

 
Figura 3.6: Evolução da Integral do Erro Absoluto pelo Tempo Quadrático. Fonte: Autor 

Integral do Erro Quadrático pelo Tempo Quadrático (ISTSE) 

O último critério estudado é o ISTSE cuja equação representativa é: 

! �[$[© = ª �C± J(�*C�®
v ! (3.7) 

A punição dum sistema com o ISTSE diminui rapidamente seus erros grandes presentes 

ao início, produzindo uma sinal de saída oscilatória, como mostra a Figura 3.7. Este critério dá 

fatores de peso similares tanto aos erros grandes como aos pequenos (Ogata, 2003). 

 
Figura 3.7: Evolução da Integral do Erro Quadrático pelo Tempo Quadrático. Fonte: Autor 

Dos seis tipos de medidas de erros dinâmicos apresentados anteriormente somente foi 

empregado o IAE para a sintonia do DFIG, já que todos os que são proporcionais ao tempo ou 

ao quadrado do tempo dão maior importância aos erros que acontecem no final e para o caso 

tratado nesta dissertação são igualmente importantes os erros iniciais que os finais. Logo, o 

outro erro que não é proporcional ao tempo é o ISE, porém não dá uma importância 
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proporcional ao tamanho do erro. Pelas razões antes expostas a IAE é o que melhor se adapta 

as premissas de sintonia deste trabalho. 

A seguir e antes de descrever o algoritmo PSO apresentam-se algumas definições 

importantes para compreender os conceitos fundamentais dos algoritmos. 

3.4 Algoritmos Heurísticos e Meta-heurísticos 

Uma heurística é uma técnica que busca boas soluções a um custo computacional 

razoável, porém sem ser capaz de garantir que as mesmas sejam ótimas. Em alguns casos, nem 

pode-se determinar quão próximo do ótimo se encontra a solução admissível. O seu principal 

foco está na flexibilidade, busca contínua e utilização dos recursos computacionais mínimos. 

Dessa forma, é possível que se atinja o ótimo global para um determinado problema, mesmo 

que a heurística não garanta esta responsabilidade e nem indique quão próxima a solução se 

encontra do ótimo global (Cotta, 2007; Posada, 2010). 

Contudo, uma meta-heurística, assim como as demais heurísticas, visa também encontrar 

uma solução aceitável para um problema sem fazer uso de rigidez ou elevada quantidade de 

recursos computacionais. Seu foco principal é encontrar a resposta ao que se propõe utilizando 

um razoável grau de recursos computacionais e flexibilidade controlada. Entretanto, as meta-

heurísticas se diferenciam das outras heurísticas, pois seus algoritmos são aplicáveis a vários 

tipos de problema fazendo uso de combinações de uma ou mais heurísticas para explorar de 

forma conjunta o espaço de soluções. Para isso, na maioria dos casos, eles se inspiram em 

diversas áreas como física, biologia, ciências sociais, entre outros. Uma outra característica 

vantajosa das meta-heurísticas é a facilidade para a exploração em espaços de busca dos ótimos 

locais. Enquanto a heurística seleciona um ótimo local como o melhor, já que não encontrou 

outro, as meta-heurísticas fazem uso de táticas que permitem a melhor exploração deste espaço, 

e consequentemente, permitir facilitar a localização de um ótimo local melhor. Para isso 

utilizam combinações de escolhas aleatórias e conhecimento histórico (dos resultados 

anteriores adquiridos pelo método) para se guiarem e realizar suas buscas pelo recinto de 

pesquisa em vizinhanças dentro deste espaço, o que evita paradas prematuras em ótimos locais 

(Cotta, 2007; Posada, 2010; Sean, 2010). 

3.4.1 O processo do Otimização 

(Cagnina, 2010; López, 2013; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) postulam que uma 

tarefa de otimização é um processo que consiste em localizar a melhor solução candidata entre 

um conjunto de alternativas. Esta tarefa é estruturada como um problema com funções de 

variáveis de decisão, que devem ou não satisfazer um conjunto de restrições. Um problema de 
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otimização é conformado por uma ou várias funções objetivo e (possivelmente) uma ou várias 

restrições. Matematicamente, está composto pelos seguintes elementos: 

· Variáveis de decisão: contém os valores que se modificam para resolver o problema. 
· Funções objetivos: podem ser uma ou várias. As funções objetivos são expressadas em 

termos das variáveis de decisão e é desejado otimizar (maximizar ou minimizar) o 
resultado da sua avaliação. Se somente uma função é considerada tem-se um problema 
de otimização mono-objetivo, porém, se várias funções são estimadas, o problema é 
denominado como otimização multi-objetivo. 

· Restrições: são expressadas em forma de equações de igualdade ou desigualdade e 
devem ser satisfeitas para que a solução seja considerada como factível, ou seja, válida. 
Se o problema não apresenta restrições, todas as soluções são válidas. A presença ou 
não de restrições na definição do problema o classifica como otimização com 
restrições ou sem restrições, respectivamente. 

Matematicamente o problema de otimização pode ser expresso como um problema de 

programação não-linear (NLP, do inglês Nonlinear Programming) na forma: 

! Com!²³ = (²A, ²C, ´ , ²¦* µ ¶ · ¸ · ¹¦ ! (3.8) 

! Minimizar!t³(²³* = «tA(²³*, tC(²³*, ´ , tº(²³*¬! (3.9) 

Sujeito a: 

! kD(²³* � S777" = 1,2, ´ ,�! (3.10) 

! »D(²³* = S777" = 1,2, ´ , �! (3.11) 

onde: 

· ²³ = «²A, ²C, ´ , ²¦¬¼: são as variáveis de decisão. 
· D: o número de variáveis do problema. 
· ²c µ «½c , ¾c¬ com  µ «1, r¬ sendo ½c7J7¾c os limites inferiores e superiores em que 

cada variável está definida. 
· tD¿ ¹X § ¹, " = 1,´ , U: são as funções objetivos. 
· kD, »À¿7¹X § ¹, " = 1,´ ,�, � = 1, ´ , �: são as funções de restrição (desigualdade e 

igualdade) do problema e estão definidas no ¸ (espaço de busca). 
· Todos os valores de ²³ que satisfazem todas as kD e as »À , (3.10) e (3.11), definem a ¶ 

(região de factibilidade). 

A NLP é caracterizada porque tanto as funções objetivos quanto as restrições podem ser 

não-lineares (os problemas de programação linear podem incluir somente equações lineares). 
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3.4.2 Ótimo global e local 

Como nesta pesquisa a otimização consiste na minimização das funções objetivos, falar 

de ótimos locais ou globais é o mesmo que falar de mínimos locais e globais. Portanto, com 

base nas definições proporcionadas por (Cagnina, 2010; López, 2013), são apresentadas as 

definições destes mínimos. 

Mínimo global: o mínimo global, Figura 3.8, de uma função t(²³* definida num conjunto ¸ é o ponto ² ÁÁÁÁ³ µ ¸ tal que tY² ÁÁÁÁ³Z � t(²³* para todo ²³ µ ¸. 

 
Figura 3.8: Mínimo Global. Fonte: (Cagnina, 2010) 

Mínimo local: o mínimo local, Figura 3.9, de uma função t(²³* definida num conjunto ¸ 

é o ponto Â³ µ ¸ tal que7t(Â³* � t(²³* para todo ²³ µ ¸ que se encontra a uma distância Ã Ä S de Â³. 

 
Figura 3.9: Mínimos Locais. Fonte: (Cagnina, 2010) 

A seguir, apresenta-se o algoritmo PSO básico mono-objetivo, com o intuito de exibir seu 

comportamento e as definições necessárias para sua compreensão. 
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3.5 O algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas 
(PSO) 

A técnica Particle Swarm Optimization (PSO) é uma meta-heurística de base 

populacional, introduzida por James Kennedy e Russel Eberhart no ano 1995 e emergiu a partir 

de experiências com algoritmos que modelam o “comportamento psico-social” de entidades 

coletivas. O algoritmo foi inspirado principalmente nos padrões de voo de algumas aves, 

imitando um bando que percorrendo um espaço, testando locais diferentes e finalmente 

convergindo até as melhores regiões, ou seja, aquelas onde tem comida ou proteção (Cagnina, 

2010; López, 2013; Simon, 2013; Talukder, 2011). 

O PSO está constituído por um conjunto de partículas, é dizer, uma população de 

soluções, formando um exame de partículas e nele estará presente a solução para o problema 

em questão. Uma das características mais importantes e vantajosas do algoritmo é a influência 

e aprendizado social que reflete-se em cada agente da entidade, ou seja, as partículas colaboram 

entre si (não existe uma competição, o que o diferença dos algoritmos genéticos). Logo, os 

indivíduos (partículas) emulam a característica das aves de adaptar seu comportamento ao dos 

indivíduos dentro da sua própria vizinhança ou da população completa (enxame) (Simon, 2013; 

Talukder, 2011). 

A definição de enxame pode ser considerada como um conjunto de indivíduos que 

interagem localmente entre si, regidos por um comportamento global, buscando a solução para 

um problema de forma distribuída (Talukder, 2011). 

O comportamento básico do PSO pode ser sintetizado como: cada partícula movimenta-

se dentro do espaço de busca seguindo uma trajetória definida por sua velocidade e a memória 

de dois bons valores: o melhor encontrado por si mesma no seu passado e o melhor valor 

encontrado por alguma partícula da população. Estes dois valores geram uma “atração” para os 

lugares mais prometedores. Isso ressalta o senso social, onde os indivíduos aprendem com o 

sucesso dos seus vizinhos e sempre priorizam o objetivo do grupo. Desta forma, não existe uma 

centralização do controle e o grupo consegue atingir as soluções desejadas de forma igualitária 

(Cagnina, 2010; López, 2013; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Pode ser constatado que o PSO tem várias componentes e características importantes e 

serão detalhadas na subseção seguinte. 

 

 

 



56 

 

3.5.1 Componentes do PSO 

De acordo com as exposições de (Cagnina, 2010; López, 2013; Talukder, 2011), o PSO 

é um algoritmo que possui uma população de partículas, onde cada uma delas representa uma 

possível solução para o problema de otimização. Estas partículas estão compostas por sua: 

Posição: o vetor ²³ descreve a localização da partícula no espaço de busca. O tamanho 

deste vetor depende do número de variáveis necessárias para resolver o problema. Cada posição 

deste vetor é denominada dimensão. 

Atitude ou fitness: representa a qualidade da solução, obtém-se do cálculo de função 

objetivo (correspondente ao problema em questão) no ponto determinado pelo vetor ²³. 
Velocidade: representada pelo vetor �³ que similarmente a ²³, tem igual tamanho que o 

número de variáveis do problema e é modificada em cada iteração, refletindo a mudança de 

direção que sofre a partícula no espaço de busca. Esta variação acontece devido à ação de três 

forças (descritas matematicamente como vetores): inércia, memória e cooperação. 

· O vetor inércia: representa a força que impulsiona a partícula a seguir a direção à que 
tendia previamente.  

· O vetor memória (influência cognitiva): faz com que a partícula se direcione de acordo 
com seu histórico, ou seja, baseado nas suas experiências individuais passadas. Nos 
termos do algoritmo isto é determinado com a partícula pbest (partícula com melhor 
valor fitness achado pela partícula até o momento). 

· O vetor cooperação (influência social): direciona a partícula para a melhor direção já 
conhecida pelo enxame, ou seja, utiliza o histórico baseado nas experiências coletivas 
de todo ou de uma parte do enxame, no PSO são denominadas gbest e lbest, 
respetivamente. O gbest representa a posição da partícula de melhor fitness já 
encontrado por alguma partícula do enxame, é utilizado no caso de uma topologia 
global na qual os indivíduos são influenciados pelo melhor da população toda. O lbest 
representa a posição da partícula de melhor fitness já descoberto na vizinhança de cada 
partícula do enxame, é empregado se o modelo aproveitado é de tipo local, é dizer, o 
modelo em que os indivíduos são influenciados pelo melhor de um grupo pequeno de 
indivíduos (não pelo melhor do enxame todo), e a determinação dos vizinhos depende 
da forma na qual se efetue o agrupamento das partículas (ver seção 3.7). 

Verifica-se que a trajetória de cada partícula está definida com base nos vetores posição 

e velocidade, os quais são somados para obter a nova direção. Justamente estas mudanças de 

trajetória são as que determinam a principal característica do algoritmo PSO, através das quais 

as partículas são forçadas a buscar soluções nas áreas mais prometedoras do espaço de busca. 

A Figura 3.10 ilustra a obtenção da nova posição (X’) da partícula como resultado da 

soma da posição anterior (X) e das componentes da velocidade (inércia, memória e 

cooperação). 
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Figura 3.10: Composição vetorial para a obtenção da nova posição da partícula. Fonte: Autor 

Além disso, o PSO adiciona valores aleatórios definidos para as duas últimas atrações. 

Estes valores asseguram que o tamanho do passo das partículas dentro do espaço seja variável, 

assegurando que não irá "cair em uma rotina", ou seja, nem sempre movem com o mesmo passo. 

Na Figura 3.10 isto é mostrado, já que o tamanho das projeções utilizadas para a soma não são 

iguais ao tamanho do vetor original (Leite et al., 2009). 

Na seção 3.5.2 descreve-se matematicamente o processo de otimização básico do PSO, 

onde explora-se mais detalhadamente os conceitos introduzidos nesta seção. 

3.5.2 Composição Matemática do PSO 

Suponha um problema de minimização, definido sobre um domínio contínuo de D 

dimensões e tem-se uma população de N soluções candidatas. Denota-se a posição de cada 

partícula como o vetor ²DÀ , com " µ «1, Å¬ e com � µ «1, r¬. Além disso, suponha que cada 

indivíduo " na iteração t, está movimentando-se com alguma velocidade �DÀ na dimensão � do 

espaço de busca. Logo a aprendizagem (na iteração � O 1) é determinada pelas equações 

(Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006; Simon, 2013; Talukder, 2011): 

! �DÀ(� O 1* = �DÀ(�* O ÆA   ÇAÀ   Y�ÈJj�DÀ(�* E ²DÀ(�*Z O ÆC   ÇCÀ   YkÈJj�(�* E ²DÀ(�*Z! (3.12) 

! ²DÀ(� O 1* = ²DÀ(�* O �DÀ(� O 1*! (3.13) 

onde: ÆA e ÆC são os fatores de aprendizado cognitivo e social, respectivamente. Os mesmos são 

constantes e positivos. E ÇA  e ÇC  são números gerados aleatoriamente com distribuições 

uniformes no intervalo [0,1]. 

Na equação (3.12) é utilizado o gbest como um dos parâmetros para a atualização da 

velocidade, já que nesta subseção descreve-se o PSO básico (vizinhança global), mas poder-se-

ia empregar o lbest (vizinhança local) se outro tipo de topologia fosse aproveitada (ver seção 

3.7). 

Segundo a equação (3.12), um incremento de ÆC sobre ÆA aumenta a influência do gbest, 

resultando numa maior diversificação, porém um decremento do ÆC  sobre ÆA  ocasiona uma 
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maior intensificação. Na literatura, tem-se adotado para a resolução de grande parte dos 

problemas valores semelhantes entra ÆA  e ÆC  , onde a atualização da velocidade sofrerá 

influência de forma equivalente tanto do conhecimento individual da partícula como o 

conhecimento do enxame (Talukder, 2011). 

Além destas equações o algoritmo PSO conta com os seguintes parâmetros (Cagnina, 

2010; Talukder, 2011): 

· ¢9DX e ¢90:: parâmetros que limitam a área de busca. 
· 59DX  e 590: : parâmetros opcionais que limitam a velocidade das partículas. São 

opcionais porque embora seja necessária a restrição sobre os valores que pode atingir 
a velocidade, existem outros métodos que satisfazem este objetivo. 

· Condição de parada do algoritmo: pode-se utilizar um Threshold que estabelece um 
nível de erro aceitável entre o ideal e o ótimo obtido, uma quantidade máxima de 
iterações ou alguma outra condição existente. 

3.6 Algoritmo PSO Básico 

O algoritmo básico de otimização por enxame de partículas, cujo fluxograma é mostrado 

na Figura 3.11, pode ser descrito brevemente utilizando os seguintes passos (Cagnina, 2010; 

Talukder, 2011): dada uma população inicial de partículas, atualiza-se o vetor posição a partir 

do vetor velocidade de cada partícula até que se atinja o critério de parada predefinido. 

 

 
Figura 3.11: Fluxograma Básico do funcionamento do PSO. Fonte: Autor 

A fase de “Inicialização do Enxame” (blocos da Figura 3.11: Posições Iniciais; 

Velocidades Iniciais; Fitness; Define-se pbest/gbest Iniciais) atribui a cada dimensão de cada 

partícula da população um valor aleatório no intervalo estabelecido por [Xmin, Xmax], o que 

depende exclusivamente do problema. O mesmo sucede com os vetores de velocidade (um por 
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cada partícula) que são inicializados no intervalo [Vmin, Vmax] (linhas 1 a 6). Os valores fitness 

são calculados através de função objetivo do problema e armazenados (linha 7). Cada partícula 

pbest copia o valor das dimensões do seu indivíduo correspondente, igualmente à partícula 

gbest à qual se atribui o indivíduo com melhor valor objetivo (em caso de minimização, o menor 

de todos). 

A segunda e mais importante é a “Fase de Busca” (blocos da Figura 3.11: Fitness; 

Atualiza Velocidade e Posições; Novo pbest/gbest melhores; Atualiza pbest/gbest; Critério de 

Parada; Solução (gbest)), na qual o cúmulo percorre o espaço para localizar a melhor solução 

possível, num processo repetitivo até atingir o critério de parada. Nesta etapa, atualizam-se as 

equações de aprendizagem (velocidade e posteriormente posição) com base nos valores atuais 

de pbest e gbest. Os valores do fitness são recalculados e utilizados para substituir as partículas 

pbest e gbest, se na presente iteração obtiveram-se melhores valores objetivos. Finalmente 

extraem-se os resultados obtidos (gbest). 

A seguir, apresentam-se as modificações mais comumente feitas ao algoritmo PSO 

básico. As mesmas empregam-se para melhorar sua capacidade de busca, para evitar a rápida 

convergência e para compensar a capacidade de intensificação e diversificação. 

3.7 Vizinhanças e Troca de Informação 

Um dos principais atributos do PSO é a interação social entre os indivíduos, portanto, a 

troca e disseminação de informação entre as partículas é o principal componente do enxame 

inteligente característico deste algoritmo (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006; 

Talukder, 2011). 

O mecanismo utilizado para distribuir esses conhecimentos (melhores posições) é 

denominado de topologia. Esta estrutura rege a organização das partículas dentro do enxame e 

como as mesmas se comunicam. Logo, variações sobre essa estrutura podem influenciar no 

desempenho do algoritmo (Simon, 2013). 

A escolha de uma estrutura social é um dos principais inconvenientes da implementação 

do PSO, devido à importância e forte influência que esta exerce no desempenho do algoritmo. 

A topologia adotada influencia na avaliação da velocidade das partículas. Dependendo do 

problema tratado e de como as partículas se comunicam entre si, a busca pela solução pode 

priorizar tanto a velocidade de convergência, como a qualidade da solução, ou ambas (Talukder, 

2011). 

Podem ser usados vários métodos para definir a vizinhança da partícula. Por exemplo, 

pode-se definir a vizinhança no início do algoritmo de modo que ela seja estática (não muda de 



60 

 

uma geração para a seguinte) ou, se o processo de otimização estanca, pode-se redefinir a 

vizinhança após um tempo determinado, o que é denominado como topologia dinâmica. 

Para a definição da vizinhança, a primeira decisão envolve a eleição do modelo. Os dois 

existentes são: global ou local. Depois disso, pode-se escolher utilizar uma vizinhança estática 

ou uma dinâmica, e no caso de utilizar uma dinâmica, deve-se escolher como, quando e de qual 

para qual mudar (Cagnina, 2010; Simon, 2013; Talukder, 2011). 

Nas subseções seguintes apresentam-se as topologias mais comumente utilizadas para 

resolução de problemas com o PSO. 

3.7.1 Topologia Global 

O enxame está organizado em formato estrela e todas as partículas estão conectadas entre 

si, como mostra a Figura 3.12. Esta topologia utiliza o mecanismo de vizinhança global, 

também denominado de gbest (ver equação (3.12)), para a troca de informação. Além disso, é 

a topologia com que o PSO foi originalmente desenvolvido e ainda é amplamente utilizada 

(Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006; Simon, 2013; Talukder, 2011). 

 
Figura 3.12: Topologia Global. Fonte: (Simon, 2013) 

Modelar utilizando o gbest permite uma convergência mais acelerada, visto que a 

informação da melhor posição é disseminada rapidamente entre todas as partículas do enxame. 

Entretanto, o risco do algoritmo convergir a um mínimo local, não explorando corretamente 

todo o espaço de busca, é grande, devido à rápida perda de diversidade. Esta estrutura provê 

maior rapidez na busca de uma solução, porém os resultados obtidos com PSO que tem outro 

tipo de vizinhança normalmente são melhores (Simon, 2013; Talukder, 2011). 

3.7.2 Topologia Local 

No modelo de vizinhança local os indivíduos são influenciados pelo melhor de um grupo 

pequeno de indivíduos (denominado vizinhança ou bairro das partículas) e a determinação do 
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vizinho depende da forma na qual se efetue o agrupamento das partículas. No vetor cooperação 

na equação (3.12) (atualização da velocidade) é utilizada a denominação lbest (em vez de gbest) 

para referir-se a uma topologia local. 

Este modelo lbest é mais demorado para convergir, mas conserva a diversidade 

(comparando com o gbest). Devido à distância lógica existente entre as partículas, a topologia 

local mostra-se bastante eficiente em não convergir rapidamente para mínimos locais, pois uma 

partícula demora em receber informação (Talukder, 2011). 

Com isso, diferentes regiões do espaço de busca podem ser exploradas ao mesmo tempo, 

sobre as quais as partículas procuram movimentar-se em direção à melhor solução encontrada 

pelas vizinhas. Embora a troca de informação entre as partículas seja mais lenta, esta estrutura 

provê uma melhor qualidade de soluções para problemas multimodais (aqueles que possuem 

vários ótimos) em comparação ao mesmo utilizando a topologia global (Cagnina, 2010). 

As topologias definem o entorno de interação de uma partícula individual com sua 

vizinhança. Os entornos podem ser de dois tipos: geográficos (calcula-se a distância da partícula 

atual ao resto e toma-se as mais próximas para compor seu entorno) ou sociais (define-se a 

priori uma lista de vizinhas para as partícula, independentemente da sua posição no espaço). 

Estes últimos são os mais empregados (Sean, 2010; Simon, 2013) e a Figura 3.13 ilustra estes 

tipos. 

No caso, tem-se 14 partículas, cada vizinhança tem um número de vizinhas k = 2 e a 

partícula i terá como vizinhas as partículas (i-1) e (i+1), ou seja, as duas que encontraram ao 

lado dela na estrutura de dados (caso social indicado com setas). 

 
Figura 3.13: Diferença entre vizinhança social e geográfica. Fonte: Autor 

Várias estruturas do lbest podem ser utilizadas, todas elas visam evitar a convergência 

prematura do algoritmo para ótimos locais. Isto é possível porque em uma topologia de 

vizinhança, cada indivíduo é influenciado pelo melhor valor encontrado por um grupo mais 

pequeno de partículas e não pelo melhor valor encontrado por qualquer indivíduo da população 

inteira. Com uma estrutura destas, o algoritmo tende a melhorar a exploração do espaço de 
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busca e assim atingir uma convergência mais lenta, possibilitando um aumento da qualidade 

das soluções. 

Em seguida, apresentam-se algumas topologias simples e comumente utilizadas para a 

resolução de problemas com o PSO. 

Anel 

Cada indivíduo está ligado a seus k vizinhos imediatos, tentando imitar o melhor deles. A 

Figura 3.14 mostra um exemplo com k = 2. Neste tipo de estrutura, cada vizinhança é sobreposta 

para facilitar o intercâmbio de informações e, assim, a convergência para uma única solução no 

final do processo de busca. A informação no enxame flui lentamente, o que faz com que a 

convergência seja mais lenta. Contudo, ao mesmo tempo, tende a garantir mais segurança. Para 

problemas com vários ótimos locais este tipo de estrutura geralmente obtém um bom 

desempenho comparando com outras (Cagnina, 2010; Simon, 2013). 

 
Figura 3.14: Topologia em Anel. Fonte: (Cagnina, 2010) 

Um exemplo desta topologia é o mostrado na Figura 3.15. Nela existem 8 partículas (a, 

b, c, d, e, f, g, h) distribuídas aleatoriamente no espaço de busca e como o tamanho do bairro é 

k = 2, então as vizinhanças são: 

(h,a,b) - (a,b,c) - (b,c,d) - (c,d,e) - (d,e,f) - (e,f,g) -  (f,g,h) - (g,h,a) 

 
Figura 3.15: Exemplo Vizinhança em Anel. Fonte: Autor 

Na figura somente são mostradas (utilizando setas) as vizinhanças de a e b. Além disso, 

pode-se ver que o entorno é social (não geográfico) e que as vizinhanças estão superpostas. 
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Muitas variantes deste tipo de estrutura podem ser criadas, em que a conexão das 

partículas pode ser escolhida aleatoriamente ou de acordo com algum critério, dependendo do 

problema (Cagnina, 2010). A Figura 3.16 mostra dois exemplos. 

 
Figura 3.16: Anel com conexões variáveis. Fonte: (Cagnina, 2010) 

Roda 

Um único indivíduo (o central) está ligado a todos os outros, e todos estes estão ligados 

apenas ao indivíduo central. A Figura 3.17 (a) ilustra o conceito. Nesta estrutura uma única 

partícula serve como ponto focal, e todas as informações entre os indivíduos é canalizada 

através desse ponto. A partícula focal compara o desempenho de todas as partículas da 

vizinhança para ajustar posições ao melhor. Assim que é detectada a melhor posição, a 

informação é enviada para todas as partículas para efetuar a mudança. A estrutura da roda 

espalha as boas soluções lentamente o que pode não ser tão bom, porque o processo de busca 

se torna muito lento. Algumas variantes podem ser introduzidas, como desconectar algumas 

partículas da partícula focal e conectá-las a outras partículas na vizinhança, Figura 3.17 (b) 

(Cagnina, 2010; Simon, 2013). 

 
Figura 3.17: Topologia em Roda. Fonte: (Simon, 2013) 

Anéis Aleatórios 

Como o próprio nome indica, as conexões são distribuídas aleatoriamente entre as N 

partículas, além disso, N conexões simétricas são atribuídas entre pares de indivíduos. A Figura 

3.18 mostra essa estrutura (Cagnina, 2010). 
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Figura 3.18: Topologia Anéis Aleatórios. Fonte: (Cagnina, 2010) 

Malha e Toroidal 

A vizinhança em malha é exemplificada na Figura 3.19 (a). Nela as partículas das 

fronteiras tem 2 ou 3 vizinhas (dependendo se estão nas pontas ou não) e os centrais tem 4. Por 

outra parte, a topologia toroidal é uma superfície fechada (com base na de malha), mas todos 

os indivíduos tem 4 vizinhos diretos, como esquematiza a Figura 3.19 (b) (Cagnina, 2010; 

Simon, 2013). 

 
Figura 3.19: Topologia de Malha e Toroidal. Fonte: (Cagnina, 2010) 

Árvore 

Essa estrutura também é denominada de topologia hierárquica. Nesta, todas as partículas 

são dispostas numa árvore e cada nó da árvore contém exatamente uma partícula, Figura 3.20. 

A influência social de cada indivíduo é dada pela melhor posição da partícula que está 

diretamente acima na árvore (partícula pai). Se uma partícula num nó filho, durante seu 

movimento no espeço de busca, encontra uma solução melhor que a melhor solução até agora 

encontrada pela partícula pai, ambas são trocadas na hierarquia. Deste modo, esta topologia 

apresenta uma vizinhança dinâmica (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

 
Figura 3.20: Topologia de árvore. Fonte: (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) 
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3.8 Controle de Velocidade do PSO 

Para atingir bons resultados no PSO (e em todos os algoritmos, no geral) um dos objetivos 

básicos é obter um balanço entre a diversificação e intensificação (Simon, 2013). 

A diversificação ou exploração de amplitude, refere-se a examinar eficientemente toda a 

região de busca e descobrir novas soluções potencialmente melhores. Por outro lado, a 

intensificação ou exploração de profundidade é o processo de melhorar e combinar as 

características das melhores soluções descobertas durante o processo de diversificação, com o 

intuito de encontrar soluções de maior qualidade. Os algoritmos que favorecem a intensificação 

possuem maior velocidade de convergência, porém com risco de permanecer preso num ótimo 

local. Mas aqueles que diversificam em excesso podem não convergir a uma solução ótima ou 

convergir depois de muito tempo e de forma acidental. Neste contexto, estes dois objetivos são 

opostos, embora igualmente importantes, e assim considera-se uma tarefa fundamental atingir 

um equilíbrio adequado entre os dois (Vargas, 2011). 

No PSO este balanço recai na velocidade das partículas. Portanto, é de vital importância 

o controle desta variável, porque no caso de não existir, poderia acontecer que as partículas 

fugissem do espaço do busca, resultando na divergência dos indivíduos (Cagnina, 2010; Simon, 

2013; Talukder, 2011). Pelos motivos já expostos, deve-se limitar o incremento da velocidade 

utilizando algum método. 

O mais simples é utilizar um parâmetro de velocidade máxima (escolhido dependendo do 

problema), de forma tal que a atualização seja realizada empregando a equação (Cagnina, 2010; 

Simon, 2013): 

! �Dc = É��Dc 7777777777jJ7��Dc 7� 590:590:77777777jJ7��Dc 7Ê 590: ! (3.14) 

onde �" será a nova velocidade, definida como ��" (calculada com a equação (3.12)) ou 590:, 

dependendo do seu valor.  

O valor escolhido para 5�@²  é muito importante, já que um valor grande facilita a 

diversidade, porém se ele é muito grande poderia ser perdida alguma região (diversificação 

excessiva). Um valor pequeno assegura a intensificação, embora se ele é muito pequeno poderia 

acontecer que o algoritmo deixe sem visitar algumas regiões potencialmente boas (cair em 

ótimos locais). Além disso, com valores reduzidos de velocidade precisa-se de mais iterações 

para alcançar valores bons, obtendo uma pesquisa mais específica (Cagnina, 2010; Simon, 

2013). 

Percebe-se que especificar o limite de velocidade é um trabalho difícil e tedioso. Por 

conseguinte, na prática são tipicamente usadas duas formas de modificar à equação de 
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atualização da velocidade: fator ou ponderação inércia e o coeficiente de constrição. Estes 

evitam a limitação da velocidade e a sua vez impedir que a velocidade aumente sem limites 

(Cagnina, 2010; Simon, 2013; Talukder, 2011). 

3.8.1 Fator de Inércia 

A introdução do fator inércia (inertia weight) foi uma das primeiras modificações no 

algoritmo PSO original. Inicialmente surgiu como um mecanismo de controle das habilidades 

de diversificação e intensificação do enxame e (Cagnina, 2010) postula que numerosos estudos 

garantem que o fator de inércia funciona corretamente para tal fim. Também tem como objetivo 

melhorar a velocidade de convergência, ou seja, a rapidez com que as partículas encontram a 

solução desejada e facilitar o controle de velocidade. 

A inércia é um fator escalar e multiplica a velocidade prévia na equação básica de 

velocidade (3.12), podendo também permanecer fixa ou ser modificada à cada iteração. A 

junção da equação de atualização de velocidade com o fator inércia resulta na equação (3.15), 

enquanto a atualização da posição, equação (3.13), não resulta alterada nesta versão do PSO. 

! �DÀ(� O 1* = Ë   �DÀ(�* O ÆA   ÇAÀ   Y�ÈJj�DÀ(�* E ²DÀ(�*Z O ÆC   ÇCÀ   YkÈJj�(�* E ²DÀ(�*Z! (3.15) 

O valor de w é importante para a convergência do algoritmo. As primeiras versões 

utilizavam um valor constante durante a busca toda (Cagnina, 2010; Talukder, 2011). Contudo, 

resultados obtidos através de diferentes pesquisas demostraram que com uma variação da 

inércia com o passar das iterações a convergência é mais rápida e os resultados são melhores. 

(Simon, 2013) sugere que a inércia inicie com um valor alto (Ë90: = S,<), para que as 

partículas explorem melhor o espaço de busca (diversificação). Posteriormente, a inércia deve 

decrescer até um valor menor (Ë9DX = S,d na última iteração), focando assim os esforços do 

enxame na melhor área encontrada (intensificação). Estes valores aplicam-se com ÆA = ÆC = 2. 

Para a redução linear do fator de inércia utiliza-se a equação: 

! Ë(� O 1* = Ë90: E � BË90: E Ë9DX�90: I! (3.16) 

Em que �90: é o número máximo de iterações e � é a iteração atual. 

A inclusão do peso de inércia resultou em uma melhora de desempenho e extinguiu a 

necessidade da adição de um mecanismo de controle de limite de velocidade (Vmax) na própria 

equação de velocidade. 
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3.8.2 Fator de Encolhimento ou Coeficiente de Constrição 

Este fator é formado por um conjunto de complicadas equações lineares e propõe um 

novo método de escolha dos valores de Ë, ÆA e ÆC que teoricamente assegura a convergência do 

exame (Cagnina, 2010; Simon, 2013; Talukder, 2011). 

Neste modelo a velocidade está restringida por uma constante Ì  (o coeficiente de 

constrição) que determina analiticamente os valores de Ë, ÆA e ÆC e que tem como fim assegurar 

a convergência a um ponto estável do espaço, sem a necessidade de controlar a velocidade. 

A equação de atualização de velocidade usando o coeficiente de encolhimento (Ì) mostra-

se na equação (3.17) e o valor de Ì apresenta-se na (3.18) (Cagnina, 2010; Talukder, 2011). 

�DÀ(� O 1* = Ì   £�DÀ(�* O ÆA   ÇAÀ   Y�ÈJj�DÀ(�* E ²DÀ(�*Z O ÆC   ÇCÀ   YkÈJj�(�* E ²DÀ(�*Z¤! (3.17) 

! Ì = 2ÍÎ2 E Ï EÐÏC E dÏÎ! (3.18) 

sendo Ï = ÆA O ÆC. Análises matemáticas demonstram que utilizando Ï Ä d a convergência 

ocorre de forma rápida e garantida e na maior parte das implementações utilizam-se valores de ÆA  e ÆC  semelhantes para simplificar o processo de escolha. O parâmetro Í  controla a 

diversificação e a intensificação do cúmulo. Para valores perto a zero, obtém-se uma rápida 

convergência com exploração local, porém para Í perto a 1, a convergência acontece mais 

lentamente e experimenta-se um maior grau de diversificação. 

Conforme (Simon, 2013) normalmente utilizam-se os valores Ï = d,1; ÆA = ÆC = 2,S; e Í = 1, dando como resultado Ì = S,Tw. 

Como este trabalho busca um sintonia global do DFIG, deve-se atingir vários objetivos e 

portanto penalizar várias grandezas ao mesmo tempo. Em seguida, apresentam-se os conceitos 

da otimização multi-objetivo para depois desembocar no algoritmos PSO multi-objetivo. 

3.9 Otimização Multi-objetivo 

Problemas de otimização que têm mais que uma função objetivo são bastante comuns em 

vários campos ou áreas de conhecimento. Em tais, os objetivos a serem otimizados estão 

normalmente em conflito uns em relação aos outros, o que significa que não existe uma solução 

única para estes problemas (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Em vez disso, o objetivo neste tipo de problemas é encontrar um vetor de variáveis de 

decisão que satisfaça as restrições e otimize um vetor de funções objetivo. Portanto, o termo 
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otimizar significa encontrar um vetor solução com valores aceitáveis ou valores de 

compromisso para todas as funções objetivo (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 

2006). 

O sucesso do algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO) para a otimização mono-

objetivo (principalmente quando se lida com espaços de busca contínuos) tem motivado 

pesquisas para estender o uso dessa técnica bio-inspirada para outras áreas. Uma delas é a 

otimização multi-objetivo, que recebe o nome de Multi-Objective Particle Swarm Optimization 

(MOPSO). 

Como pode ser visto, o conceito de otimização multi-objetivo é diferente do otimização 

mono-objetivo, portanto várias definições devem ser mudadas. As mesmas são apresentadas na 

seguinte subseção. 

3.9.1 Definições Básicas de Otimização Multi-Objetivo 

Para descrever o conceito de otimização multi-objetivo apresentam-se várias definições 

importantes, as quais encontram-se mais detalhadas em (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello 

Coello, 2006; Simon, 2013). 

Problema de otimização multi-objetivo 

O problema de otimização multi-objetivo é definido como a tarefa de minimizar (ou 

maximizar) �(²³* = YtA(²³*, tC(²³*, ´ , tº(²³*Z  sujeito a kD(²³* � S  " = Ñ1,2, ´ ,�Ò  (restrições 

de desigualdade) e »À(²³* = S  � = Ñ1,2, ´ , �Ò  (restrições de igualdade) com ²³ µ Ó . Uma 

solução deste problema, minimiza (ou maximiza) as componentes do vetor objetivo �(²³* onde ²³ é um vetor n-dimensional de variáveis de decisão ²³ = (²A, ²C, ´ , ²X* de algum universo Ó. 

As restrições kD(²³* � S e »À(²³* � S (se existir) devem ser satisfeitas ao mesmo tempo que for 

minimizado (ou maximizado)7�(²³* e Ó contém todas os possíveis ²³ que poderiam ser usados 

para satisfazer o cálculo de �(²³*. 
O vetor de variáveis de decisão (²³) pode ser continuo ou discreto, enquanto as k funções 

podem ser lineares ou não e continuas ou discretas. 

Dominância 

Dados dois vetores ²³, Â³ µ ¹º , diz-se que ²³ � Â³  se ²D � ÂD  para " = 1,´ , U  e que ²³ 
domina Â³ (denotado por ²³ Ô Â³) se ²³ � Â³ e ²³ Õ Â³. A Figura 3.21 mostra um caso particular da 

relação dominante na presença de duas funções objetivo. 
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Figura 3.21: Dominância. Fonte: (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) 

Vetores não-dominados 

Define-se que um vetor de variáveis de decisão ²³ µ Ó Ö ¹X  é não-dominado com 

respeito a Ó se não existe outro ²³� µ Ó tal que t(²³�* Ô t(²³*. 
Ótimo de Pareto 

Define-se que um vetor de variáveis de decisão ²³  µ Ó Ö ¹X (Ó é a região factível) é um 

Ótimo de Pareto se é não-dominado em relação a Ó. 

Esta definição especifica que ²³  é um ótimo de Pareto se não existe outro vetor factível ²³ que diminui alguma das funções objetivo sem provocar o incremento simultâneo de outra 

(assumindo minimização de todas as funções objetivo). 

Conjunto de Ótimos de Pareto 

O conjunto de Ótimos de Pareto ×  é definido por: 

×  = Ñ²³ µ ¶¯²³77é7|Ø�Ù|7ÚÛ7ÜÝÞÛØ|Ò 
O conjunto de soluções ótimas de Pareto contém as soluções pertencentes ao espaço de 

decisão cujo vetores objetivo não podem ser melhorada, isto é, todas as componentes dos 

vectores não podem ser melhoradas simultaneamente. Os vetores objetivo das soluções ótimas 

de Pareto são chamados vetores (ou soluções) não-dominadas e conformam, em conjunto, e 

frente de Pareto. 

Frente de Pareto 

O Frente de Pareto ×¶  define-se por: 

×¶  = ßt³(²³* µ ¹XÎ²³ µ × à 
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A Figura 3.22 mostra o caso particular do Frente de Pareto na presença de duas funções 

objetivo. 

 
Figura 3.22: Frente de Pareto. Fonte: (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) 

Vale destacar que na prática, nem todos os integrantes do conjunto de Ótimos de Pareto 

são desejáveis ou realizáveis. 

3.10 Otimização por Enxame de Partículas para 
Problemas Multi-Objetivos 

Para aplicar a técnica PSO na resolução de problemas multi-objetivo deve-se modificar o 

esquema original do algoritmo. Como foi visto na seção 3.9, a solução de um problema com 

múltiplos objetivos não consiste em localizar uma única solução (como na otimização mono-

objetivo). Em vez disso, o objetivo é encontrar um conjunto de soluções diferentes (o chamado 

conjunto de ótimo de Pareto). No geral, quando resolve-se um problema multi-objetivo, três 

são os principais objetivos a atingir (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006): 

1. Maximizar o número de elementos do conjunto de ótimos de Pareto encontrado. 
2. Minimizar a distância do frente de Pareto produzida pelo algoritmo com respeito à frente 

de Pareto real (partindo do princípio que esta última é conhecida). 
3. Maximizar a disseminação de soluções encontradas, para ter uma distribuição de vetores 

o mais suave e uniforme possível. 

Dada a natureza de base populacional de PSO, deseja-se produzir várias e diferentes 

soluções não-dominadas com uma única execução do algoritmo. Então, como com qualquer 

outro algoritmo evolutivo, os três problemas principais a serem considerados para estender o 

PSO para otimização multi-objetivo são (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006): 

Problema 1: Como selecionar as partículas que serão usadas como líderes, a fim de dar 

preferência a soluções não-dominadas sobre aquelas que são dominadas? 
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Problema 2: Como reter as soluções não-dominadas encontradas durante o processo de 

pesquisa, a fim de memorizar as soluções que são não-dominadas em relação a todas as 

populações passadas e não somente com respeito à atual? Além disso, é desejável que estas 

soluções estejam bem distribuídas ao longo da frente de Pareto. 

Problema 3: Como manter a diversidade no enxame, a fim de evitar a convergência para 

uma única solução? 

Ao resolver problemas de otimização mono-objetivo, o líder que cada partícula usa para 

atualizar a sua velocidade e posição é completamente determinado, através da função objetivo 

(no caso de minimização, o líder é que tem menor fitness), uma vez que a topologia de 

vizinhanças é estabelecida. No entanto, no caso de problemas de otimização multi-objetivo, 

cada partícula pode ter um conjunto de diferentes líderes, não obstante, apenas um pode ser 

selecionado para a atualização (López, 2013). Tal conjunto de líderes é normalmente 

armazenado em um lugar diferente do enxame, que normalmente denomina-se arquivo externo 

(external archive). Este é um depósito em que as soluções não-dominadas encontradas até o 

momento são armazenadas. As soluções contidas no arquivo externo são utilizadas como líderes 

quando as posições das partículas do enxame tem que ser atualizadas. Além disso, o conteúdo 

do arquivo externo também é geralmente classificado como a saída final do algoritmo (Cagnina, 

2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Dadas as características do algoritmo PSO, os problemas que surgem quando se lida com 

problemas multi-objetivo estão relacionados com dois principais aspectos do projeto do 

algoritmo (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006): 

1. Seleção e atualização de líderes: 

Como selecionar um único líder do conjunto externo de soluções não-dominadas se são 

todas igualmente boas? Devemos selecionar este líder de uma forma aleatória ou devemos usar 

um critério adicional? 

Como selecionar as partículas que devem permanecer no arquivo externo de uma iteração 

para outra? 

2. Criação de novas soluções: 

Como promover a diversidade através do mecanismo principal para a criação de novas 

soluções: atualização de velocidade. 
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3.10.1 Líderes em Otimização Multi-Objetivo 

A solução de um problema multi-objetivo consiste num conjunto de soluções igualmente 

boas e por conseguinte, o conceito do líder tradicionalmente adotado num PSO mono-objetivo 

tem que ser mudado (López, 2013; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Algumas pesquisas têm evitado o problema da definição de um novo conceito de líder 

através da adopção de funções de agregação (ou seja, somas ponderadas dos objetivos) ou 

abordagens que otimizam cada objetivo separadamente. No entanto, é importante indicar que a 

maioria das abordagens MOPSO atualmente propostos redefinem o conceito de líder. 

Por exemplo, (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) propõe uma classificação para as 

distintas formas de definição do líder: 

· Aproximação de União ou Agregação. 
· Ordem Lexicográfica. 
· Aproximação Sub-Populacional. 
·  Aproximação com Base de Pareto. 
· Aproximação Combinada. 
· Outras Aproximações. 

A seguir serão discutidas sucintamente cada uma delas. 

Aproximação por Agregação 

Nesta categoria consideram-se as abordagens que combinam todos os objetivos do 

problema num único. Em outras palavras, o problema multi-objetivo se transforma num mono-

objetivo. De acordo com (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) existem vários tipos de funções 

de agregação, entre as quais podem ser destacadas: a função de agregação linear convencional, 

onde os pesos são fixos durante o algoritmo; a função de agregação dinâmica, onde os pesos 

são modificados gradualmente durante a execução do algoritmo; e a função de agregação 

ponderada bang-bang, onde os pesos são abruptamente modificados durante o algoritmo.  

Na aproximação por agregação é utilizada comumente a topologia global, entretanto 

também é empregada a divisão do enxame em vários subgrupos onde cada um deles tem 

diferentes pesos, para cada somando da função objetivo. 

Ordem Lexicográfica 

(Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006) postulam que este método realiza 

uma classificação para avaliar os objetivos em ordem de importância. A solução é obtida 

minimizando as funções objetivo separadamente, começando com a mais importante, 

procedendo de acordo com a ordem de estimação atribuída e finalizando com a de menor 

importância. A ordem lexicográfica é utilizada normalmente quando existem poucas funções 

objetivos a otimizar (duas ou três no máximo). Neste caso também transforma-se um problema 
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de otimização multi-objetivo num mono-objetivo, somente que os funções objetivos já 

otimizadas são incorporadas à próxima otimização como um restrição. 

Aproximação Sub-Populacional 

Esta abordagem envolve o uso de várias populações, transformando de novo um problema 

de otimização multi-objetivo num mono-objetivas, porque cada subpopulação otimiza somente 

um dos objetivos do problema. Em seguida, as subpopulações, de alguma forma, trocam 

informações ou se recombinam entre si, com o fim de produzir soluções de compromisso entre 

as diferentes soluções anteriormente geradas (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 

2006). 

Aproximação com Base de Pareto 

Esta abordagem usa técnicas de seleção de líderes com base no dominância de Pareto. A 

ideia básica é selecionar como líderes as partículas não-dominadas do enxame. No entanto, 

diversas variações do esquema de seleção de líder são possíveis, (Reyes-Sierra & Coello Coello, 

2006) afirma que a maioria dos autores adotam informações adicionais para selecionar líderes 

(por exemplo, informações provenientes de um estimador de densidade), a fim de evitar uma 

seleção aleatória de um líder do conjunto atual de soluções não-dominado. 

Aproximação Combinada 

Nesta categoria encontram-se as abordagens que misturam as anteriores. Um exemplo 

pode ser o PSO inteligente proposto por (Xiao-hua, Hong-yun, & Li-cheng, 2005) o qual baseia-

se em um modelo de regras de agentes com ambientes para fornecer uma pressão para lograr 

uma seleção apropriada com o fim de impulsionar o enxame em direção para frente de Pareto 

ideal. Neste modelo modifica-se a topologia global, incluindo a melhor posição (lbest) 

determinada por uma vizinhança de malha. Por outro lado, cada partícula se toma como um 

agente com capacidade de memória, comunicação, resposta e cooperação de autoaprendizagem. 

Cada partícula tem a sua posição, velocidade e energia, que está relacionada com a sua aptidão. 

Todas as partículas vivem em uma estrutura de ambiente, o que é chamado de uma rede agente, 

e cada partícula é fixada num ponto da estrutura. Os líderes são selecionados com base nos 

valores de energia das partículas. Finalmente, esta abordagem adota um arquivo externo, a fim 

de armazenar as soluções não-dominadas encontradas em toda a execução e para fornecer o 

conjunto solução final. 

Outras Aproximações 

Aqui, consideram-se as abordagens que não podem ser incluídas nas principais categorias 

descritas anteriormente. 

Para exemplificar este caso tem-se o MOPSO apresentado por (Zhang et al., 2003). Nele 

para cada função objetivo, existe um gbest e um pbest para cada partícula. Para atualizar a 
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velocidade de uma partícula, o algoritmo define o gbest de uma partícula como a média do 

conjunto completo de partículas gbest. Analogamente, o pbest é calculado usando uma escolha 

aleatória ou a média do conjunto completo de valores pbest. Esta escolha depende do grau de 

dispersão entre os valores gbest e pbest de cada partícula. 

3.10.2 Retenção e Distribuição de Soluções Não-Dominadas 

Como foi mencionado anteriormente, o segundo problema do algoritmo PSO multi-

objetivo é: como manter as soluções não-dominadas encontradas ao longo de todo o processo 

de pesquisa? 

A forma mais simples de conservar as soluções não-dominadas, com respeito a todas as 

populações anteriores, é utilizando de um arquivo externo. Tal arquivo irá permitir a entrada de 

uma solução somente se for não-dominada com respeito ao conteúdo do arquivo ou se ela 

domina qualquer uma das soluções que estão dentro do arquivo (neste caso, as dominadas têm 

que ser excluídas do arquivo) (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

No entanto, esta abordagem tem o inconveniente de aumentar o tamanho do arquivo 

externo rapidamente, porque o mesmo deve ser atualizado a cada geração. Assim, esta 

atualização pode tornar-se computacionalmente cara, se o tamanho do arquivo cresce demais 

(López, 2013; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Deste modo, principalmente devido a razões de ordem prática, os arquivos externos 

tendem a ser limitadas, o que torna necessária a utilização de um critério adicional para decidir 

quais soluções não-dominadas manter, uma vez que o arquivo está cheio. 

Note-se que, três arquivos devem ser usados quando se estende o PSO para otimização 

multi-objetivo: um para armazenar as melhores soluções globais ou locais (dependendo da 

topologia adotada), um para os melhores valores individuais e um terceiro para determinar e 

decidir qual partícula é adotada como líder (este arquivo denomina-se tomador de decisões). 

3.10.3 Manutenção da diversidade do Enxame 

Como já foi tratado anteriormente, uma das características mais importantes do algoritmo 

PSO é a sua rápida convergência. Esta é uma característica positiva, sempre que não seja uma 

convergência prematura, isto é, para um óptimo local. 

A convergência prematura é causada pela rápida perda de diversidade dentro do enxame. 

Portanto, a promoção da diversidade poder ser feita através da atualização das velocidade e/ou 
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utilizando um operador de mutação ou turbulência (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello 

Coello, 2006). 

Como foi vista na seção 3.7, a atualização das velocidades, e consequentemente as 

posições, tem a ver com o uso de diferentes topologias de vizinhanças, as quais determinam 

quão rápido é o processo de transferência da informação através do enxame, devido ao fato de 

a vizinhança determinar qual é a partícula líder na equação de atualização da velocidade. 

Utilizando uma topologia global (gbest), a informação é transferida mais rapidamente que no 

caso de uma topologia local (lbest), já que empregando este segundo as partículas têm 

vizinhanças mais pequenas (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 

Por outra parte, mas também atuando sob a equação da velocidade, a diversidade também 

pode ser promovida aproveitando o fator de inércia, o qual é empregado para controlar e 

equilibrar a diversificação e a intensificação do algoritmo (como foi explicado na subseção 

3.8.1). 

A outra ferramenta utilizada para evitar a rápida convergência é o operador de mutação 

ou turbulência (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). Sabe-se que quando uma partícula 

atualiza sua posição, uma mutação com "consciência" ocorre. Mas às vezes, alguma 

inconsciência ou turbulência é necessária. As turbulências alteram descontroladamente o voo 

ou a posição de uma ou de um conjunto de partículas (Cagnina, 2010). 

Em geral, quando um enxame estagna, isto é, quando as velocidades das partículas são 

quase zero e todas as partículas (ou uma ampla parte delas) estão quase no mesmo lugar, o 

algoritmo torna-se incapaz de gerar novas soluções susceptíveis de conduzir o enxame para sair 

deste estado. Esse comportamento pode levar a todo o enxame a ficar preso em um ótimo local 

a partir do que torna-se impossível o escape (Cagnina, 2010; Reyes-Sierra & Coello Coello, 

2006). 

É possível levar o enxame fora da posição atual através da mutação da posição e da 

velocidade de um conjunto de partículas. Este mecanismo potencialmente fornece um meio 

tanto para o escape de ótimos locais quanto para a aceleração da pesquisa.  

Desta forma, quando uma ou várias soluções são escolhidas para ser mutadas, suas 

componentes (velocidade e posição) são alteradas aleatoriamente. Atualmente, diferentes 

operadores de mutação têm sido propostos para mudar a posição e a velocidade das partículas, 

mas a escolha de um bom operador de mutação é uma tarefa difícil que tem um impacto 

significativo no desempenho. Por outro lado, uma vez selecionado um operador de mutação 

específico outra tarefa difícil a realizar é a decisão de quanta mutação aplicar, com quanta 

probabilidade, em que momentos do processo, em qual componente específico das partículas, 

etc. (Reyes-Sierra & Coello Coello, 2006). 
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Um operador de mutação relativamente fácil de realizar é a renovação da população 

(Sean, 2010). Neste caso, uma vez que o exame estagna, uma parte da população é renovada, 

deixando somente as partículas com melhores funções objetivos (no caso de minimização, as 

partículas que tem fitness menores). Do conjunto restante de partículas, as posições são 

reiniciadas aleatoriamente ao longo do espaço de busca, mas a totalidade das velocidades são 

recomeçadas aleatoriamente, devido a que as velocidades são praticamente zero no momento 

da estagnação. 

Mediante o emprego de todos os conceitos e modificações ao PSO mostrados nas seções 

anteriores, pode-se construir um algoritmo PSO multi-objetivo que atinja os objetivos de 

sintonia previamente pensados. Mas antes de apresentar o MOPSO utilizado, são mostrados os 

dois problemas de simulação que acontecem quando as partículas estão numa região de 

instabilidade. A solução destes foram muito importantes, porque as mesmas desencadeavam 

em erros computacionais e por conseguinte uma abrupta interrupção do algoritmo. 

3.11 Simulações e cálculo das Funções Objetivos 

Neste trabalho, as funções objetivos são calculadas por meio de simulações 

computacionais e é necessário garantir que a simulação do sistema possa ser realizada para 

todas as partículas e para faixa de valores que estes podem assumir. Esta seção apresenta a 

estratégia adotada para conseguir o cálculo das funções objetivo de todas as partículas. 

O algoritmo de sintonia tratado neste trabalho percorre um espaço continuo de dez 

dimensões, ou seja existem dez variáveis a sintonizar, e cada uma destas pode adotar um valor 

positivo, diferente de zero e menor ou igual a 50 (ver subseção 3.13.1). 

Durante a realização da pesquisa, foram encontrados dois problemas que não permitiam 

a finalização da simulação e até nem o cálculo inicial das funções objetivos, levando a erros 

computacionais, os que conduzem à interrupção abrupta da simulação. 

Os dois problemas tratados nesta seção acontecem quando a partícula está numa região 

ruim. A tentativa de solução pela redução do intervalo de busca não levo a bons resultados, já 

que não foi possível identificar uma ou várias regiões aonde estes problemas ocorriam devido 

as altas não linearidades do DFIG.  

Devido a este fato, o método adotado para solucionar estes problemas esta constituído das 

ações seguintes: 

1. Identificação de comportamentos dinâmicos inadequados (divergência de variáveis, 
oscilações não amortecidas, etc.) durante a simulação. 

2. Interrupção prematura da simulação para evitar erros computacionais. 



77 

 

 

3. Atribuição de um valor elevado a todas as FO, no caso que o tempo de simulação seja 
menor ao tempo previamente estipulado. 

3.11.1 Problema de Oscilação 

O primeiro problema é de tipo computacional e ocorre quando uma partícula leva o 

aerogerador a apresentar comportamento extremadamente oscilante (ver Figura 3.23), dando 

lugar à saturação da memória do programa. 

Como foi mencionado anteriormente, o objetivo é sintonizar o DFIG para duas condições: 

variação de vento (degrau de vento) e falta elétrica. Ambas são introduzidas no primeiro 

segundo de simulação. Mas o problema de oscilação pode ocorrer antes, durante (no caso da 

falta) ou depois da perturbação. Logo de intensas buscas e simulações encontrou-se que as 

variáveis mais convenientes para utilizar como indicadoras do problema são os fluxos, tanto de 

estator como de rotor, já que dependendo da partícula um deles é mais oscilatório que o outro. 

Portanto, empregou-se as equações (3.19) e (3.20), que fornecem um valor crescente com 

a amplitude e frequência das oscilações dos fluxos de estator e rotor. 

! [�á�] = ª YÎ)oc]Î O Î)ou]ÎZ�%
v ! (3.19) 

! [�á�3 = ª YÎ)oc3Î O Î)ou3ÎZ�%
v ! (3.20) 

A modo de exemplo, apresentam-se dois casos de sintonias que deixaram 

extremadamente oscilante ao DFIG e que devem ser interrompidas antes do tempo previamente 

estipulado de simulação. 

 
Figura 3.23: Fluxos muito oscilantes antes da perturbação. Fonte: Autor 
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Na Figura 3.23 nota-se que os fluxos tem um comportamento oscilatório ainda antes da 

ocorrência da alguma perturbação (antes do primeiro segundo) e a Figura 3.24 mostra como as 

funções de parada aumentam seu valor à medida que as oscilações continuam. 

 
Figura 3.24: Funções de stop, antes do primeiro segundo de simulação. Fonte: Autor 

Neste caso particular a amplitude da oscilação de alta frequência do fluxo do rotor é muito 

maior à do fluxo do estator, contudo para outras partículas pode ocorrer o contrário. A partir de 

muitas simulações, decidiu-se adotar como valor limite 2 às funções de stop. Uma vez 

alcançado este a simulação é interrompida (neste exemplo, aconteceu ao 0,12 segundos de 

simulação) e as funções objetivos recebem todas um valor de 106. 

O segundo caso exemplificado é quando o aerogerador apresenta oscilações de alta 

frequência não amortecidas após a ocorrência da perturbação. Isto é mostrado no caso da falta, 

mas o mesmo pode ocorrer para a variação do vento. 

Na Figura 3.25 pode ser visto que os fluxos não são oscilatórios antes da perturbação, 

mas após a finalização da falta, ocorre totalmente o contrário. 

 
Figura 3.25: Fluxos muito oscilantes após perturbação. Fonte: Autor 
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Neste caso, as funções de stop, Figura 3.26, tem um valor nulo até o primeiro segundo, 

logo sofrem um pequeno incremento durante o período de falta. Contudo uma vez retirada a 

mesma (1,5s) elas aumentam rapidamente, até uma delas atingir o valor de 120, que foi adotado 

experimentalmente como limite para interrupção. A simulação é interrompida antes dos 2,5 

segundos e, similarmente ao caso anterior, as funções objetivos receberam 106 como valor. 

 
Figura 3.26: Funções de stop, após do primeiro segundo de simulação. Fonte: Autor 

Utilizando estas ferramentas, conseguiu-se que a memória do computador não se sature 

e deste modo poder finalizar o algoritmo de sintonia. 

3.11.2 Problema de divergência de variáveis 

O segundo problema é da caída abrupta de alguma o várias variáveis do DFIG e 

similarmente ao caso anterior, este pode ocorrer na condição de variação de vento e na falta 

(independente do afundamento de tensão). 

Neste a caso, as variáveis que apresentam este problema são a tensão terminal e a tensão 

no link DC, dando lugar a uma perdida do controle e a consequente interrupção abrupta de 

simulação.  

Para exemplificar este fato, é mostrado o caso quando a tensão no link DC cai após a 

remoção da falta. 

Na Figura 3.27 mostra que após finalizada a falta (1,5 segundos) a tensão no link DC 

desce rapidamente até o valor nulo, o que ocasionaria a perda do controle do conversor. Para 

solucionar este problema, optou-se pela interrupção da simulação quando a tensão, tanto no link 

DC quanto nos terminais da máquina (a falta não deixa sem tensão ao DFIG) caia além do 

0,001pu. Igualmente ao problema oscilatório, quando a simulação não finaliza no tempo 

previamente estabelecido (no caso da falta, 15 segundos) as funções objetivos recebem um valor 

muito alto (106). 
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Figura 3.27: Divergência da tensão do link DC. Fonte: Autor 

3.12 Testes de Otimização Multi-Objetivo 

Para esta pesquisa foram tentados os métodos de otimização multi-objetivo de 

aproximação por agregação e logo ordem lexicográfica, para a sintonia do DFIG. Porém, 

nenhuma destas duas atingiram resultados satisfatórios. 

A aproximação por agregação, na qual foi explicada na subseção 3.10.1, tem como 

dificuldade que resulta muito difícil determinar os valores dos coeficientes utilizados para dar 

peso a cada uma das funções objetivo (FO). Além disso, com esses coeficientes, pode acontecer 

que se otimize demais uma das FO, mas sem otimizar as outras. 

E a ordem lexicográfica tem como dificuldade que a definição de uma ordem para as 

funções objetivos, empregadas para a sintonia do DFIG, não é fácil dado o alto número de 

objetivos e que nenhum é muito mais importante que os outros. Além do mais, tem-se mais de 

duas funções objetivo tanto para a condição de falta como para a condição de variação do vento, 

o que torna que a execução do algoritmo seja muito demorada. 

Devido aos problemas antes apresentados, decidiu-se tratar todas as funções objetivos ao 

mesmo tempo, redefinindo o conceito de líderes e tendo como fim que o algoritmo alcance 

valores iguais ou menores a determinados !D (conceito base apresentado por (Cagnina, 2010)), 

para cada uma das funções objetivos a otimizar, previamente estabelecidos, como é explicado 

a seguir. 
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3.13 Algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas 
Multi-Objetivo (MOPSO) utilizado para sintonia do 
DFIG 

Nesta seção é apresentado em detalhe o algoritmo MOPSO empregado para a sintonia do 

aerogerador modelado no Capítulo 2. Utilizando como base os conceitos teóricos e práticos 

apresentados neste capítulo desembocou-se num algoritmo que consegue sintonizar o DFIG, 

atingindo os requisitos preestabelecidos (seção 3.2). O MOPSO aqui mostrado, trabalha com 

todas as funções objetivos ao mesmo tempo, redefinindo o conceito de líder. 

O fluxograma do MOPSO final é mostrado na Figura 3.28 onde pode-se ver que é 

empregado o conceito de dominância de Pareto (sem ter uma frente de Pareto ideal) mas devido 

a que também utiliza-se os !D  como fronteiras de otimização, este algoritmo entraria na 

classificação de Aproximação Combinada (apresentada na seção 3.10.1). 

 
Figura 3.28: Fluxograma do MOPSO utilizado. Fonte: Autor 

Em seguida, são explicadas cada uma das partes do fluxograma do algoritmo da Figura 

3.28 e no Apêndice B é mostrado o pseudocódigo de implementação realizado no programa 

Matlab-Simulink@. 
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3.13.1 Inicialização do algoritmo e Condições Iniciais 

Primeiramente foi definido que o algoritmo utilize o fator de inércia como mecanismo de 

controle de velocidade e também como uma das ferramentas para manter a diversidade do 

enxame. Por isso, a inércia empregada diminui desde 0,9 na primeira iteração até 0,4 na última, 

o que é feito com a equação de redução linear (3.16). Ao mesmo tempo, os fatores cognitivos 

e sociais utilizados são iguais, com um valor constante de 2, como recomendado por (Simon, 

2013; Talukder, 2011). Com todo isso, o algoritmo compensa a capacidade de diversificação e 

intensificação, além de que a velocidade não alcança valores muito altos, atingindo uma 

convergência estável mas não prematura. 

Este trabalho trata do ajuste de 5 controladores PI utilizados para o controle do DFIG 

modelado e cada PI consta de 2 ganhos (o proporcional K e o integral Ti), dando um total de 10 

variáveis para definir seu valores. Então, definiu-se ordem para cada variável, o que é resumido 

na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1: Variáveis a sintonizar. Fonte: Autor 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

K_idr Ti_idr K_iqr Ti _iqr K_P Ti _P K_Q Ti _Q K_VDC Ti _VDC 

Pode-se ver que cada partícula tem 10 dimensões e cada dimensão representa um dos 

ganhos presentes no sistema de controle. Seguindo a recomendação de (Simon, 2013), de que 

a quantidade de partículas, para problemas de 10 dimensões e mais de 2 funções objetivos, deve 

estar entre 63 e 204, nesta dissertação otimiza-se com 100 partículas. 

Os outros fatores importantes são as posições limites e as velocidades iniciais das 

partículas. No caso deste dissertação, o algoritmo tem um espaço de busca continuo de dez 

dimensões, e como aconselham (Chakravarty & Venayagamoorthy, 2011; Leite et al., 2009), 

cada uma das variáveis pode adotar um valor positivo, diferente de zero e menor ou igual a 50. 

Portanto, adota-se o limite inferior para a posição em 0,0001 e o superior em 50. 

Para a velocidade inicial empregam-se como limites -5 e 5. Porém estes valores são 

utilizados somente para a inicialização e não para a posterior restrição da velocidade, devido a 

que deste controle se responsabiliza o fator de inércia. 

Consequentemente, para a inicialização das posições e das velocidades, utiliza-se o 

comando rand do Matlab@, o qual gera valores pseudoaleatórios a partir da distribuição 

uniforme padrão nos intervalos (0 50] e [-5 5] preestabelecidos, respectivamente. 
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3.13.2 Conjunto de Funções Objetivos 

Como foi introduzido na seção 3.2, existem várias formas de sintonizar os controladores 

de um DFIG e medir o desempenho final. Nesta dissertação duas perturbações foram usados 

como testes. A sintonia dos controladores tem em vista o desempenho e a estabilidade do 

aerogerador frente a variações de vento (primeiro teste) e frente à ocorrência de um falta elétrica 

(segundo teste). Os teste possui algumas funções objetivos diferentes porque as variáveis que 

indicam o desempenho desejado são diferentes em cada caso. 

Pelas razões antes expostas, decidiu-se utilizar para ambas perturbações transitórias, a 

penalização através do erro dinâmico e mais especificamente o erro dinâmico conhecido como 

Integral do Erro Absoluto (IAE). Como foi apresentado na seção 3.3, existem 6 tipos de erros 

dinâmicos dos quais 4 deles tem como fator o tempo. Estes não são convenientes para os casos 

de interesse deste trabalho, já que dão maior importância aos erros que ocorrem mais próximos 

do regime permanente, quase deixando de lado ao que ocorrem nos primeiros instantes após a 

perturbação. O outro tipo de erro que poderia ter sido escolhido seria o Integral do Erro 

Quadrático (ISE), porém ele tampouco resulta conveniente devido a que penaliza mais os 

grandes erros, deixando de lado os pequenos. Com a utilização do IAE consegue-se uma 

penalização mais uniforme entre os erros pequenos e os grandes, além de não dar preferência 

ao instante de tempo no qual o desvio acontece. 

Portanto, para cada condição tem-se uma matriz de FO, com um número de filas iguais à 

quantidade de funções objetivos e de colunas iguais ao quantidade de partículas. Como mostra 

a equação: 

! �â = ��âA("A* �âA("C*777ã �âA("ä*�âC("A* �âC("C*777ã �âC("ä*å777777777777777 å777777777æ 777777777å�âº("A* �âº("C*777ã �âº("ä*�! (3.21) 

onde: k representa o número de funções objetivos, i a partícula e N o número de partículas. 

3.13.3 Definição Inicial e Atualização do pbest 

Do mesmo modo que no caso de otimização mono-objetivo, o pbest guarda a melhor 

posição histórica de cada partícula, mas no caso multi-objetivo existe o problema de que é difícil 

definir quando uma posição é melhor que outra. Além disso, para o caso da sintonia do 

aerogerador trabalhado nesta dissertação, apresenta-se o problema que a maioria das partículas, 

ao início do algoritmo, não finalizam a simulação, como fui explicado na seção 3.11. 
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Portanto, na definição inicial o pbest é igual à posição (já que até o momento é o melhor 

lugar onde as partículas estiveram), independentemente de que a maioria das partículas não 

terminam a simulação e todas as FO’s destas sejam iguais a um milhão. A partir da segunda 

iteração, quando as partículas já começam o movimento dentro do espaço de busca, o pbest é 

melhorado ou atualizado, primeiramente se a simulação finalizou e depois se o lugar onde a 

partícula se encontra neste momento tem todas as funções objetivos com valores menores, 

iguais; ou algumas menos e outras iguais (mas nenhuma maior) ao lugar anteriormente 

memorizado pelo pbest. Adicionalmente, para ingressar ao pbest, a nova posição compete 

individualmente (primeiro com a partícula 1, depois com a 2, ...) com todas as partículas que se 

encontram conformando o pbest, o que ajuda as partículas que não puderam finalizar a 

simulação a fugirem rapidamente desses lugares.  

Foi visto depois de intensas simulações e muitas execução do algoritmo que isto não 

contribuía com a perda de diversidade do enxame, nem estava em contraposição com os 

conceitos de dominância de Pareto, porque uma partícula pode ter todas as funções objetivos 

melhores que outra mas não necessariamente domine ao resto do enxame (ver as definições da 

subseção 3.9.1). 

3.13.4 Frente de Pareto 

Para constituir a frente de Pareto, utilizou-se um arquivo externo que podia ter como 

máximo uma quantidade de soluções igual ao número de partículas, ou seja 100. Com isso, 

soluciona-se o problema da saturação da memória que poderia ocorrer no caso de que não fosse 

previamente determinado um limite para a quantidade de integrantes. 

Na determinação das soluções dominadas, ótimos e frente de Pareto, empregou-se as 

definições da subseção 3.9.1 e o arquivo externo atua seguindo o fluxograma da Figura 3.28, 

trabalhando sobre as partículas que se encontram no pbest, porque ele guarda as melhores 

posições descobertas até o momento. Note que isto não quer dizer que todas as partículas que 

estão no pbest conformem a frente de Pareto, como foi comentado na subseção anterior. Como 

o arquivo externo tem um número máximo de integrantes, cada partícula compete com as 

demais e, por exemplo, no caso da solução i que estava na frente de Pareto na iteração t mas 

que na iteração t+1 passou a ser dominada pela solução j, a solução i é retirada da frente e seu 

lugar é ocupada pela j. Também pode ocorrer que a nova j domine a várias partículas que se 

encontravam na frente na iteração t, nesse caso todas as dominadas são retiradas do frente, 

ficando seus lugares vagos (a j somente ocupa o lugar de uma delas). 

A atualização da frente de Pareto realiza-se somente depois que o pbest é atualizado, já 

que não é necessário atualizá-lo se nenhuma solução melhor é encontrada previamente. 
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Na seção 3.10 definiram-se três objetivos comuns para toda otimização multi-objetivo. 

Graças as ações estabelecidas nesta subseção conseguiu-se que a frente de Pareto atinja um 

número de elementos próximo a 100 e uma distribuição uniforme do mesmo. Como neste 

trabalho não se tem uma frente real, devido a que não é um problema de otimização padrão, 

portanto não tem sentido buscar minimizar a distância da frente de Pareto produzido com 

respeito real. 

3.13.5 Tomador de Decisões 

O tomador de decisões é a parte mais importante deste algoritmo, pois estabelece os 

líderes, a topologia e determina qual será a solução final (o gbest). Primeiramente, este trabalho 

tem duas perturbações transitórias para sintonizar e portanto dois tomadores de decisões 

diferentes, mas que realizam as mesma ações. 

Para definir os líderes, foi determinado por muitas simulações, um conjunto de !D, que 

representam limites para cada função objetivo atinga a solução buscada. Este são validos 

somente para a condição pensada (degrau de vento ou afundamento de tensão, nível de vento, 

relação X/R da linha, coeficiente de amortecimento do acoplamento mecânico, etc), devendo 

variar no caso da modificação de alguma condição. 

Com estes determina-se uma região, chamada de região solução, na qual cada FO tem um 

valor igual ou menor a seu respetivo !D e o fim do algoritmo é que o maior número de partículas 

atinjam esta região. A modo de exemplo didático, a Figura 3.29 esquematiza um caso particular 

de duas funções objetivos e portanto dois !�]  (!A  e !C). Nesta, três partículas atingem esta 

região, mas no processo de escolha dos líderes somente podem participar as que conformam a 

frente de Pareto, por ser estas as partículas dominantes do enxame. 

 
Figura 3.29: Diagrama esquemático Região Solução. Fonte: Autor 

Como pode-se pensar, três casos podem acontecer. O primeiro, mostrado na Figura 3.30, 

na que nenhuma partícula atinge a região solução, o que normalmente ocorre nas primeiras 
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iterações. Os líderes para a atualização das velocidades (lbest) são as partículas que estão na 

frente de Pareto e cada partícula escolherá aleatoriamente seguir a um destes líderes. A 

topologia está inspirada na de roda (subseção 3.7.2), mas os pontos centrais são as partículas 

não dominadas (as que conformam a frente de Pareto). Com a continuidade do algoritmo, uma 

ou mais partículas alcançam à região solução e o tomador de decisões atuará da forma relatada 

a seguir. 

 
Figura 3.30: Nenhuma partícula na região solução. Fonte: Autor 

O segundo caso, apontado na Figura 3.31, é quando somente uma partícula se encontra 

dentro da região solução. A topologia passa a de roda com um foco central porque todas as 

partículas seguem a uma (a que se localiza na região solução). Mas como um dos objetivos da 

otimização multi-objetivo é gerar a maior quantidade possível de soluções aceitáveis (seção 

3.10), o algoritmo não deve parar neste ponto, dando lugar à terceira possibilidade. 

 
Figura 3.31: Uma partícula na região solução. Fonte: Autor 

A última possibilidade é a que foi mostrada na Figura 3.29. Nesta, duas partículas estão 

localizadas na região solução e na frente de Pareto, estabelecendo-se como os líderes do 

algoritmo, portanto as outras partículas os empregam para sua atualização. Mas a escolha de 

qual partícula seguir é randômica e não muda a menos que alguma outra partícula alcance a 

região e a frente de Pareto. Deste modo, quando uma (ou mais) partículas atinjam as duas 

condições para se tornar líder, os seguimentos são reestabelecidos também aleatoriamente, 
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utilizando como lbest a todos os líderes encontrados até o momento. Com isso consegue-se que 

uma maior quantidade de líderes seja estabelecidas e a topologia volta a ser parecida a de roda, 

com os líderes como focos. 

Um fato importante a destacar, é a importância de que a topologia não seja global o tempo 

todo, para evitar a rápida convergência do algoritmo. 

A última ação do tomador de decisões é determinar a solução final do algoritmo. O gbest 

deve ser um dos líderes (partícula que se localize na região solução e na frente de Pareto), 

portanto deve ser utilizando um critério adicional. Neste trabalho emprega-se como critério a 

minimização de uma das função objetivo, previamente estabelecido. 

O tomador de decisões específico para cada condição de sintonia será explicado no 

capítulo de resultados (Capítulo 4). 

3.13.6 Atualização e Verificação de Velocidades e Posições 

O algoritmo MOPSO programado, com o intuito de controlar a velocidade e compensar 

a capacidade de intensificação e diversificação, atualiza as velocidades com a equação (3.15) 

onde emprega-se um fator de inércia (w) que diminui linearmente com as iteração, equação 

(3.16), iniciando com Ë = S,< (primeira iteração) e finalizando com Ë = S,d (ultima iteração), 

como foi visto na subseção 3.8.1. 

As posições são atualizadas com a equação (3.13), porém pode acontecer que alguma 

dimensão de uma partícula saia do espaço de busca preestabelecido (0 50]. Neste caso, este 

dimensão é levada até a fronteira mais próxima e a velocidade (nesta dimensão) é zerada, como 

recomendam (Simon, 2013; Talukder, 2011), para que a partícula não continue fugindo do 

espaço de busca. 

3.13.7 Critérios de Renovação da População e Parada do Algoritmo 

O critério para a parada do algoritmo é o número de iterações, além de que o objetivo de 

sintonia é chegar a uma posição na que todas as funções objetivo tenham valores menores ou 

iguais a um conjunto predeterminados de !D, também deseja-se a melhora das FO’s o máximo 

possível. Por estas razões, estabeleceu que o critério de parada seja 500 iterações, embora a 

sintonia desejada seja atingida antes. 
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Como foi visto na subseção 3.10.3, uma ferramenta para manter a diversidade do enxame 

é o fator de mutação ou turbulência. Neste algoritmo, o fator opera reiniciando uma parte da 

população (posições e velocidades). 

Primeiramente, o critério para a atuação da turbulência age somente na segunda metade 

das iterações, ou seja, depois da iteração 250. Segundo, a renovação da população acontece 

somente uma vez, quando as medias de todas as velocidades forem iguais ou menores a 0,01 e 

quando a frente de Pareto não seja modificada ao logo de 20 iterações. Estes critérios foram 

estabelecidos pensando em que implicam que o algoritmo convergiu para um ótimo local e com 

essas velocidades não poderá fugir. 

A renovação da população atua deixando as partículas da frente de Pareto que se 

encontram dentro da região solução, o resto das posições são reiniciadas aleatoriamente. De 

qualquer forma, todas as velocidades são reiniciadas randomicamente, já que todas as partículas 

apresentam velocidades muito baixas. O reinicio das posições e velocidades são feitas com os 

mesmos critérios e limites empregados na inicialização, subseção 3.13.1. 

3.13.8 Tempos de simulação 

Um dos fatores definido durante a pesquisa foi o tempo de simulação. Como as funções 

objetivos são determinadas diretamente das simulações dinâmicas, deve-se realizar uma 

simulação do DFIG para cada partícula. 

A dificuldade na determinação do mesmo consiste em que não pode ser nem muito grande 

nem muito pequeno. Um tempo de simulação grande implica um tempo computacional também 

alto, dificultando as análises. Porém, com um tempo de simulação curto, não se consegue 

avaliar corretamente o funcionamento do DFIG, nem em estabilidade nem em desempenho. 

Para o caso da variação do vento, estipulou-se um tempo de simulação de 15 segundos. 

Embora, depois de um degrau de vento o aerogerador demore aproximadamente 30 segundos 

para voltar ao estado de equilíbrio, com 15 segundos já pode ser avaliada a estabilidade e o 

desempenho. Com esta diminuição do tempo de sintonia conseguiu-se uma redução importante 

do tempo computacional. 

Quando a perturbação transitória era uma falta elétrica, estabeleceu-se também 15 

segundos de tempo de simulação. Embora, a falta inicie ao 1 segundo e finalize ao 1,5 segundos 

e a maioria das grandezas elétricas que compreendiam as funções objetivos obtém seus valores 

neste intervalo de tempo, foi necessário aumentar o tempo de simulação para avaliar o 

amortecimento da parte mecânica (qo). 
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3.14 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentado o método utilizado para sintonizar o DFIG modelado no 

Capítulo 2. Em primeira instância foram apresentadas as duas perturbações transitórias para as 

quais será sintonizado o aerogerador: degrau de vento e falta elétrica. As mesmas são condições 

que se amoldam bem para a otimização mediante um algoritmo e refletem condições práticas 

de operação. Embora, um degrau de vento não se adapte fielmente a uma condição verdadeira, 

com ele consegue-se simular variações bruscas do vento que é facilmente quantificável 

mediante funções objetivo. Em seguida, estabeleceram-se os objetivos para as duas 

perturbações antes mencionadas e as grandezas elétricas e mecânicas a penalizar para atingir os 

mesmos. 

Para puder punir corretamente essas grandezas e como este trabalho tem como objetivo 

aprimorar o desempenho transitório de parque eólico, foram estudados os erros dinâmicos para 

depois decidir pela utilização da Integral do Erro Absoluto (IAE), já que é o que melhor se 

adapta para o cumprimento das metas. 

Na sequência, apresentou-se definições fundamentais para compreender o que é uma 

meta-heurística, para depois expor o algoritmo meta-heurístico Particle Swarm Optimization 

(PSO), seus conceitos, estrutura, matemática, modificações e seu funcionamento. Mas como 

para atingir os objetivos de sintonia tem-se mais de uma função objetivo, precisou-se adaptar o 

PSO básico mono-objetivo para um PSO multi-objetivo (MOPSO). Assim sendo, foram 

oferecidos os conceitos básicos da otimização multi-objetivo e as adaptações necessárias para 

gerar um PSO multi-objetivo. Finalmente foi explicado o MOPSO utilizado para a sintonia do 

DFIG, cujos resultados serão apresentados no capítulo seguinte. 
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Capítulo 4  

Resultados Máquina Barra-Infinita 

4.1 Introdução 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos, bem como as análises extraídas 

acerca do comportamento transitório do parque eólico com DFIG sintonizado mediante o 

algoritmo PSO multi-objetivo do capítulo anterior. Tendo como objetivos determinar se um 

parque eólico pode alcançar a estabilidade e desempenho desejado através de um algoritmo 

meta-heurístico (neste caso um MOPSO) e também verificar a robustez das sintonias 

alcançadas. 

Primeiramente serão apresentadas as formas de representação do Sistema Elétrico de 

Potência utilizadas neste trabalho. A seguir, para cada condição operativa pensada (variação do 

vento e falta elétrica) são seguidos os mesmos passos. Inicialmente é mostrado o tomador de 

decisões do algoritmo com seus objetivos, as funções objetivo e a região solução. Depois, são 

apresentadas as condições para cada sintonia, os resultados obtidos com o algoritmo nesse ponto 

de operação, para finalmente testar a robustez dos valores dos ganhos dos controladores PI 

variando parâmetros internos e externos, no caso da variação de vento e somente parâmetros 

externos ao parque no caso da falta elétrica. Em ambos casos o último teste de robustez será a 

inversão das condições operativas, ou seja, verificara-se se a sintonia obtida para a variação do 

vento pode ser utilizada para falta e vice-versa. 

Em todos os testes os resultados serão apresentados em forma da tabelas e gráficos para 

a melhor compreensão. 

4.2 Representação do Parque Eólico 

Um parque eólico é um conjunto de aerogeradores próximos entre si e conectados em 

paralelo, destinado a produzir energia elétrica. A área que ele ocupa pode ser terrestre ou 
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marítima e a disposição dos aerogeradores depende das características da fonte eólica e da 

topologia do terreno (Ackermann, 2005). 

Dependendo da análise a ser realizada, existem duas formas de representar um parque 

eólico (Ackermann, 2005; Akhmatov, 2003): 

1. Modelo Agregado: é utilizado para analisar a interação mútua entre os aerogeradores 
que compõem o parque. Nele são representadas todas as turbinas eólicas e as redes de 
conexão interna do parque. 

2. Aerogerador Equivalente ou Modelo Simplificado:  é empregado para o estudo da 
geração eólica no sistema de potência e dá resposta coletiva dos aerogeradores. Neste 
caso, o parque é representado por um único aerogerador equivalente, que possui a 
potência total do parque. 

Como este trabalho trata da sintonia do sistema de controle para estudos em sistemas de 

potência, o parque foi modelado utilizando o Modelo Simplificado. 

A outra parte a considerar, para a interligação do parque com o Sistema Elétrico de 

Potência (SEP) é o Ponto Comum de Conexão (PPC) (que na prática pode ser uma barra de 

interligação de uma subestação). O PPC recolhe a potência gerada pelo parque e injeta ao SEP 

através de uma linha de transmissão, utilizando previamente um transformador de potência e 

um ramal interno para cada aerogerador. Geralmente os aerogeradores empregam uma tensão 

de 690V e a subestação de interligação a eleva para 13,8KV, o que permita a conexão com o 

SEP. 

Nesta dissertação o SEP foi representado de duas formas. A primeira é o modelo 

simplificado de Máquina-Barra Infinita (explicado na subseção 4.2.1), utilizado principalmente 

para sintonia, com o intuito de facilitar o algoritmo e diminuir os tempos de simulação, e 

também para os primeiros testes de robustez da sintonia. O segundo modo de representar o SEP 

será utilizando um alimentador de distribuição de 32 nós (apresentado no Capítulo 5), o qual é 

aproveitado para verificar a robustez da sintonia. 

4.2.1 Modelos Máquina Barra-Infinita 

Esta representação do SEP (Figura 4.1) é utilizada quando a potência do parque instalado 

é muito menor que a potência do SEP.  

Nessa topologia a frequência e a tensão do SEP são constantes e independentes da 

potência gerada ou consumida, assim como das perturbações aplicadas. A impedância do 

transformador da subestação de interligação e da linha de transmissão são representadas pela 

impedância Thèvenin vista do ponto comum de conexão.  
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Figura 4.1: Parque eólico com DFIG conectado ao sistema máquina barra-infinita. Fonte: 

(Zanchettin, 2012) 

O PCC é parametrizado a partir dos dados da potência de curto-circuito ([VV) e da relação 

entre a reatância e a resistência da impedância equivalente (X/R), portanto a potência [VV e a 

impedância equivalente de Thèvinin do sistema são dadas pelas equações (Lowenberg, 2013; 

Zanchettin, 2012): 

! [VV = -X/ ! (4.1) 

! ç� = 5®C[VV è �@êKA B¢8I! (4.2) 

onde: -X é a potência nominal do parque; / é o nível de inserção do parque eólico na barra-

infinita; 5® é a tensão da barra-infinita e ç� é a impedância equivalente de Thèvenin. 

4.3 Obtenção e apresentação dos Resultados 

Os resultados foram obtidos por meio do software Matlab@/Simulink desenvolvido pela 

Mathworks. 

Para cada condição de sintonia, primeiramente é especificado o tomador de decisões do 

MOPSO. Nele pode-se ver as funções objetivos e os !D necessários para atingir os objetivos. 

Logo, apresenta-se a condição operativa e a perturbação transitória à que o parque foi submetido 

para a sintonia dos controladores. A seguir, mostram-se os resultados obtidos com a aplicação 

do algoritmo para finalmente testar a robustez dessa sintonia, variando alguns parâmetros tanto 

internos quanto externos ao aerogerador. 

Enquanto à apresentação dos resultados, todos são expostos em pu, empregando como 

base a potência do parque, a tensão de linha e a frequência do sistema. A exceção da tensão do 

link DC cuja base é o pico da tensão de linha, ou seja, a tensão à que está o elo de corrente 

contínua e da velocidade do vento. Todos estes valores encontram-se no Apêndice A. 
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Além disso, o parque eólico foi modelado com o modelo de aerogerador equivalente, com 

o intuito de estudar a geração eólica num sistema de potência, e o SEP foi representado mediante 

o modelo simplificado de Máquina-Barra Infinita, o que permitiu diminuir o tempo de execução 

do algoritmo. Além do mais, se considera o parque eólico com regulação de potência reativa 

(não de tensão), concluindo que a barra é de tipo PQ. 

4.4 Variação do Vento 

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos para a sintonia frente a condição de 

variação brusca do vento, empregando o algoritmo MOPSO explicado no capítulo anterior com 

o tomador de decisões que será explicado na subseção seguinte. Inicialmente o DFIG é 

sintonizado para uma condição operativa, com um conjunto de parâmetros internos e externos. 

A seguir, testa-se a robustez da sintonia obtida para quatro condições diferentes. A primeira 

será variando uma condição interna: o coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico (Ks). A 

segunda variação será de um parâmetro externo: a relação X/R da linha de transmissão. A 

terceira consiste na modificação do degrau de variação do vento. E a última testará se a sintonia 

obtida para a condição de variação de vento também é válida se o sistema está submetido a uma 

falta elétrica. 

4.4.1 Tomador de decisões e funções objetivo para a condição de 
variação de vento 

Como foi visto na subseção 3.2.1, para a sintonia da condição de variação de vento, tem-

se os objetivos (Abdi et al., 2011; Anaya-Lara et al., 2009): 

· Amortecimento das oscilações elétricas e mecânicas: decaimento adequado das 
oscilações e inexistência de oscilações em estado estável. 

· Correto seguimento das referências: o que garante a convergência do DFIG para o 
ponto de operação estabelecido pelas referências, com adequado tempo de 
acomodação. 

Para capturar o comportamento dinâmico do DFIG foi simulado um degrau de vento no 

primeiro segundo de simulação, representando desse modo uma forte variação da velocidade 

do vento. 

Para garantir estabilidade do controlador procura-se que a tensão do link CC não diminua 

subitamente. Para esta variável, tem-se o problema de que uma má sintonia leva a tensão no elo 

CC a cair bruscamente até chegar ao valor nulo. Para solucionar este, não foi necessária a 

utilização de nenhuma função objetivo, somente com a penalização vista na subseção 3.11.2, 

este problema foi resolvido. 
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A seguir, para que as velocidades das partes mecânicas (rotor e turbina) convirjam até o 

mesmo valor e que, em estado estável, não existam oscilações. Logo de intensas tentativas e de 

realizar muitas simulações, chegou-se que a melhor forma de solucionar este problema é 

penalizando a variável qo  (variação do ângulo de torsão), já que esta é diretamente proporcional 

à diferença entre a velocidade de turbina e a do rotor, equação (2.18). A mesma deve ter um 

valor nulo em estado estável e em estado transitório deve apresentar a forma de uma oscilação 

amortecida. Para a penalização de qo  utilizou-se a função de custo mostrada na equação (4.3), 

empregando como qo  de referência o valor zero Yqo3^b = SZ. Com isto, também conseguiu-se 

diminuir as oscilações mecânicas e elétricas. 

! Æáj�7qo = ª Îqo E qoÇJtÎ�%
v ! (4.3) 

Em seguida, para a diminuição das oscilações elétricas e principalmente para o correto 

seguimento das referências, penalizou-se as variáveis: corrente de rotor (ir), potência ativa (P) 

e potência reativa (Q), através das funções de custo mostradas em (4.4), (4.5) e (4.6). Nestas 

utilizam-se os valores de referência estabelecidos no Capítulo 2. 

! Æáj�7"3 = ª ë"3 E "33^bë �%
v ! (4.4) 

! Æáj�7- = ª Î- E -3^bÎ�%
v ! (4.5) 

! Æáj�7� = ª Î� E �3^bÎ�%
v ! (4.6) 

Para o algoritmo foram somados os custos das potências ativa e reativa, equação (4.7), 

devido a que a o custo da potência reativa tem um valor muito pequeno em comparação com as 

outras FO, porém a sua penalização é importante para obedecer os objetivos de sintonia 

buscados. 

! Æáj�7-á� = Æáj�7- O Æáj�7�! (4.7) 

Assim, tem-se três FO (equações (4.3), (4.4) e (4.7)) e deste modo três ! (!ìo , !D�, !íR%), 
cujos valores encontrados empiricamente para determinar a região solução, estão resumidos na 

Tabela 4.1. Estes são validos somente para a condição de sintonia, a que será especificada na 

subseção 4.4.2. O valor de !ìo  foi determinado para garantir um amortecimento das oscilações qo , os de !D� e !íR% para obter um correto seguimento das referências e assegurar que o DFIG 

convirja até o ponto de funcionamento determinado pelas referências. 
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Tabela 4.1: !D (sem unidade) para condição de Variações de Vento em forma de degrau 

utilizado para sintonia. Fonte: Autor îïo  îðñ îòóô 
250 2 10 

Para o processo de decisão final estabeleceu-se que o gbest seja o líder (partícula que 

esteja na região solução e na frente de Pareto) que tenha o mínimo valor do custo de qo  para 

desse modo obter o maior amortecimento possível das oscilações mecânicas e elétricas. 

4.4.2 Condição de Sintonia - Variação de Vento 

A condição de sintonia foi determinada pensando em uma condição de operação na qual 

o parque eólico estaria normalmente submetido. As variáveis mais importantes estão 

sumarizadas na Tabela 4.2 (logo alguma delas serão mudadas para os testes de robustez da 

sintonia). Os parâmetros restantes do aerogerador, os quais não mudaram em nenhum teste 

encontram-se no Apêndice A. 

Tabela 4.2: Condições de Sintonia para a caso da Variação do Vento em forma de degrau. 

Fonte: Autor 

Ng 
Ks 

(pu/rad) 
X/R 

Velocidade 

Vento inicial 

(pu) 

P inicial (pu) 
Velocidade 

Vento final (pu) 
P final (pu) 

10 0,2 2,7 0,7221 0,6 0,7951 0,8 

O primeira variável é número de aerogeradores (Ng) e a quantidade é estabelecida baseada 

em (Holdsworth et al., 2003), embora ele não muda nos teste de robustez deste capítulo, mudará 

no Capítulo 5. 

O coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico (Ks), de acordo com (Ackermann, 

2005), pode variar entre 0,2 (acoplamento flexível) e 1,4 (acoplamento rígido) e a escolha do 

seu valor depende do acoplamento utilizado para unir o eixo da turbina com o eixo do rotor, e 

também da rigidez tanto das pás da turbina eólica quanto dos eixos (Anaya-Lara et al., 2009). 

O Ks tem um influência direta no tamanho e tempo de amortecimento das oscilações mecânicas, 

além de que estas logo se traduzem em oscilações elétricas. Aliás, o amortecimento das 

oscilações mecânicas é feito mediante uma correta escolha e ajuste do sistema de controle, já 

que amortecer utilizando métodos mecânicos é muito custoso (Ackermann, 2005). Então, o Ks 

escolhido é o menor possível e portanto o mais difícil de amortecer. 

A potência reativa é fixada em 0pu por ser uma condição normal de operação 

(Ackermann, 2005; Anaya-Lara et al., 2009). 
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A velocidade do vento é ajustada para obter os valores de potência ativa mostrados na 

Tabela 4.2 e assim obter facilitar os testes de robustez. Como foi explicado na seção 2.5 a 

velocidade do vento e a potência ativa entregue pelo parque eólico, tem uma relação 

determinada Figura 2.6. Portanto, a potência ativa denota o degrau positivo de vento, passando 

de 0,6pu até 0,8pu no primeiro segundo de simulação. Este último valor de potência ativa é 

estabelecido porque coincide com o limite superior da operação MPPT. 

A relação X/R da linha é definida em 2,7, para a qual a tensão nos terminais do parque é 

inferior a 1,05pu para a máxima potência de operação. A barra infinita tem 1pu de tensão. Como 

foi estabelecido anteriormente, a barra do gerador é de tipo PQ, portanto a tensão nos terminais 

de máquina é calculada empregando as potências, a reatância e a resistência de linha. 

4.4.3 Resultado para Variação do Vento 

Através do algoritmo MOPSO explicado no Capítulo 3 e com o parque eólico com DFIG 

submetido à condição operativa mostrada na subseção anterior, foram obtidos os valores dos 

ganhos dos controladores PI mostrados na Tabela 4.3, os das funções objetivo apresentados na 

Tabela 4.4 e os gráficos da Figura 4.2. 

Tabela 4.3: Ganhos dos controladores PI para condição de Variação de Vento empregada para 

sintonia. Fonte: Autor 

K_idr Ti_idr K_iqr Ti_iqr K_P Ti_P K_Q Ti_Q K_VDC Ti_VDC 

0,5128 1,1096 0,0528 1,0253 0,0783 0,0157 50 0,3034 2,0551 2,5976 

Como foi estipulado na seção 3.13.8 para a sintonia, as FO foram avaliadas ao longo de 

15 segundos de simulação. Contudo, para apresentar os gráficos, o DFIG foi simulado durante 

50 segundos, graças a isso pode-se ver os estados transitório e permanente. 

Tabela 4.4: Valores das funções objetivo (sem unidade) para a variação de vento empregada 

para sintonia. Fonte: Autor 

FO Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Valores 148,5075 0,6516 1,3488 0,0512 1,4 

Comparando a Tabela 4.1 com a Tabela 4.4, pode-se ver que os objetivos determinados 

pelos !D foram atingidos e o algoritmo até conseguiu que os valores das FO ultrapassem os 

limites da região solução. Isso é refletido diretamente no desempenho final da sintonia. Note 

nos gráficos, principalmente em ir, P e Q, que praticamente não existe diferença entre as 

referências e os valores destas variáveis. 
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Figura 4.2: Desempenho do DFIG para condição de Variação de Vento em forma de degrau 

utilizado para sintonia. Fonte: Autor 

Na Figura 4.2 pode-se observar que o novo ponto de operação é atingido, já que não há 

divergência de variáveis, inclusive a tensão no link DC (VDC), e as referências são seguidas 

fielmente. Também VDC não cai abruptamente em nenhum instante, esta variável aumenta 

depois do degrau de vento, descendo e estabilizando-se no valor inicial. Além disso, as 
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oscilações de todas as variáveis são amortecidas, a velocidade do rotor (+3) estabiliza-se 25 

segundos, aproximadamente, após a variação do vento. E a variação do ângulo de torção (qo) 
tem a forma de uma oscilação amortecida com valor final igual a zero, o que indica que a 

velocidade de rotor e da turbina tem um decaimento adequado. Todo o anterior sugere um 

comportamento do aerogerador com boa estabilidade do sistema de controle. 

Também nota-se que a usina eólica tem um tempo de acomodação de aproximadamente 

de 25 segundos, já que a variação do ângulo de torção é praticamente zero e as oscilações são 

amortecidas depois desse tempo. A variação do ângulo de torção tem uma implicância direta 

em todas as outras variáveis, pois seu comportamento oscilatório se translada ao resto do 

sistema, como mostram os gráficos da Figura 4.2. Portanto, o rápido amortecimento das 

oscilações de qo  melhora o desempenho do aerogerador. Percebe-se que as grandezas elétricas 

penalizadas com as FO (ir, P e Q), seguem fielmente as suas referências, sendo difícil a 

diferenciação. Isto favorece a convergência do DFIG ao novo ponto de operação.  

As restantes variáveis mostradas nos gráficos, não obstante não penalizadas no algoritmo, 

convergem até seu novo ponto de funcionamento sem mostrar um comportamento de 

instabilidade, portanto não precisam ser penalizadas. Consequentemente, com as quatro funções 

objetivos utilizadas foram atingidos os objetivos globais do DFIG previamente estipulados. 

A seguir, são apresentados os teste de robustez feitos para o mesmo aerogerador 

conectado ao sistema máquina barra-infinita para a condição de variação de vento. 

4.4.4 Teste da Robustez da Sintonia obtida para Variação de Vento: 
variação do coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico (Ks) 

O coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico é um valor equivalente do sistema 

mecânico completo e para a condição de sintonia ele teve o menor valor possível (a] = S,2) 

(Ackermann, 2005). Portanto para o teste de robustez da estabilidade e desempenho do DFIG 

em função de Ks, variou-se até o valor máximo (a] = 1,d), passando previamente por um valor 

intermediário (a] = S,õ). As demais variáveis do sistema não foram alteradas. 

Sendo assim, os valores dos ganhos dos controladores PI utilizados para as duas 

simulações (a primeira com a] = S,õ e a segunda com a] = 1,d) são os da Tabela 4.3. Para 

fins comparativos, calcularam-se os valores das funções objetivos para estas duas condições 

(não foi executado de novo o algoritmo), os quais são mostrados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia para a variação de 

vento em forma de degrau variando Ks. Fonte: Autor 

Teste Ks Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Sintonia 0,2 148,5075 0,6516 1,3488 0,0512 1,4 

Robustez 0,8 60,1633 0,8435 1,3427 0,0644 1,4071 

Robustez 1,4 52,4549 1,0122 1,5024 0,0783 1,5807 

Com o intuito de facilitar a comparação, na Figura 4.3 expor-se juntos os gráficos das três 

condições. 

Analisando a Tabela 4.5 pode-se ver que os dois testes de robustez estão dentro de região 

solução. A função objetivo que tem maior variação é o custo qo , diminuindo à medida que 

aumenta Ks . Isto também constata-se no gráfico de qo  já que quanto mais rígido é o acoplamento 

mecânico obtém-se menores oscilações. As restantes FO também variaram somente que 

aumentaram seus valores. Mas em todos os casos os seguimentos permanecem adequados e o 

DFIG convergiu a seu novo ponto de operação. 

A única diferença descoberta entre os três casos é que quanto menor é o valor de Ks o 

aerogerador apresenta um comportamento mais oscilatório, contudo nos três casos o sistema é 

estável e seu desempenho obedece as premissas estabelecidas. Então, pode-se dizer que a 

sintonia com um Ks baixo favorece a estabilidade e o desempenho para Ks maiores, mas o 

contrário não é necessariamente certo. 
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Figura 4.3: Teste de Robustez da Sintonia atingida para uma Variação de Vento em forma de 

degrau variando o coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico (Ks). Fonte: Autor 
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4.4.5 Teste da Robustez da Sintonia obtida para Variação de Vento: 
Variação da relação entre a indutância e a resistência de linha de 
transmissão (X/R) 

A relação entre a indutância e a resistência de linha de transmissão está em relação direta 

com a tensão nos terminais os aerogerador. Como a sintonia foi obtida com uma relação de 2,7 

foram pensados dois valores de X/R, um maior à sintonia (X/R=20) resultando uma rede mais 

débil e outro menor (X/R=0,8) obtendo uma rede mais robusta.  

De igual forma que no primeiro teste de robustez foram calculados os valores das FO 

(Tabela 4.6) e traçados os gráficos do comportamento dinâmico do sistema para as três 

condições testadas (Figura 4.4). 

Tabela 4.6: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia para a variação de 

vento em forma de degrau variando X/R. Fonte: Autor 

Teste X/R Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Robustez 0,8 183,4243 0,4147 1,3461 0,0457 1,3919 

Sintonia 2,7 148,5075 0,6516 1,3488 0,0512 1,4 

Robustez 20 142,4835 0,5433 1,4028 0,0573 1,4602 

Na Tabela 4.6 avalia-se que não existe uma variação importante das FO, ficando todos os 

valores dentro de região solução.  

A primeira condição testada é com um X/R é igual a 0,8, nesta a tensão nos terminais do 

DFIG supera a máxima admissível (1,05pu), com este pretende-se ver se o DFIG consegue ter 

um comportamento aceitável inclusive com um tensão acima da faixa normal. A segunda é com 

um X/R de 20, com este a tensão é menor a 1pu mas não atingi o mínimo admissível de 0,95pu, 

almeja-se assim ver o funcionamento do parque para uma tensão menor. 

Ponderando a Figura 4.4, como os três casos tem valores diferentes de tensão, também 

tem distintos valores de correntes e picos de tensão no link DC. Esta última é a única grandeza 

elétrica que apresenta alguma diferença devido a que a menor relação X/R maior é o pico de 

VDC (observando que todas as condições tem os mesmos valores iniciais e finais). Enquanto das 

potências não se percebe nenhuma variação prática. Além disso, o comportamento de qo  é 

infimamente diferente nas três condições. 

Pode-se ver nos gráficos que em nenhum caso a tensão do link DC cai até zero, que 

sempre obteve-se uma oscilação amortecida de qo  e que os três convergem quase no mesmo 

instante de tempo. Além disso, sempre foram seguidas as referências tanto da corrente do rotor 

quanto das potências. Portanto, a estabilidade e o desempenho do DFIG não são afetados com 

a variação da relação X/R. A variação de X/R modifica o valor de operação de determinadas 

variáveis, especialmente da tensão terminal, porém tal mudança não é afetada pela sintonia dos 

controladores. 
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Figura 4.4: Teste de Robustez da Sintonia atingida para uma Variação de Vento em forma de 

degrau variando a relação entre a indutância e a resistência de linha de transmissão (X/R). 

Fonte: Autor 
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4.4.6 Teste da Robustez da Sintonia obtida para Variação de Vento: 
variação do degrau de Vento 

Neste teste variou-se o degrau de vento tanto seu sentido quanto sua intensidade. Na 

Tabela 4.7 e na Figura 4.5 mostra-se a sintonia com um degrau positivo de vento (variação da 

velocidade do vento de: VelocidadeVentoinicial=0,7221pu até VelocidadeVentofinal=0,7951pu, 

sendo assim, a potência ativa varia de Pinicial = 0,6pu até Pfinal = 0,8pu). Para a segunda variação 

(ver Tabela 4.7) foi pensado o mesmo degrau somente que negativo, variando o vento de 

0,7951pu até 0,7221pu, e portanto, a potência ativa de 0,8pu até 0,6pu, com o objetivo de 

verificar se o sentido do degrau faz alguma diferença. A terceira variação é um degrau positivo 

maior que o da sintonia, passando o vento de VelocidadeVentoinicial=0,5732pu até 

VelocidadeVentofinal=0,7602pu e por conseguinte a potência ativa de Pinicial=0,3pu até 

Pfinal=0,7pu e empregou-se para observar se o DFIG pode suportar uma variação maior do vento 

além de avaliar o desempenho dos controladores para um ponto de operação distinto. E a quarta 

variação é um degrau negativo e também maior que o de sintonia, com velocidades de vento 

inicial e final de 0,6796pu e 0,5008pu, respectivamente e assim sendo com potência ativa inicial 

e final de 0,5pu e 0,2pu respectivamente, este teste tem o mesmo fim que o anterior. 

Tabela 4.7: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia para a variação de 

vento em forma de degrau variando o degrau de vento. Fonte: Autor 

Teste Degrau Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Sintonia 0,6 a 0,8 148,5075 0,6516 1,3488 0,0512 1,4000 

Robustez 0,8 a 0,6 155,6948 1,8279 1,5006 0,0655 1,5661 

Robustez 0,3 a 0,7 329,0882 2,8289 3,0618 0,0593 3,1211 

Robustez 0,5 a 0,2 287,3515 7,0723 2,5667 0,0710 2,6377 

Na Tabela 4.7 adverte-se que os dois últimos testes não se encontram dentro da região 

solução, em ambos o custo de ir não é menos que 2 nem o custo de qo  é menor a 250, mas na 

Figura 4.5 pode-se constatar que, para estes os dois casos, ir segue corretamente sua referência 

e que qo  apresenta a forma de uma oscilação amortecida. O que indica que se cumprem as 

premissas de sintonia sem estar dentro da região solução, isto tem sentido já que a região 

solução foi determinada somente para o caso de sintonia, devendo alterar seus valores se alguma 

variável é modificada (seção 3.13.5). 
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Figura 4.5: Teste de Robustez da Sintonia atingida para uma Variação de Vento em forma de 

degrau variando o degrau do vento. Fonte: Autor 

Analisando os gráficos da Figura 4.5 nota-se que como todos os testes tem valores iniciais 

e finais diferentes de potência, também tem valores distintos de tensão e corrente. Observando 
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para as potências ativa e reativa, percebe-se que existe um bom seguimento em todos os casos, 

estando praticamente sobrepostos os valores reais com as referências. Na corrente de rotor 

encontram-se as maiores diferenças, observando que quanto mais se afasta o degrau testado do 

degrau de sintonia, maiores diferenças existem, porém em todos os casos obteve-se um correto 

seguimento além que o aerogerador sempre convergiu até seu ponto adequado de 

funcionamento. Este último aplica-se para todas as grandezas mostradas. Portanto, o 

desempenho do DFIG diminui à medida que a condição de operação se afasta da condição de 

sintonia, contudo esta diminuição não tem uma importância prática. 

Duas variáveis a observar com maior detalhe são a tensão no link DC e qo . Na primeira 

pode-se ver que em estado transitório varia no mesmo sentido que o degrau e que em estado 

estável é sempre 1pu, além de que o tamanho do pico aumenta à medida que cresce o tamanho 

do degrau. E na segunda nota-se também que quanto maiores são as variações do vento maiores 

são seus pico e vales, porém sempre apresentam a forma de uma oscilação amortecida, Assim 

sendo, para a sintonia realizada, VDC e qo  convergem para o novo ponto de operação com 

amortecimento adequado das oscilações para todas as outras condições aqui testadas. 

4.4.7 Teste da Robustez da Sintonia obtida para Variação de Vento, 
para o caso de uma Falta Elétrica 

O último teste realizado com os valores dos ganhos dos controladores PI da Tabela 4.3 

foi para a condição da falta elétrica no sistema. Os gráficos obtidos podem ser vistos na Figura 

4.6. Este teste tem como objetivo verificar se a sintonia atingida para a condição de variação de 

vento também pode ser utilizada para uma condição de falta elétrica. 

Para este teste, a potência permanece constante e igual a 0,8pu (com uma velocidade de 

vento também constante e igual a 0,7951pu) e a tensão afunda até 0,3pu. O resto das variáveis 

(Ks, X/R e Q) são as mesmas que para condição de sintonia com o degrau do vento (ver subseção 

4.4.2). 

Como pode-se ver os gráficos não apresentam boas oscilações e os picos de todas as 

grandezas são excessivamente grandes. Especificamente os picos das correntes de rotor, estator 

e terminal são maiores que 4pu e os das potências (ativa e reativa) maiores que 2pu, o que não 

seria recomendável na prática. A tensão no link DC apresenta logo da retirada da falta uma 

oscilação não desejada já que diminui bastante seu valor.  

Embora, com esta sintonia o DFIG retoma o ponto de operação pré-falta e apresenta 

oscilações amortecidas (após a remoção do afundamento momentâneo de tensão), o 

aerogerador apresenta picos muito elevado com os quais provavelmente teria atuação da 

proteção do inversor (não dimensionadas nesta dissertação). Pelas rações anteriores é necessária 

a execução do algoritmo para a condição de falta. 
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Figura 4.6: Teste de Robustez da Sintonia atingida para uma Variação de Vento em forma de 

degrau, para o caso de um Falta Elétrica no PCC. Fonte: Autor 
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4.5 Falta Elétrica nos Terminais do Sistema 

A continuação expõe-se os resultados alcançados através do algoritmo MOPSO para a 

segunda condição testada, a ocorrência de uma Falta Elétrica. Primeiramente apresenta-se o 

tomador de decisões adaptado a esta nova condição, onde podem ser vistos os objetivos, as 

funções objetivos necessárias para alcançá-los e a região solução determinada pelos !D . A 

seguir, o DFIG é sintonizado para uma determinada condição operativa, com um conjunto de 

parâmetros externos definidos, os que logo serão variados para testar a robustez da sintonia. 

Finalmente, mostram-se os testes de robustez da sintonia obtida para quatro condições 

diferentes. A primeira variação será da relação X/R da linha de transmissão. Logo varia-se a 

condição pré-falta da quantidade de potência ativa e portanto a magnitude do vento, no 

momento da falta. A terceira consiste na modificação da intensidade do afundamento 

momentâneo de tensão (AMT). Por fim é testada também se a sintonia obtida para a condição 

de falta é adequada quando o sistema está submetido à mesma variação de vento utilizada para 

sintonizar o DFIG na seção anterior. 

4.5.1 Tomador de decisões e funções objetivo para a condição de Falta 
Elétrica 

Uma falta elétrica num lugar do sistema é a segunda perturbação transitória para a qual 

este aerogerador foi sintonizado. Neste caso e similarmente ao caso do vento, o afundamento 

momentâneo de tensão ocorre no primeiro segundo de simulação. 

Para otimizar os parâmetros dos controladores do parque eólico na condição de falta 

elétrica, estabeleceram-se os seguintes objetivo (subseção 3.2.2): 

· Amortecimento das oscilações elétricas e mecânicas: decaimento adequado das 
oscilações e inexistência de oscilações em estado estável, durante e pós-falta. 

· Tensão no link DC com baixa variação, durante e após a falta elétrica. O objetivo de 
evitar a sub e sobretensão ou possível destruição do conversor (de Araújo Lima, 2009). 
Este estudo emprega um capacitor pequeno para a potência do aerogerador (ver 
Apêndice A) e os controladores PI são o único controle empregado. Em (Alves 
Amorim, 2015; de Araújo Lima, 2009) é estabelecido 1,3pu com limite para VDC e 
neste trabalho este valor é utilizado como guia. 

· Favorecimento do cumprimento do código de rede brasileiro (subseção 3.2.3) e uma 
rápida recomposição pós-falta. No primeiro estabelece-se que o perfil de tensão deve 
estar dentro da região cinza da Figura 3.1, com o intuito de que o parque permaneça 
ligado à rede durante e depois da falta. Para o segundo utiliza-se como guia que a 
tensão nos terminais da máquina seja inferior a 1,3pu para evitar a sobretensão (Anaya-
Lara et al., 2009), tendo como objetivo reduzir o sobressinal e assim poder entrar em 
regime permanente o mais rápido possível. 
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· Corrente terminal sem picos excessivamente grandes. Para isto (Anaya-Lara et al., 
2009) estabelece como guia uma corrente inferior a 3pu. Deve-se levar em conta que 
a proteção Crowbar não está sendo considerada, portanto este valor é determinado pela 
rede na qual o parque estaria ligado (Anaya-Lara et al., 2009). 

· Baixa sobrecorrente no conversor e um rápido decaimento dos seus picos, para evitar 
a saturação ou possível destruição do mesmo. Na bibliografia especifica enquanto à 
modelagem do conversor (Anaya-Lara et al., 2009; de Araújo Lima, 2009; Pena et al., 
1996), considera-se 0,3pu da corrente nominal do sistema como limite máximo para a 
corrente do conversor em estado estável. Neste trabalho este limite não é considerado, 
somente espera-se uma baixa sobrecorrente no conversor, um rápido decaimento dos 
picos e que após a retirada da falta elétrica a corrente volte a ser menor a 0,3pu. Vale 
destacar novamente que não é modelada a proteção Crowbar. 

· Baixos desvios das potências ativa e reativa e recuperação da condição pré-falta. 

Para amortecimento das velocidades do rotor e da turbina, empregou-se o mesmo método 

(função objetivo e variável penalizada qo) que no caso do vento, equação (4.8). Utilizando seu 

valor pré-falta como referência. 

! Æáj�7qo = ª Îqo E qoÇJtÎ�%
v ! (4.8) 

No caso da falta, a tensão do link DC é importante tanto para garantir a estabilidade dos 

controladores quanto para o desempenho. Para a estabilidade é utilizada a parada de simulação 

explicado na subseção 3.11.2 e para o correto desempenho VDC é penalizada através de uma 

FO, já que não deve apresentar grandes oscilações. Para isto, utilizou-se a equação (4.9) cuja 

referência é o seu valor pré-falta. 

! Æáj�7ö¦` = ª ëö¦` E ö¦`3^bë �%
v ! (4.9) 

Para atingir os requisitos da tensão terminal, ou seja, favorecimento do cumprimento do 

código de rede brasileiro e rápida recomposição pós-falta, utilizou-se a equação (4.10), sendo 53^b o valor pré-falta da tensão. 

! Æáj�75 = ª Î5 E 53^bÎ�%
v ! (4.10) 

No caso das correntes, as FO’s empregadas foram as equações (4.11) e (4.12), onde são 

penalizadas as corrente do rotor e do estator também utilizando como referências seus valores 

pré-falta, respectivamente. Graças ao forte acoplamento de todas as grandezas elétricas do 

DFIG, com estas FO’s de correntes também atingiram-se os requisitos das correntes terminal e 

do conversor. 
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! Æáj�7"3 = ª ë"3 E "33^bë �%
v ! (4.11) 

! Æáj�7"] = ª ë"] E "]3^bë �%
v ! (4.12) 

Finalmente para a diminuição dos desvios das potências ativa e reativa, aproveitam-se as 

equações (4.13) e (4.14), utilizando como referências os valores pré-falta das mesmas. 

! Æáj�7- = ª Î- E -3^bÎ�%
v ! (4.13) 

! Æáj�7� = ª Î� E �3^bÎ�%
v ! (4.14) 

Portanto, estabeleceram-se sete funções objetivos e assim sete !D, resumidos na Tabela 

4.8, mas nesta condição também deve-se levar em conta para determinar da região solução, os 

valores máximos e mínimos das variáveis especificadas anteriormente, ou seja, a região solução 

é estabelecida pelos !D e pelos valores máximos e mínimos das variáveis em questão (resumidos 

na Tabela 4.9). 

Tabela 4.8: !D (sem unidade) para condição de Falta Elétrica em no PCC utilizado para 

sintonia. Fonte: Autor îïo  î÷ îðø îðñ î÷ùú  îò îû 

17000 600 550 500 100 550 250 

 

Tabela 4.9: Máximos e Mínimos permitidos durante Falta Elétrica. Fonte: Autor 

Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

0,2 1,3 3 1,3 

Finalmente, para determinar o gbest, decidiu-se que seja o líder que tenha o menor valor 

do custo de qo , para assim atingir o estado estável o mais rapidamente possível. 

4.5.2 Condição de Sintonia, Falta Elétrica 

Esta segunda condição de sintonia baseia-se na condição variação de vento e os valores 

das suas variáveis expor-se na Tabela 4.10. 

Primeiramente pensou-se na simulação de uma falta elétrica o mais forte possível mas 

sem deixar isolado ao DFIG. Por conseguinte, a falta simulada é uma falta trifásica, embora é 

a menos comum, mas é a mais forte e difícil de suportar. Terá a máxima duração permitida pelo 

código de rede brasileiro (ONS, 2009), ou seja, 500ms. O afundamento de tensão será até 0,3pu, 
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já que com um valor menor o parque deveria ser desligado do sistema e a sintonia não teria 

sentido. Além disso, é estabelecida no ponto comum de conexão (PCC). 

Tabela 4.10: Condições de Sintonia durante Falta Elétrica no PCC. Fonte: Autor 

Ng X/R Velocidade do Vento (pu) P(pu) Q(pu) AMT: V(pu) 

10 2,7 0,7951 0,8 0 0,3 

Nem nesta condição de sintonia nem nos testes de robustez, será variado o coeficiente de 

rigidez (Ks) porque na variação do vento demostrou-se que a sintonia com Ks pequeno garante 

a estabilidade para Ks maiores e que com um coeficiente pequeno apresentam-se oscilações 

maiores, e deste modo, mais difíceis de amortecer com a escolha dos ganhos dos controladores 

PI. Por esta razão, o Ks é fixado em 0,2pu/rad. 

Os valores da relação X/R da linha, da potência reativa e do número de aerogeradores, 

escolham-se com os mesmos critérios que para a variação de vento (subseção 4.4.2).  

A velocidade de vento é mantida constante durante estes testes, como recomenda (Kayikçi 

& Milanović, 2008) e para a condição de sintonia é igual a 0,7951pu. Portanto, a potência ativa 

é também constante e igual a 0,8pu próxima da condição nominal de operação (Ackermann, 

2005; Anaya-Lara et al., 2009), pois (Leite et al., 2009) conclui que para maiores valores da 

velocidade do ventos existem maiores problemas em termos de estabilidade do DFIG. 

4.5.3 Resultados da Sintonia durante Falta Elétrica Trifásica 

Empregando o algoritmo MOPSO elucidado no capítulo anterior com o tomador de 

decisões da subseção 4.5.1, conseguiram-se os valores dos ganhos dos controladores PI 

mostrados na Tabela 4.11, os das funções objetivo apresentados na Tabela 4.12, os máximos e 

mínimos das grandezas da Tabela 4.13 e os gráficos da Figura 4.7. 

Tabela 4.11: Ganhos dos controladores PI para condição de Falta Elétrica utilizada para 

sintonia. Fonte: Autor 

K_idr Ti_idr K_iqr Ti_iqr K_P Ti_P K_Q Ti_Q K_VDC Ti_VDC 

0,4453 7,4579 0,4536 4,3711 0,1269 13,3963 0,0587 2,8346 3,0323 45,9257 

Na Tabela 4.12 explicitam-se os valores das funções objetivos obtidas com o algoritmo 

considerando um período de 15 segundos de simulação, onde percebe-se que o MOPSO 

conseguiu que as FO ultrapassem as fronteiras da região solução. Além disso, na Tabela 4.13 

pode-se observar que todos os limites de máximos e mínimos das grandezas antes determinados, 

também foram respeitados. Todo o anterior mostra que os objetivos de sintonia previamente 

estabelecidos ficarem abrangidos com as sete FO minimizadas e que com os valores de 

compromisso entre as FO adotadas, o aerogerador tem um comportamento global aceitável. 
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Tabela 4.12: Valores das funções objetivo (sem unidade) para a condição de Falta Elétrica 

utilizada para sintonia. Fonte: Autor 

FO Custo ïo  Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Valor 14483 566,0563 405,7579 384,3218 94,3678 519,5076 192,2744 

Para os gráficos da Figura 4.7 simulou-se o DFIG durante 50 segundos. Todo o tempo de 

simulação é mostrado na velocidade do rotor (+3) e na variação do ângulo de torção (qo), pois 

observando estas duas variáveis percebe-se a estabilidade do sistema e se os aerogeradores 

alcançaram o estado estável. O resto das grandezas elétricas são apresentadas com 2 segundos 

no eixo de abcissas com o intuito de detalhar melhor o período de falta, porque tais grandezas 

apresentam um comportamento interessante somente neste intervalo de tempo. 

Tabela 4.13: Máximos e Mínimos obtidos para a condição de Falta Elétrica utilizada para 

sintonia. Fonte: Autor 

 Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

Valor 0,2142 1,0539 2,5728 1,2156 

A Figura 4.7 indica um comportamento do sistema com boa estabilidade do sistema de 

controle com estes valores dos controladores PI, já que não há divergência de variáveis, 

estabilizando-se nos valores pré-falta. Também, a variação do ângulo de torção é uma oscilação 

amortecida com um valor final nulo, garantindo que as velocidade de rotor e da turbina 

estabilizam-se no mesmo valor. Além disso, o tempo de acomodação pós-falta é alcançado 

aproximadamente em 13,5 segundos. Levando em conta que o coeficiente de amortecimento 

(Ks) tem o mínimo valor possível, pode-se ver que os controladores introduzem um forte 

amortecimento. 

Com respeito à tensão nos terminais de máquina, no primeiro gráfico da Figura 4.7 

compreende-se que o aerogerador atinge os requisitos do código de rede de Brasil (marcados 

com a linha tracejada) e portanto ele pode continuar operando durante o período de falta. Além 

de que nos instantes posteriores a remoção da falta, a tensão não cresse excessivamente nem 

apresenta oscilações não desejadas. Por conseguinte, a sintonia dos controladores PI foi capaz 

de cumprir o código de rede para a falta considerada, reduzir o sobressinal após retirada da falta 

e diminuir o tempo de acomodação, e deste modo melhorar o desempenho de resposta dinâmica 

da tensão, facilitando ao sistema na retoma do regímen normal de operação. 

Observando para as correntes, as do rotor e do estator tem picos menos a 2,5pu e aparecem 

nos primeiros instantes de falta, logo apresentam um caráter oscilatório para se estabilizar aos 

200ms de falta aproximadamente. No momento de finalização da falta, estas voltam a oscilar 

mas os máximos e mínimos são menores que nos primeiros instantes. A corrente nos terminais 

de máquina apresenta o mesmo comportamento que ir e is, mas com um máximo de 2,5728pu 

(tendo 3pu como limite). Por conseguinte, atingiram-se os requisitos preestabelecidos de 

sintonia, já que esta redução dos picos e das oscilações aumentam a confiabilidade do sistema, 
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evitando problemas nos equipamentos e que o parque seja desligado por sobre-corrente (Viana 

Da Fonseca Neto, Silva Abreu, Nogueira da Silva, Teles Campos, & Pereira Pinto, 2015). 

A corrente do conversor (ig) tem um comportamento diferente que o resto das correntes, 

devido a seu dinâmica mais lenta. Apresentando dois máximos, o primeiro é o maior ocorrendo 

nos instantes iniciais da falta e o segundo que é menor acontecendo no momento da saída da 

mesma. Também demora um tempo maior em descer, comparando com o resto das correntes e 

seu comportamento se assemelha ao de uma oscilação sobre amortecida. Além disso, cumpre 

com os requisitos da sintonia, tendo como máximo o valor de 0,7954pu mas durante um período 

de tempo pequeno (menor a 0,2s) e ainda durante o período de falta, seu valor é inferior a 0,3pu. 

Este representa uma maior confiabilidade da operação contínua do conversor, podendo mantê-

lo conectado durante a falta, e reduzindo as chances de desativação das malhas de controle, e 

como consequência, garantindo uma maior estabilidade transitória do sistema de controle 

(Viana Da Fonseca Neto et al., 2015). 

A potência ativa diminui durante o período de falta, mostrando um caráter oscilatório 

durante a falta e pós-falta. O máximo e mínimo de P aparecem depois da remoção da falta, sem 

ser excessivamente grandes e as oscilações da potência ativa são rapidamente mitigadas. Estes 

baixos valores e poucas oscilações de P minimizam os impactos para a rede elétrica, o que faz 

aumentar a estabilidade durante e após a contingência. Além de mais, o DFIG consome potência 

ativa do sistema no momento de ocorrência da falta e na remoção da mesma, devido aos 

elevados picos das oscilações mecânicas nestes instantes. 

Outro fato a destacar do comportamento do parque eólico durante a falta elétrica é que 

entrega potência reativa nos primeiros instantes, aumentando deste modo a estabilidade de 

tensão, auxiliando na recuperação da operação normal após a eliminação da falta. Depois, 

apresenta uma pequena oscilação entorno do valor de referência (0pu). Finalmente consume 

potência reativa nos momentos posteriores à remoção da falta, mas este mínimo tem um valor 

menor a 1pu, o que não representa um problema no restabelecimento do sistema. 

Finalmente tem-se que a tensão no link DC mostra um comportamento similar a uma 

oscilação criticamente amortecida durante o período de falta, devido a sua dinâmica lenta, com 

picos nos instantes de remoção e ocorrência da falta. VDC apresenta um máximo de 1,2156pu e 

logo da remoção da falta, não apresenta oscilações pronunciadas que ocasionariam problemas 

de estabilidade (de Lima Ramos, 2009). Além disso, as oscilações que apresenta após da 

remoção do AMT são amortecidas. 
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Figura 4.7: Desempenho do DFIG durante uma Falta Elétrica no PCC utilizado para sintonia. 

Fonte: Autor 

A continuação apresentam-se os teste de robustez feitos para o mesmo aerogerador 

conectado ao sistema máquina barra-infinita para a diferentes condições do sistema. 
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4.5.4 Teste da Robustez da Sintonia obtida durante Falta Elétrica no 
PCC: Variação da relação entre a indutância e a resistência de 
linha de transmissão (X/R) 

Similarmente à subseção 4.4.5, nesta verifica-se se os valores de controladores PI obtidos 

anteriormente, que conseguiram atingir os requisitos para o caso de uma falta elétrica, também 

são válidos quando a linha de transmissão possui uma relação diferente entre a sua indutância 

e a sua resistência. Como a sintonia foi obtida com uma relação de 2,7 foram pensados dois 

valores de X/R, um menor (X/R=0,8) e um maior (X/R=20), sendo assim, uma rede mais forte 

e uma mais débil, respectivamente. Estas alterações na relação X/R está diretamente relacionada 

com a tensão nos terminais do DFIG. 

Na Tabela 4.14 apresentam-se os valores das FO calculadas para estes testes, na Tabela 

4.15 os máximos e mínimos das grandezas elétricas de interesse e na Figura 4.8 os gráficos que 

permitem constatar o funcionamento dos DFIG na sua totalidade. 

Tabela 4.14: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia obtida durante falta 

elétrica no PCC variando a relação X/R. Fonte: Autor 

Teste X/R Custo ïo  Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Robustez 0,8 12051 563,0055 437,7336 421,2530 97,1909 496,5515 237,4972 

Sintonia  2,7 14483 566,0563 405,7579 384,3218 94,3678 519,5076 192,2744 

Robustez 20 16373 579,1646 408,5048 384,2189 99,5505 549,5094 188,4836 

Nota-se na Tabela 4.14 (comparando com a Tabela 4.8) que todos os testes estão na região 

solução, embora tinham sido determinada somente para a sintonia. 

Tabela 4.15: Máximos e Mínimos, no teste de robustez da sintonia obtida durante falta 

elétrica no PCC variando a relação X/R. Fonte: Autor 

Teste X/R Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

Robustez 0,8 0,2158 1,1982 2,6302 1,2469 

Sintonia  2,7 0,2142 1,0539 2,5728 1,2156 

Robustez 20 0,2142 1,0345 2,5883 1,2054 

Observando para a Tabela 4.15 e a Figura 4.8, constata-se que a tensão terminal tem um 

bom comportamento dinâmico nos três casos e encontram-se acima da linha tracejada que 

representa os requisitos estabelecidos pela norma. Também o mínimo de tensão quase não varia 

quando é modificada a tensão inicial, porém existe um pico maior para o teste que tem a relação 

X/R menor, já que ele tem a maior tensão de estado estável. Além disso, a sintonia apresenta 

um amortecimento rápido, portanto os testes de robustez também são amortecidos 

corretamente. 

 



116 

 

 

 
Figura 4.8: Teste de Robustez da Sintonia atingida durante Falta Elétrica no PCC variando a 

relação X/R da linha de transmissão. Fonte: Autor 

Nos gráficos da Figura 4.8 pode-se ver que a velocidade do rotor e a variação do ângulo 

de torção tem a forma de uma oscilação amortecida e que a menor X/R maior é o 
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amortecimento, apresentando um menor tempo de acomodação. Também tem-se nos três casos 

um amortecimento correto e sem oscilações estranhas. Além disso, a tensão do link DC não cai 

para zero em nenhum caso e todas as variáveis convergem (após remoção da falta) ao mesmo 

valor pré-falta. Portanto, estes testes apresentam uma boa estabilidade do sistema de controle. 

Com respeito as correntes de rotor e estator, quando a relação X/R é menor elas 

apresentarem maiores picos, sem ser uma variação a considerar praticamente. Na corrente 

terminal existem picos maiores para ambos testes de robustez comparando com a sintonia, 

similarmente ao caso das correntes de rotor e estator, não são variações que na prática terão 

importância. A corrente do conversor é a que maiores variações apresenta nos testes porém nos 

três casos somente supera os 0,3pu durantes curtos períodos de tempo, mostra uma rápida 

diminuição dos picos e o pico que apresenta após retirada da falta é menor a 0,3pu. Portanto, 

todas as correntes cumprem com os requisitos de sintonia. 

As potências ativas apresentam um comportamento similar nos três casos com um 

comportamento mais oscilatório à medida que X/R aumenta. Além disso, o caso 2 tem maiores 

máximos e o caso 3 menores mínimos. Mas todos os casos são praticamente corretos segundo 

os objetivos de sintonia previamente estabelecidos. 

A potência reativa, de maneira similar que a ativa, apresenta poucas variações nos casos 

testados. Mas, com máximos e mínimos maiores para o menor X/R, além de ser mais oscilatório 

neste caso. 

A tensão no link DC mostra um valor mais próximo ao máximo no caso 2 e um valor 

menor que o de sintonia no 3. Nos três casos obtém-se um forte amortecimento depois de 

remoção da falta, portanto os ganhos dos controladores conseguem amortecer as oscilações em 

todos os casos. 

4.5.5 Teste da Robustez da Sintonia obtida durante Falta Elétrica: 
variação da Potência Ativa entregue pelo DFIG 

De acordo com (Leite et al., 2009) a maior velocidade de vento, e portanto, maior potência 

ativa entregue, maiores problemas terá o parque para cumprir o código de rede. Portanto para 

o segundo teste de robustez varia-se o vento e por conseguinte a condição pré-falta da potência 

ativa produzida pelo DFIG, sem variar o resto do sistema. 

De igual forma que nos outros testes, apresenta-se a sintonia com uma velocidade de 

vento de 0,7951pu e uma potência ativa de 0,8pu e dois casos com velocidades de vento e 

portanto, com potências ativas menores. O primeiro com uma velocidade de vento de 0,6795pu 

e uma potência ativa de 0,5pu. E o segundo com velocidade de vento de 0,5008pu e uma 

potência ativa de 0,2pu. 
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Na Tabela 4.16 mostram-se os valores das FO dos testes calculados com 15 segundos de 

simulação. A Tabela 4.17 apresenta os máximos e mínimos das variáveis de interesse. E 

finalmente os gráficos da Figura 4.9 (obtidos através de um período de simulação de 50 

segundos) expõem, para uma melhor comparação, todos os casos juntos. 

Tabela 4.16: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia obtida durante falta 

elétrica no PCC variando a potência ativa entregue. Fonte: Autor 
Teste P Custo ïo  Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Sintonia  0,8 14.483 566,0563 405,7579 384,3218 94,3678 519,5076 192,2744 

Robustez 0,5 7.758,6 525,4134 388,4644 348,6347 75,5999 290,7506 186,2381 

Robustez 0,2 2.957,9 491,9257 525,2879 455,5692 44,6758 139,9240 197,5975 

Constata-se na Tabela 4.16 que todos os casos testados encontram-se dentro de região 

solução estipulada no algoritmo. Comparando a sintonia com o teste de robustez com P igual a 

0,5pu, pode-se ver que o primeiro sempre possui maiores valor das FO’s que o segundo. 

Contudo, entre a sintonia e o teste com cuja potência ativa é de 0,2, nota-se que os custos da 

variação do ângulo de torção, tensões e potência ativa são maiores quando maior é a potência 

ativa entregue, o que não acontece com as correntes e a potência reativa, já que estes apresentam 

valores maios altos com menor potência ativa entregue pelo parque eólica. 

Tabela 4.17: Máximos e Mínimos, no teste de robustez da sintonia obtida durante falta 

elétrica no PCC variando a potência ativa entregue. Fonte: Autor 

Teste P Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

Sintonia  0,8 0,2142 1,0539 2,5728 1,2156 

Robustez 0,5 0,2172 1,0469 2,3927 1,1812 

Robustez 0,2 0,2251 1,0759 2,2208 1,1218 

A Tabela 4.17 expor que somente a corrente do conversor tem variações praticamente 

importantes, mas como seu valor é menor a medida que diminui a potência ativa, isto não 

representa um problema para o DFIG. 

Os gráficos da Figura 4.9 mostram que nenhum caso é instável, já que os episódios 

testados tem oscilações amortecidas de qo  e de +3 , além de que 5¦`  não cai a zero e as 

velocidades do rotor apresentam os mesmos valores iniciais e finais, embora eles sejam 

diferentes em cada caso. Também pode-se constatar que o mesmo afundamento de tensão 

apresenta picos e oscilações maiores quanto maior é a potência ativa produzida. 

Enquanto à tensão terminal, todos os casos cumprem com o código de rede brasileiro 

(marcado com a linha tracejada), portanto o parque pode operar durante e após do afundamento 

de tensão. 
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Figura 4.9: Teste de Robustez da Sintonia atingida durante Falta Elétrica no PCC variando a 

potência ativa entregue pelo parque eólico. Fonte: Autor 



120 

 

Observando para as correntes de rotor, de estator e terminal, embora exibem picos 

maiores quando a potência ativa entregue para usina eólica é maior, não existe uma 

proporcionalidade entre as diferenças entre os máximos e as diferenças entre os valores em 

estado estável. 

Nas potências ativas percebe-se que durante o período de falta os três casos exibem 

praticamente o mesmo valor, as mesmas oscilações e o mesmo mínimo no momento de 

finalização do afundamento de tensão. Não resultando dessa forma com o máximo após retirada 

da falta, mostra-se que com maior potência ativa existiram maiores problemas de estabilidade 

já que nele existe um pico maior. Com respeito à potência reativa, ela não manifesta diferenças 

de importância pratica. 

A tensão no link DC e a corrente do conversor são as variáveis que maiores diferenças 

exibem. Pode-se ver que quanto maior quantidade de vento incide sob a turbina, maiores picos 

apresenta o que pode levar a problemas de saturação e até destruição se o DFIG não está 

sintonizado corretamente.  

Levando em conta os casos aqui testados, observa-se que existirão maiores problemas de 

estabilidade e desempenho quando maior quantidade de potência (e por conseguinte, maior seja 

a velocidade do vento incidente sobre a turbina) esteja sendo produzida. 

4.5.6 Teste da Robustez da Sintonia obtida durante Falta Elétrica: 
variação do nível de afundamento de tensão 

O último teste de robustez foi variando a intensidade da falta. Para sintonizar o DFIG 

utilizou-se um severo afundamento de tensão, descendo a mesma nos terminais da máquina até 

0,3pu durante 0,5 segundos, com isto tentou-se simular um dos piores casos de falta elétrica 

sem deixar isolado (quase sem tensão) o parque. 

Portanto, para este teste de robustez pensou-se dois casos com afundamentos menores, 

pois devido às não-linearidades no DFIG não existem garantias de que a sintonia alcançada 

para um AMT severo também seja útil para outros menores. Além disso um afundamento maior 

poderia violar as condições de sustentação durante falta, podendo o parque ser desligado do 

sistema. 

Como em todos os testes anteriores apresenta-se inicialmente o teste de sintonia, logo um 

teste de robustez com a tensão descendo até 0,5pu e outro teste de robustez no qual a tensão 

desce até 0,8pu. Todos os estes tem um afundamento de 500ms de duração. Além disso, os 

valores das FO são calculados com 15 segundos de simulação e os gráficos obtidos com 50 

segundos. 
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A Tabela 4.18 mostra que todos os casos estão dentro de região solução e que a menor 

afundamento obtém-se menores valores das FO, ou seja, o DFIG apresenta um comportamento 

menos oscilatório e portanto menores problemas de estabilidade e desempenho. 

Tabela 4.18: Valores das FO (sem unidade), teste de robustez da sintonia obtida durante falta 

elétrica no PCC variando o AMT. Fonte: Autor 
Teste AMT Custo ïo  Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Sintonia  0,3 14483 566,0563 405,7579 384,3218 94,3678 519,5076 192,2744 

Robustez 0,5 11468 243,2564 211,7509 205,7974 22,8925 284,4138 172,6481 

Robustez 0,8 3696,5 58,2881 51,5317 49,9338 3,4788 79,7699 65,8446 

Observando a Tabela 4.19 comprova-se primeiramente que todos os testes cumprem com 

os requisitos de funcionamento preestabelecidos, além de que a menor AMT menores máximos 

e maiores mínimos, com o qual o parque tem um melhor comportamento em termos de 

estabilidade e desempenho. 

Tabela 4.19: Máximos e Mínimos, no teste de robustez para AMT variável para a condição de 

Falta Elétrica. Fonte: Autor 
Teste AMT Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

Sintonia  0,3 0,2142 1,0539 2,5728 1,2156 
Robustez 0,5 0,4850 1,0615 1,6577 1,0628 
Robustez 0,8 0,8316 1,0554 1,0408 1,0118 

Nos gráficos da Figura 4.10, observa-se mais claramente os resultados destes testes. 

Percebe-se que a velocidade do rotor e a variação do ângulo de torção são oscilações 

amortecidas, apresentando maior amplitude quando maior é o afundamento de tensão, contudo 

nos 3 casos testados as oscilações exibem a mesma frequência. Ao mesmo tempo, a tensão do 

link DC não cai para zero em nenhum caso e todas as variáveis convergem (após remoção da 

falta) ao mesmo valor pré-falta. Portanto, estes testes apresentam uma boa estabilidade do 

sistema de controle. 

As tensões nos terminais da máquina cumprem com o código de rede e quando a falta é 

retirada a tensão não apresenta picos excessivamente grandes, além de que este máximo quase 

não se modifica quando varia o afundamento. Deste modo, a parque pode estar ligado ao 

sistema durante e depois do AMT. 

Nas quatro correntes mostradas nas figuras, pode-se notar que a maiores afundamentos 

maiores picos e o aerogerador apresenta-se maiormente oscilatórios. Embora para todos os 

casos a sintonia alcançada proporciona um comportamento aceitável, observa-se que os 

afundamento maiores são uma condição mais crítica para a sintonia. 
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Figura 4.10: Teste de Robustez da Sintonia atingida durante Falta Elétrica no PCC variando o 

Afundamento Momentâneo de Tensão. Fonte: Autor 

A tensão do link DC e as potências ativas e reativas, praticamente não são modificadas 

nos dois testes de robustez. Todos os resultados anteriores mostram que para maiores 
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afundamentos de tensão, o parque terá maiores problemas para permanecer conectado ao 

sistema, já que apresentará maiores dificuldades para cumprir o código de rede, maiores 

máximos de correntes e maiores variações de potência. Além do mais, um afundamento grande 

é a melhor condição de sintonizar (enquanto a afundamentos) devido a que se o aerogerador 

atinge os requisitos para afundamentos grandes, terá boas chances de também conseguir para 

AMT menores. 

4.5.7 Teste da Robustez da Sintonia obtida durante Falta Elétrica, para 
o caso de uma Variação do Vento de tipo degrau 

Nesta subseção, é testada a sintonia obtida para a falta elétrica aplicada para a condição 

de variação de vento, o que é feito com o intuito de verificar se um DFIG sintonizado para 

atingir os requisitos necessários para suportar um AMT também pode cumprir as condições na 

condição de variação de vento. 

Para isto, testou-se o DFIG com os valores dos ganhos dos controladores PI da Tabela 

4.11 (adquiridos durante falta elétrica) na mesma condição da subseção 4.4.2 (variação de vento 

de 0,7721pu até 0,7951pu), obtendo os gráficos da Figura 4.11. 

Os gráficos da Figura 4.11 mostram que o parque eólico é estável, devido a que a tensão 

DC não cai até zero e que a variação do ângulo de torção é uma oscilação amortecida. Mas o 

desempenho dele não é admissível, porque depois de 50 segundos ainda não alcançou o ponto 

correto de funcionamento. Isto nota-se nos seguimentos das variáveis (corrente de rotor, 

potências ativa e reativa) a suas respectivas referências. Além de mais, as restantes grandezas 

elétricas também exibem um comportamento não desejado, mostrando variações sem nenhuma 

perturbação externa. Estas últimas acontecem devido somente ao ajuste incorreto dos 

controladores PI. 

Assim sendo, pode-se notar que a sintonia obtida para a condição de falta não é utilizável 

para a condição de variação de vento. 

Por conseguinte e observando os resultados da subseção 4.4.7, para obter uma sintonia 

que consiga atingir os requisitos pensados para as condições de variação de vento e de falta, o 

aerogerador deve ser sintonizado misturando os tomadores de decisões apresentados neste 

capítulo (o que será feito no Capítulo 5). 
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Figura 4.11: Teste de Robustez da Sintonia obtida durante Falta Elétrica, para o caso de uma 

Variação da Velocidade do Vento em forma de degrau. Fonte: Autor 



125 

 

 

4.6 Conclusão 

Neste capítulo foi apresentada em primeiro lugar a forma de representar o parque eólico 

utilizado para sintonia e posteriores análises. Como este trabalho tem como objetivo a sintonia 

do sistema de controle de um conjunto de aerogeradores para estudos em sistemas de potência, 

o parque foi modelado utilizando o Modelo Simplificado, obtendo a resposta coletiva dos 

DFIG. A seguir, decidiu-se que o sistema elétrico de potência (SEP) seja representado com o 

modelo de máquina-barra infinita, tendo com fim diminuir o tempo de execução do algoritmo, 

além de que o parque eólico modelado como um único aerogerador equivalente junto com o 

modelo de máquina-barra infinita empregou-se para a sintonia e também para os testes de 

robustez das sintonias obtidas. 

A primeira sintonia realizada foi para o caso de uma variação do vento. Ela foi feita 

mediante um degrau positivo que representa uma variação brusca do vento. Com o algoritmo 

atingiram-se os requisitos de sintonia desejados. Logo, foram feitos quatro testes de robustez, 

onde verificou-se que a sintonia é o suficientemente robusta para operar em diferentes 

condições internas e externas, porém não consegue atingir os requisitos necessárias para a 

sustentação durante uma falta elétrica em termos de desempenho. 

A segunda sintonia seguiu os mesmos passos que a primeira. Porém a usina eólica foi 

exposta a uma falta elétrica trifásica, modelada como um afundamento momentâneo de tensão, 

que teve a máxima duração permitida (500ms) e a suficiente intensidade para que a tensão nos 

terminais afunde até 0,3pu. Mediante o emprego do mesmo MOPSO, mas com os objetivo e as 

FO necessárias para esta condição, atingiu-se a sintonia buscada. Os testes de robustez neste 

caso também mostraram que a sintonia é robusta para diferentes tipos de faltas e pontos de 

operação, mas não para alcançar o ponto correto de funcionamento em situações de uma 

variação do vento. 

Em todos os testes feitos obteve um comportamento estável do sistema, e assim sendo, 

pode-se dizer que uma vez sintonizado corretamente um DFIG resultará estável para outras 

condições operativas porem não garante seu correto desempenho. Além disso, apesar da 

sintonia ser baseada na simulação de apenas um caso, obteve-se um ajuste que mostra boa 

robustez de estabilidade e desempenho, frente a variações paramétricas e de ponto de operação 

do sistema 

Para conseguir que o DFIG tenha um correto funcionamento, para as condições de falta 

e variação de vento, utilizando os mesmos valores dos controladores, deverá ser sintonizado 

misturando os dois tomadores de decisões, o que será feito no Capítulo 5. 
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Capítulo 5  

Resultados Alimentador 

5.1 Introdução 

No capítulo anterior foi aplicado um algoritmo meta-heurístico para a sintonia dos 

controladores PI de um parque eólico com DFIG para as condições de variação de vento e falta 

elétrica. Contudo, a sintonia alcançada para a condição de falta não consegue atingir os 

requisitos de desempenho para o caso de uma variação de vento e vice-versa. 

Pela razão antes dita e tendo como alvo que a usina eólica cumpra com ambos objetivos, 

neste capítulo sintoniza-se misturando ambos tomadores de decisões. Além disso, com o intuito 

de ter uma representação mais real das condições de operação à que poderia estar submetido 

um aerogerador, para a determinação das condições elétricas (modulo e ângulo da tensão, 

correntes, etc.) de sintonia e também para testar a robustez, utiliza-se um alimentador de 32 

nós. 

Deste sistema, são escolhidos os quatro nós de conexão do parque eólico determinados 

por (Bainy, 2015) através do análise Clusters. Destes opta-se por um deles para a sintonia e ato 

contínuo testa-se a robustez da sintonia dos ganhos dos controladores PI alcançados com o 

algoritmo, em todos os nós determinados pela Clusterização, variando inicialmente o degrau de 

vento e logo o ponto de falta. 

Com todos estes testes pretende-se verificar se a sintonia consegue atingir os requisitos 

de estabilidade e de desempenho, em várias condições operativas e ver se as condições do nó 

de conexão afetam à mesma. 

5.2 Alimentador de 32 nós para estudo de Robustez 

Tendo como fim uma representação mais próxima à real e de testar a robustez da sintonia 

obtida (através do algoritmo MOPSO, com o sistema de máquina barra-infinita), o DFIG será 
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conectado ao sistema da Figura 5.1. Este alimentador toma-se de (Abreu, 2005; Salim, 2011) e 

ele também é estudado em (Bainy, 2015; Lowenberg, 2013). 

O sistema está localizado no interior do estado de São Paulo, sua interligação ao sistema 

de transmissão nacional acontece através de um sistema de subtransmissão de 138 kV e 60 Hz 

por meio do nó de referência 291, mas devido a que o DFIG foi modelado e sintonizado para 

uma frequência de 50Hz os dados do alimentador foram mudados para esta frequência. Um 

transformador de três enrolamentos de 138/11,5/13,8 kV é empregado na interligação e seu tipo 

de conexão é em üiýiüs. Para as análises realizadas, o terceiro enrolamento foi negligenciado 

por não interferir nelas. Assim, este transformador foi considerado como de dois enrolamentos, 

138/13,8 kV, e desprezou-se o nó 293 do sistema original. 

 
Figura 5.1: Alimentador de 32 Nós. Fonte: (Salim, 2011) 

A potência de curto-circuito no ponto de conexão entre as redes de distribuição e de 

transmissão é de aproximadamente 2000 MVA, por tanto a conexão da rede de distribuição 

com o Sistema Interligado Nacional (SIN) é robusta (Bainy, 2015). Este alimentador apresenta 

três capacitores shunt em diferentes nós para regulação da tensão do sistema. Sua topologia é 

totalmente radial e a relação X/R da impedância equivalente das linhas entre os nós é bastante 

diversificada, variando desde valores próximos a zero até valores maiores a 35, sendo a maior 

relação X/R delas apresentada no nó de referência (Lowenberg, 2013). 

O sistema é composto por 32 nós, 5 transformadores e 27 ramos totalizando 51 km em 

linhas de distribuição. Todos os nós do sistema operam com nível de tensão de 13,8 kV, exceto 

o nó 603 que tem o nível de tensão de 2,4kV, portanto conta de um transformador redutor. As 

cargas do alimentador somam um total de 10,48 MW e 2,51 MVAr.  

Os restantes dados referentes às linhas de distribuição, subtransmissão, transformadores 

e potência das cargas estão disponíveis no Apêndice C. 
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5.3 Escolha dos Pontos de Conexão do Parque Eólico no 
Alimentador 

Para determinar os nós mais representativos do sistema, é utilizado o analise Clusters ou 

Clusterização. Esse método, aplicado ao alimentador da seção 5.2, é apresentado em detalhe 

em (Bainy, 2015) e esta parte somente segue as conclusões e diretrizes dadas nele. 

A Análise de Clusters ou Clusterização corresponde a um método não supervisionado de 

classificação de padrões em grupos. Esse análise exige a determinação das características a 

avaliar. Neste caso, cada atributo analisado corresponde a uma dimensão de um vetor de 

identificação de cada nó, os atributos escolhidas são (Bainy, 2015): 

· Dimensão 01: Corrente de curto-circuito trifásica Y�]V6þZ em condição nominal de 
operação e sem resistência de falta. 

· Dimensão 02: Resistência série do equivalente de Thèvenin do próprio nó Y8^uZ. 
· Dimensão 03: Reatância série do equivalente de Thèvenin do próprio nó Y¢^uZ. 
· Dimensão 04: Relação X/R calculada a partir do equivalente de Thèvenin (X/R). 

Com base nestas quatro dimensões, (Bainy, 2015) através da análise Cluster, chega aos 

resultados apresentados Tabela 5.1, onde são sumarizadas as características de cada nó de 

conexão, os quais são escolhidos por ser o nó mais próximo do centroide da cluster. 

Tabela 5.1: Nó de conexão, características. Fonte: (Bainy, 2015) 

 Unidade 801 905 909 806 �]V6þ7 (4* 2400 1700 1200 630 8^u7 (Ó* 0,6 1,4 3,9 9,6 ¢^u7 (Ó* 3,2 4,3 5,2 7,1 

X/R - 5,2 3,0 1,3 0,7 

A fim de representar um caso realista, decidiu-se que cada nó candidato tinha conectado 

um parque eólico com potência nominal correspondente a 12% da potência de curto-circuito 

trifásica do nó candidato. Para manter esta relação nos diferentes pontos de conexão cada DFIG 

possuirá uma potência nominal de 0,5MVA. Portanto, cada nó terá uma quantidade diferente 

de aerogeradores, dando maior generalização aos testes de robustez. Estes são sumarizados na 

Tabela 5.2. 

Tabela 5.2: Potência e número de geradores por Nó. Fonte: (Bainy, 2015) 

 Unidade 801 905 905 806 []V6þ (MVA) 54,7 39,5 27,3 14,2 

Número de geradores - 13 9 7 3 

Potência gerada (MVA) 6,5 4,5 3,5 1,5 
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5.3.1 Quantidades de Parques Eólicos no Alimentador e Perturbações 
Transitórias 

Para verificar a robustez da sintonia e determinar se as condições do nó de conexão afetam 

a mesma, somente um parque eólico será conectado ao alimentador por vez, ou seja, por 

exemplo, se é utilizado o nó 801 como ponto comum de conexão (PCC), não haverá nenhum 

gerador distribuído nos nós 806, 905 nem 909. Além disso o parque operará com um fator de 

potência unitário e sua representação em regime permanente será como regulação de potência 

reativa (não de tensão), concluindo que a barra é de tipo PQ. 

A seguir, será avaliada a resposta do sistema com os parâmetros de sintonia obtidos diante 

uma perturbação transitória, portanto dois casos serão testados: uma Variação da Velocidade 

do Vento e uma Falta elétrica em um nó do sistema.  

Para o primeiro caso e tendo como objetivo analisar a variação do ponto de operação será 

introduzido um degrau de vento, podendo ser um aumento ou uma diminuição. Em todos os 

casos acontecerá no instante de 1 segundo de simulação. 

No segundo episódio será aplicado um curto-circuito trifásico franco em um nó do 

alimentador, em todos os casos, no primeiro segundo de simulação com uma duração de 500ms. 

Os nós escolhidos para a falta são os: 807, 809, 810, 902 e 910, tendo como único requisito que 

a falta, não cause o ilhamento da usina eólica. 

5.3.2 Carregamento do Sistema 

Além dos testes com o parque eólico conectado em diferentes nós do sistema e sofrendo 

variadas perturbações transitórias (como foi explicado na seção anterior), outro fator analisado 

será o nível de carregamento do sistema, no qual será avaliado o aumento ou redução das cargas 

de cada nó do sistema. 

Para isso, devem-se multiplicar todas as cargas por uma constante ÿº  (k é a k-ésima 

variação do carregamento). Levando em conta que, Pi,nominal e Qi,nominal são as potências ativas 

e reativas nominais da carga i-ésima do sistema respectivamente (que se encontra no nó i-

ésima), este fator escreve-se como: 

! -D,º = ÿº-D,XR9DX0�! (5.1) 

! �D,º = ÿº�D,XR9DX0�! (5.2) 

Neste trabalho escolheu-se testar três casos. O primeiro, U = 1, obedece a uma redução 

da carga até um 10% da nominal, dando como resultado um consumo de 1,05MW e 0,25MVAr. 

O segundo, U = 2, representa também a uma redução, mas neste caso de um 50% da carga 
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nominal, resultando 5,24MW e 1,26MVAr. E o terceiro é com as cargas nominais do sistema. 

Todos estes valores sumarizam-se na Tabela 5.3. 

Tabela 5.3: Carregamentos para os casos testados. Fonte: Autor 

Variação  ! P (MW) Q (MVAr) 

1 0.1 1,05 0,25 

2 0,5 5,24 1,26 

3 1 10,48 2,51 

Na seguinte seção apresenta-se o tomador de decisões do algoritmo MOPSO utilizado 

para que a sintonia dos parâmetros dos controladores de cada aerogerador que compõe o parque 

eólico, com o intuito de que o DFIG permaneça conectado ao alimentador tanto na condição de 

falta quanto na condição de variação de vento. 

5.4 Tomador de Decisões para Variação de Vento e Falta 
Elétrica 

No caso da conexão de um parque eólico a um alimentador, pretende-se que apresente o 

funcionamento desejado (em termos de estabilidade e desempenho) sem mudar os valores dos 

ganhos dos seus controladores PI. 

 As sintonias obtidas no Capítulo 4 mostram que um DFIG sintonizado para uma variação 

de vento não consegue cumprir com os requisitos de desempenho no caso de uma falta elétrica 

e também se o parque eólico é sintonizado para um AMT não pode atingir o ponto correto de 

funcionamento no caso de uma variação do vento. Além disso, os resultados do capítulo anterior 

mostraram que as funções objetivo utilizadas conseguem atingir os resultados esperados. 

Portanto, o tomador de decisões utilizado para a sintonia deste caso combina o tomador 

de decisões para o caso da variação de vento (subseção 4.4.1) com o tomador de decisões para 

a condição de falta (subseção 4.5.1). 

Observando as funções objetivo tratadas nas subseções 4.4.1 e 4.5.1, constata-se que a 

variação do ângulo de torção (qo) é penalizada em ambas. Observando os resultados, é verificado 

que uma vez amortecidas as oscilações desta variável, este comportamento é transladável para 

ambas perturbações transitórias (independente do desempenho). Pelas razões expostas decidiu-

se que qo  somente será penalizada na condição de variação de vento. 
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Portanto, as FO utilizadas no algoritmo MOPSO são as equações: 

! Æáj�7qo = ª Îqo E qoÇJtÎ�%
v ! (5.3) 

! Æáj�7"3 = ª ë"3 E "33^bë �%
v ! (5.4) 

! Æáj�7-á� = ª Î- E -3^bÎ�%
v Oª Î� E �3^bÎ�%

v  (5.5) 

! Æáj�7ö¦` = ª ëö¦` E ö¦`3^bë �%
v ! (5.6) 

! Æáj�75 = ª Î5 E 53^bÎ�%
v ! (5.7) 

! Æáj�7"3 = ª ë"3 E "33^bë �%
v ! (5.8) 

! Æáj�7"] = ª ë"] E "]3^bë �%
v ! (5.9) 

! Æáj�7- = ª Î- E -3^bÎ�%
v ! (5.10) 

! Æáj�7� = ª Î� E �3^bÎ�%
v ! (5.11) 

Destas as equações (5.3), (5.4) e (5.5) são usadas no sistema com variação de vento e as 

equações (5.6), (5.7), (5.8), (5.9), (5.10) e (5.11) para o caso de falta. 

A região solução também combina os !D  dos tomadores de decisões empregadas no 

Capítulo 4 (sem levar em conta o !ìo  da falta, já que ele é considerado para o vento), ainda 

ponderando os máximos e mínimos no caso da falta. Todos estes são resumidos nas Tabela 5.4, 

Tabela 5.5 e Tabela 5.6. 

Tabela 5.4: !" (sem unidade) para condição de Variação de Vento em forma de degrau com 

DFIG conectado ao nó 806 do alimentador, utilizado para sintonia. Fonte: Autor îïo  îðñ îòóô 
250 2 10 

 

Tabela 5.5: !" (sem unidade) para condição de Falta Elétrica no nó 809 com DFIG conectado 

ao nó 806 do alimentador, utilizado para sintonia. Fonte: Autor î÷ îðø îðñ î÷ùú  îò îû 

600 550 500 100 550 250 
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Tabela 5.6: Máximos e Mínimos permitidos, para condição de Falta Elétrica com DFIG 

conectado ao alimentador utilizado para sintonia. Fonte: Autor 

Min V (pu) Max V (pu) Max I (pu) Max VDC (pu) 

0,2 1,3 3 1,3 

5.4.1 Condições de Sintonia Variação de Vento e Falta Elétrica 

Para a sintonia é empregado o algoritmo MOPSO apresentado no Capítulo 3 com o 

tomador de decisões da subseção anterior. Nele são utilizados dois sistemas de parque eólico 

com DFIG exatamente iguais com a diferença de que um é submetido a uma variação de vento 

e o outro a uma falta elétrica. Ambas perturbações transitórias acontecem no primeiro segundo 

de simulação. 

Foi comprovado no Capítulo 4 que o pior caso de falta é quando a usina está entregando 

uma grande quantidade de potência ativa. Além do mais, os !D da falta foram determinados para 

0,8pu de potência ativa e portanto, esta mesma condição é considerada. 

Por razões de inicialização das simulações, o degrau de vento utilizado para sintonia será 

de 0,8pu até 0,6pu de potência ativa (com velocidade de vento de 0,7951pu até 0,7221pu, 

respectivamente). O que não ocasiona uma variação dos "# para a variação de vento (estes foram 

determinados para um degrau de 0,6pu até 0,8pu), já que somente modifica-se o sentido do 

degrau e não a sua magnitude. 

Para a sintonia, um parque eólico com três aerogeradores foi conectado ao sistema na 

configuração máquina barra-infinita, mas com as mesmas características elétricas que o nó 806 

quando o carregamento do alimentador é de 100%. Escolheu-se o nó 806 por ser o mais fraco, 

tendo a menor quantidade de aerogeradores, a menor relação X/R do equivalente de Thèvenin 

e a menor potência de curto-circuito trifásica. 

Além disso, o AMT simulado é o mesmo que provocaria se ocorresse uma falta no nó 

809, ou seja, um afundamento até 0,3pu de tensão no nó 806. Para este alimentador, a falta no 

nó 809 provoca o maior afundamento possível sem deixar ilhado o parque. 

Resume-se nas Tabela 5.7 e Tabela 5.8 as condições nas quais estão submetidos ambos 

sistemas. Também, pode-se ver que o número de aerogeradores (Ng), a constante de rigidez 

torsional (Ks) e a potência reativa (Q) têm os mesmos valores para ambos. Mas, a potência ativa 

no caso do vento varia na forma de um degrau e no caso da falta permanece constante no valor 

inicial. 
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Tabela 5.7: Condições de sintonia para o sistema com Variação de Vento com DFIG 

conectado ao nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

Ng 
Ks 

(pu/rad) 

Velocidade Vento 

inicial (pu) 
P inicial (pu) 

Velocidade 

Vento final (pu) 

P final 

(pu) 
Q (pu) 

3 0,2 0,7951 0,8 0,7221 0,6 0 

Além de mais, o afundamento momentâneo de tensão (AMT) somente é empregado no 

sistema submetido a falta. 

Tabela 5.8: Condições de sintonia para o sistema com Falta Elétrica no nó 809 com DFIG 

conectado ao nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

Ng Ks (pu/rad) Velocidade Vento (pu) Q (pu) P (pu) AMT: V(pu) 

3 0,2 0,7951 0 0,8 0,3 

Através do algoritmo com as condições antes apresentadas foram obtidos os resultados 

apresentados na seção seguinte. 

5.5 Resultado Alimentador de 32 nós: Sintonia do DFIG 
conectado ao nó 806 

Nesta seção são expostos os resultados obtidos da sintonia do controladores PI do parque 

eólico conectado no nó 806 do alimentador de 32 nós mostrado na seção 5.2, alcançados através 

do algoritmo MOPSO. 

O ajuste foi feito para as condições de variação de vento e falta elétrica, ou seja, o DFIG 

deve conseguir atingir os requerimentos de desempenho e estabilidade tanto para uma variação 

de vento quanto para um AMT, sem mudar os valores dos seus controladores PI. Para atingir 

todos estes requisitos, o algoritmo MOPSO convergiu para os valores da Tabela 5.9. 

Tabela 5.9: Ganhos dos PI para as condições de variação de vento e falta elétrica com DFIG 

conectado no nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

K_idr Ti_idr K_iqr Ti_iqr K_P Ti_P K_Q Ti_Q K_VDC Ti_VDC 

0,6871 0,2968 0,3958 0,1933 0,0594 0,1194 0,0025 0,0016 2,7883 30,4315 

A seguir, apresentam-se os resultados obtidos em forma de tabelas e gráficos. Embora o 

algoritmo considere ambas condições operativas ao mesmo tempo, com fins didáticos mostram-

se os resultados (gráficos e valores das funções objetivos) separadamente. 
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5.5.1 Desempenho frente a variação de vento para a sintonia obtida 
com DFIG conectado ao nó 806 do alimentador 

Nesta subseção apresenta-se a resposta obtida quando os ganhos dos controladores PI tem 

os valores da Tabela 5.9, o parque eólico com DFIG é conectados ao nó 806 e sofre uma redução 

do vento. Como foi dito nas seções anteriores, esta diminuição do vento de 0,7951pu até 

0,7221pu provoca que a potência ativa caia de 0,8pu até 0,6pu. 

Também, como a sintonia foi alcançada com o algoritmo MOPSO, obtiveram-se os 

valores das FO mostrados na Tabela 5.10, além dos gráficos da Figura 5.2. 

Tabela 5.10: Valores das funções objetivo (sem unidade) para condição de variação de vento 

empregada para sintonia com DFIG no nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

FO Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Valores 125,5312 1,5045 8,8349 0,2323 9,0672 

Comparando a Tabela 5.10 com a Tabela 5.4, conclui-se que os valores das FO estão 

dentro da região solução do algoritmo para a condição de degrau de vento, além do que o custo 

da corrente do rotor e principalmente o custo das potências encontram-se perto da fronteira 

desta região. Constata-se, observando a Figura 5.2, que o fato de estar dentro da região solução 

faz com que as oscilações sejam amortecidas e o novo ponto de operação também seja atingido 

(não há divergência de variáveis) mas por estar perto da fronteira, durante o período transitório, 

produzem-se maiores afastamento entre as referências e os valores obtidos das variáveis em 

questão. 

Os valores das FO alcançados (pois os ganhos dos controladores não devem mudar para 

as condições de degrau de vento e falta) concordam com as definições de otimização multi-

objetivo, já que por ter um maior número de FO que estão em contraposição umas com outras, 

faz com que a solução de compromisso seja diferente e, neste caso, as FO para a variação do 

vento tem valores maiores comparando com os resultados do capítulo 4 (na qual a sintonia era 

somente para a variação do vento e tinham-se três funções objetivo). 

Os gráficos da Figura 5.2 mostram que a velocidade do rotor converge até o novo ponto 

de operação e que suas oscilações são amortecidas, além de que a variação do ângulo de torção 

apresenta a forma de uma oscilação amortecida com valor final zero, o que indica que a 

velocidade do rotor e a turbina convergiram ao mesmo valor. Também pode-se ver que a tensão 

no link DC não cai até zero, entretanto VDC tem a forma de uma oscilação sobre-amortecida 

que depois de 50 segundo de simulação ainda não volta a ter o mesmo de valor inicial, mas esta 

pequena variação não teria nenhuma consequência prática. 

O desempenho do DFIG com esta sintonia, diminui comparando com a sintonia da seção 

4.4 (que foi obtido somente para a condição de degrau de vento), mas o parque atingiu o ponto 
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correto de operação e pode suportar também uma falta elétrica (o que será mostrado na subseção 

seguinte). 

 

  
Figura 5.2: Desempenho para condição de Variação de Vento em forma de degrau utilizado 

para sintonia do DFIG conectado no nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

A corrente do rotor convergiu ao ponto de operação determinado pela sua referência, tem 

poucas oscilações e em estado transitório não apresenta um afastamento de importância prática 
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com respeito à referência. Isto também é transladado às restantes correntes apresentadas, 

portanto, todas as correntes tem um comportamento estável e convergem até o ponto correto de 

funcionamento. 

A tensão nos terminais do parque diminui ao diminuir a potência gerada, ficando sempre 

entre os limites aceitáveis (mínimo 0,95pu e máximo 1,05pu), além de apresentar poucas 

oscilações e não diverge após variação do vento. 

As potências ativas e reativas são as que maiores afastamentos e oscilações em estado 

transitório mostram. Porém, 15 segundos aproximadamente depois do degrau do vento, 

praticamente não oscilam e seguem fielmente as suas referências. Além do mais, as duas 

potências convergem para seus respectivos pontos de operação. 

Todo o anterior, indica que o parque eólico conectado no Nó 806 do alimentador, tem um 

comportamento com boa estabilidade do sistema de controle e com um desempenho que cumpre 

com os requisitos preestabelecidos. 

5.5.2 Desempenho sob falta elétrico no nó 809 para a sintonia obtida 
com DFIG conectado ao nó 806 do alimentador 

Nesta subseção é mostrada a resposta do mesmo parque eólico conectado ao Nó 806 

quando acontece uma falta elétrica trifásica no Nó 809 do alimentador e os ganhos dos 

controladores tem os valores da Tabela 5.9. O nó de falta é escolhido por ser o que maior 

afundamento de tensão provoca no nó de conexão sem deixar o parque eólico isolado do 

sistema. 

Neste teste, a tensão do Nó 809 cai até zero no primeiro segundo de simulação e volta ao 

seu valor nominal após 500 milissegundos. Conforme exposto na subseção 5.4.1, o DFIG 

produz 0,8pu de potência ativa com 0pu de reativa durante o teste e as condições internas não 

são modificadas. 

Sendo assim, os valores das FO que correspondem à condição de falta, obtidos com o 

algoritmo MOPSO, são mostrados na Tabela 5.11. Os máximos e mínimos das grandezas 

elétricas de interesse são expostos na Tabela 5.12 e os gráficos que revelam o comportamento 

da usina são exibidos na Figura 5.3. 

Tabela 5.11: Valores das funções objetivo (sem unidade) para condição de falta elétrico no nó 

809 empregada para sintonia com DFIG conectado ao nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

FO Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Valor 361,6653 370,6182 357,5039 66,7169 447,2989 201,4779 



138 

 

Comparando a Tabela 5.11 com a Tabela 5.5, constata-se que os valores das FO obtidos 

estão dentro da região solução, além de que o algoritmo conseguiu que estes não estejam perto 

da fronteira determinada pelos !D, o que é refletido diretamente nos gráficos da Figura 5.3. 

Tabela 5.12: Máximos e Mínimos, para condição de falta elétrico no nó 809 empregada para 

sintonia com DFIG conectado ao nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

 Min V Max V Max I Max VDC 

Valor 0,2700 1,0941 2,5343 1,1617 

Observando para a Tabela 5.12 e a Tabela 5.6 pode-se constatar que esta sintonia também 

cumpre com os requisitos preestabelecidos de valores máximos e mínimos de determinadas 

grandezas elétricas. 

Nos gráficos de Figura 5.3 observa-se que o parque cumpre com o requisito de tensão 

estabelecido no código de rede do Brasil (marcado com a linha tracejada no gráfico da tensão), 

podendo o parque permanecer ligado ao alimentador durante e após do período de falta. Além 

disso, nos instantes posteriores a remoção da falta, a tensão não aumenta excessivamente nem 

apresenta oscilações não desejadas, portanto esta sintonia também foi capaz de reduzir o 

sobressinal após remoção da falta e diminuir o tempo de acomodação, facilitando deste modo 

ao sistema na retoma da normal operação. 

Nota-se que as correntes de rotor e de estator tem picos menores a 2,5pu, os que ocorrem 

nos primeiros instantes da falta, logo apresentam pequenas oscilações para depois buscar 

convergência assintótica ao valor de regime permanente até o momento de finalização do 

período da falta e finalmente no instante de remoção da falta as correntes mostram de novo 

picos mas com valores menores que os primeiros. Este comportamento é transferível à corrente 

terminal, porém valores máximos maiores. Além disso, o máximo valor da corrente terminal 

não alcança os 3pu, consequentemente, pode-se dizer que a sintonia cumpre com os requisitos 

das correntes, já que estas não apresentam oscilações nem máximos excessivamente grandes. 

A corrente no conversor e a tensão no link DC expõem o mesmo comportamento, 

diferenciando-se somente nos seus valores. Elas mostram duas oscilações sobre-amortecidas, 

uma nos instantes iniciais e outra no momento de eliminação da falta. O algoritmo conseguiu 

que o valor máximo da tensão do link DC estejam por baixo do máximo estipulado e que a 

corrente do conversor mostre oscilações rapidamente amortecidas, sem picos excessivamente 

grandes, já que esta grandeza elétrica somente ultrapassa os 0,3pu por curtos períodos de tempo 

e em estado estável a mesma estabiliza-se no seu valor pré-falta. 

Pode-se notar que a usina eólica quase não consome potência ativa, comportando-se 

apenas por uns instantes como motor quando a falta é eliminada. Além disso, a potência 

entregue pelo parque diminui durante a falta, o que resulta conveniente para o sistema. Com 

esta sintonia a potência ativa apresenta um incremento importante no momento de eliminação 

da falta o que poderia ser prejudicial para o sistema.  
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Figura 5.3: Desempenho para condição de Falta Elétrica no nó 809 utilizado para sintonia do 

DFIG conectado no nó 806 do Alimentador. Fonte: Autor 

Em quanto à potência reativa é percebido que o DFIG não entrega uma quantidade 

considerável nos instantes iniciais e que consome pouco mais de 1,5pu no momento da 
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finalização do AMT, o que também poderia ser nocivo para o sistema. Para melhorar o 

desempenho das potências pode-se empregar outros métodos além da sintonia. 

Todas as variáveis, tanto elétricas quanto mecânicas, são amortecidas e apresentam seus 

valores iniciais e finais iguais, por conseguinte, parque eólico volta ao ponto de operação pré-

falta, apresentando um comportamento com boa estabilidade do sistema de controle e 

convergindo para o ponto de operação desejado (equilíbrio). 

Nesta seção constatou-se que com os valores dos controladores PI da Tabela 5.9 o parque 

eólico conectado ao Nó 806 consegue atingir os objetivos previamente pensados para as 

condições de variação de vento e de falta elétrica. Ainda, observa-se que com a penalização de qo  somente no sistema submetido ao degrau de vento também garante-se o correto desempenho 

desta variável no caso da falta, diminuindo deste modo o número de FO do algoritmo. 

Na seção seguinte será testada a robustez desta sintonia obtida, conectando o DFIG nos 

nós determinados na seção 5.3 e submetendo a distintas condições de variação de vento e 

diferentes pontos de falta. Os testes pensados abarcam uma ampla gama de condições sem cair 

num número impraticável. 

Os teste de robustez tem como objetivo verificar se a sintonia obtida para um parque 

eólico, com um número determinado de aerogeradores conectado a um nó de determinadas 

características é transferível a uma usina que somente se diferença na quantidade de 

aerogeradores e nas características do nó de conexão. 

5.6 Testes de Robustez da Sintonia obtida para variação 
de vento e falta elétrica, com DFIG conectado ao nó 
806 

Nesta seção é testada a robustez dos valores do ganhos dos controladores PI da Tabela 

5.9. Foi verificado que com estes valores o parque eólico conectado ao Nó 806 consegue atingir 

os requisitos de estabilidade e desempenho predeterminados, para um degrau de vento e para 

falta próxima do nó de conexão (o que ocasiona um forte afundamento de tensão nos terminais 

dos DFIG).  

A seguir, testa-se se esta sintonia consegue cumprir com os mesmos requisitos, quando o 

DFIG está conectado a outros nós, sobre distintas condições operativas, características do 

sistema e número de aerogeradores que constituem o parque. 
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5.6.1 Teste de Robustez para a condição de Variação de Vento 

Para testar os valores dos ganhos dos controladores PI da Tabela 5.9, pensou-se conectar 

individualmente um parque eólico nos nós determinados pelo analise Clusters. 

Nesta seção é testada a sintonia para o caso de uma variação de vento em forma de degrau, 

conectando o DFIG em cada um dos nós e com diferentes degraus de vento. Foram pensados 

os quatro casos mostrados na Tabela 5.13, onde além dos testes de robustez é mostrado o caso 

utilizado para sintonia. 

Tabela 5.13: Testes Robustez de sintonia obtida para variação de vento e falta elétrica, 

variando nó de conexão e degrau de vento, com DFIG no alimentador. Fonte: Autor 

Teste Nó de Conexão Variação Vento (pu) Variação de P (pu) 

Sintonia 806 De 0,7951 até 0,7221 De 0,8 até 0,6 

Robustez 1 806 De 0,7221 até 0,7951 De 0,6 até 0,8 

Robustez 2 801 De 0,5732 até 0,7602 De 0,3 até 0,7 

Robustez 3 905 De 0,6796 até 0,5008 De 0,5 até 0,2 

Robustez 4 909 De 0,6309 até 0,6796 De 0,4 até 0,5 

A seguir, são apresentados juntos os quatro casos testados. Na Tabela 5.14 são mostrados 

os valores das FO calculadas com 15 segundos de simulação e na Figura 5.4 são expostos os 

gráficos das variáveis de interesse. 

Tabela 5.14: Valores das FO (sem unidade) teste de robustez da sintonia obtida para a 

variação de vento e falta elétrica, variando nó de conexão e degrau de vento, com DFIG 

conectado no alimentador. Fonte: Autor 

FO Custo ïo  Custo ir Custo P Custo Q Custo Pot 

Robustez 1 134,6885 1,4884 9,4110 0,1424 9,5534 

Robustez 2 373,1623 4,6009 27,8750 0,1191 27,9942 

Robustez 3 301,1032 4,3181 20,1237 0,1430 20,2667 

Robustez 4 62,2628 0,8172 4,2270 0,0594 4,2864 

A Tabela 5.14 mostra que nem todos os casos encontram-se dentro da região solução do 

algoritmo, mas devido a que os !D que delimitam esta região foram determinados para o caso 

de sintonia, não é necessário que os outros casos cumpram com este requisito. No caso de 

sintonizar com outras condições de operação (principalmente com um degrau de diferente 

magnitude) os !D deveram ser redefinidos. 
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Figura 5.4: Teste de Robustez da sintonia obtida para a variação de vento e falta elétrica, 

variando nó de conexão e degrau de vento, com DFIG conectado no alimentador. Fonte: 

Autor 
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Levando a atenção para a tabela e para os gráficos ao mesmo tempo, percebe-se que 

quanto maior o degrau (sem considerar seu sentido) maiores valores das FO, o que leva a 

superiores afastamentos entre as referências e as variáveis durante o período transitório, e 

oscilações de maiores amplitudes. Porém, estes distanciamentos não tem um grande impacto 

no amortecimento nem na frequência das oscilações, já que os quatro casos testados tem 

oscilações totalmente amortecidas 20 segundos após o degrau de vento, aproximadamente. 

Os gráficos também mostram que na potência ativa tem-se o maior distanciamento em 

estado transitório, comparando com a corrente do rotor (já que esta última também possui 

referência), o que também acontecia na fase de sintonia. Portanto, as mudanças nos parâmetros 

do sistema não afetam a forma de seguimento das referências. 

Todas as grandezas elétricas e mecânicas, apresentam oscilações amortecidas e sempre o 

novo ponto de operação é atingido (sem divergência de nenhuma variável) com um desempenho 

similar à sintonia e proporcional ao tamanho do degrau. Por conseguinte, a sintonia alcançada 

para o Nó 806 também é utilizável para as outros nós do sistema para o caso de um degrau de 

vento, porquanto não foram percebidas grandes variações em termos de desempenho e 

estabilidade, quando foi mudado o nó de conexão (o que leva à variação do número de 

aerogeradores, relação X/R, corrente de curto-circuito trifásica, resistência e reatância série do 

equivalente de Thèvenin). 

5.6.2 Teste de Robustez para a condição de Falta Elétrica 

Continuando os testes sobre a sintonia obtida, nesta subseção é testada a robustez da 

sintonia para o caso de uma falta elétrica. O método utilizado é o mesmo que na subseção 

anterior, conectar individualmente um parque eólico com DFIG em cada nó determinado pela 

análise e submetendo o sistema a uma falta no nó definido na subseção 5.3.1. 

Também, tendo como fim envolver um ampla gama de condições, pensaram-se três 

fatores modificáveis: o nível de carregamento, a intensidade do vento e a distância da falta. 

Cada uma destas variáveis pode ter um nível baixo, meio ou alto. Por conseguinte, decidiu-se 

que os casos a simular serão os mostrados na Tabela 5.15, onde é marcada com “S” a condição 

de sintonia e com o número que indica a ordem do teste de robustez. 

Portanto, tem-se quatro casos de testes de robustez e todos eles são resumidos na Tabela 

5.16. Na mesma, observa-se com mais detalhes o nível de carga do sistema, a quantidade de 

potência ativa produzida no momento da falta e o ponto da falta. 
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Tabela 5.15: Condições do Teste de Robustez da sintonia obtida para a variação de vento e 

falta elétrica, variando nó de conexão e nó de falta, com DFIG conectado no alimentador, 

Falta. Fonte: Autor 

Nó de conexão 801 905 909 806 

Carga 

Leve   4 1 

Meia  3   

Pesada 2   S 

Vento 

Alto 2   S 

Meio  3 4  

Baixo    1 

Falta 

Longe   4 1 

Meia  3   

Próxima 2   S 

O primeiro teste de robustez é realizado no mesmo nó de sintonia (a 806), porém com 

todos com os fatores trocados, o que é feito com o intuito de avaliar o comportamento do parque 

eólico no outro extremo de operação.  

O segundo será sobre o nó 801 com os mesmos fatores que no caso de sintonia. Este teste 

tem como objetivo avaliar o comportamento dos controladores sob a pior condição de falta no 

nó com características mais diferentes que o nó de sintonia. Para este caso a falta ocorre no Nó 

810 e não no 809, embora o 809 encontra-se mais perto do 801 que o 810 (ver Figura 5.1). 

Quando ocorre uma falta no nó 809 a tensão no nó 801 tem um valor menor que 0,2pu, portanto 

o parque eólico poderia ser desligado do sistema, sem importar a sintonia. Por outro lado, 

quando acontece uma falta no nó 810 a tensão no nó 801 é de 0,3pu aproximadamente. 

A seguir, o teste de robustez número três será no nó 905 com uma condição intermediária 

de todos os fatores e o último teste será no nó 909 com fatores que misturam condições 

intermediárias e baixas. Estes dois últimos foram pensados com o a finalidade de abranger 

maior diversidade de fatores, além de verificar se a estabilidade e o desempenho desejado se 

mantém razoavelmente frente as mudanças das condições do sistema. 

Tabela 5.16: Casos para Testes de Robustez da sintonia obtida para a variação de vento e falta 

elétrica, variando nó de conexão e nó de falta, com DFIG conectado no alimentador, Falta. 

Fonte: Autor 

Teste 
Nó de 

conexão 

Nível 

Carregamento 

Velocidade Vento 

(pu) 
P (pu) 

Nó de 

Falta 

Sintonia 806 1 0,7951 0,8 809 

Robustez 1 806 0,1 0,5008 0,2 910 

Robustez 2 801 1 0,7951 0,8 810 

Robustez 3 905 0,5 0,6796 0,5 902 

Robustez 4 909 0,1 0,5732 0,3 807 
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Através das simulações nas condições antes citadas, obtiveram-se os valores das FO 

mostradas na Tabela 5.17, os máximos e mínimos das grandezas elétricas de interesse 

resumidas na Tabela 5.18 e os gráficos da Figura 5.5. 

Tabela 5.17: Valores das FO (sem unidade) teste de robustez da sintonia obtida para a 

variação de vento e falta elétrica, variando nó de conexão e nó de falta, com DFIG conectado 

no alimentador. Fonte: Autor 

FO Custo V Custo Is Custo Ir Custo VDC Custo P Custo Q 

Robustez 1 180,8163 205,0917 169,8543 11,8036 169,0687 167,2247 

Robustez 2 425,3651 349,8412 329,3828 57,2260 429,6219 216,7571 

Robustez 3 494,2442 404,6545 361,2078 83,6802 325,3564 206,1896 

Robustez 4 33,2698 49,2397 43,3663 1,1594 54,7210 53,6320 

Na Tabela 5.17 constata-se que todos os valores das FO encontram-se na região solução 

do algoritmo. Na Tabela 5.18, observa-se que todos os testes atingiram os requisitos de 

máximos e mínimos previamente estipulados e os casos que apresentarem maiores picos foram 

os que tiveram faltas mais próximas ao nó de conexão. 

Tabela 5.18: Máximos e Mínimos, teste de robustez da sintonia obtida para a variação de 

vento e falta elétrica, variando nó de conexão e nó de falta, com DFIG conectado no 

alimentador. Fonte: Autor 

 Min V Max V Max I Max VDC 

Robustez 1 0,6535 1,1206 1,1742 1,0371 

Robustez 2 0,3246 1,0347 2,5677 1,1501 

Robustez 3 0,2237 1,0894 2,4340 1,1902 

Robustez 4 0,9462 1,0826 0,6487 1,006 

Nos gráficos da Figura 5.5 constata-se que para todos os casos testados, as variáveis 

elétricas e mecânicas são amortecidas e após eliminação da falta todas convergem ao seu valor 

pré-falta. 

Em todos os casos a variação do ângulo de torção exibe uma frequência diferente. Embora qo  sempre é amortecida, indicando que as velocidades do rotor e da turbina convergem ao 

mesmo valor após o período de falta. A amplitude da oscilação de qo  depende de proximidade 

do nó de falta, e portanto, da intensidade do afundamento de tensão. 

Os quatro testes cumprem com o código de rede brasileiro (linha tracejada do gráfico da 

tensão) portanto, os parques podem permanecer conectados ao alimentador durante e após falta. 

Além disso, nota-se que o máximo de tensão que ocorre no instante de eliminação da falta, 

depende da relação X/R e não da intensidade do AMT. Sendo assim, quanto menor seja a 

relação X/R maior será o pico de tensão. 
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Figura 5.5: Teste de Robustez da sintonia obtida para a variação de vento e falta elétrica, 

variando nó de conexão e nó de falta elétrica, com DFIG conectado no alimentador. Fonte: 

Autor. Fonte: Autor 



147 

 

 

Com respeito às corrente, observa-se que todas têm diferentes valores iniciais e a 

amplitudes das oscilações, os tempos de acomodação e os picos, dependem da intensidade do 

afundamento momentâneo de tensão (determinado pela proximidade da falta). 

No gráfico das potência ativas, nota-se que todas as curvas tem um comportamento 

similar, apresentando um pico no momento de ocorrência da falta, oscilações amortecidas 

durante o período de falta e finalmente pode-se constatar que os picos (máximos e mínimos que 

ocorrem do momento de eliminação da falta) das oscilações estão relacionadas à quantidade de 

potência ativa que o parque estava entregando no instante pré-falta e à intensidade do AMT. 

Como os valores iniciais da potência reativa e da tensão no link DC são iguais para todos 

os testes de robustez, neles percebe-se claramente que somente dependem da proximidade da 

falta. 

Estes quatro testes de robustez mostraram que os valores dos ganhos dos controladores 

PI obtidos com o algoritmo MOPSO conseguem atingir os requisitos de sintonia 

preestabelecidos e todos os casos tem uma boa estabilidade do sistema de controle. 

5.7 Conclusão 

Inicialmente, neste capítulo foram explicadas as propriedades e características do 

alimentador de 32 nós utilizado para verificar se o desempenho da sintonia obtida para um nó 

e em determinadas condições de operação é também utilizável em outros nós em outras 

condições mas sem mudar as características internas dos DFIG que constituem o parque eólicos. 

A seguir, decidiu-se utilizar os nós determinados por (Bainy, 2015) para a conexão de 

uma usina eólica, para logo determinar os nós de falta e os níveis de carregamento do sistemas 

empregados para os testes. Os quatro nós de conexão são os mais representativos do sistema 

enquanto à diversidade de parâmetros de todos os nós existentes no alimentador. Além disso, 

dependendo da potência de curto-circuito trifásica do nó, também foi variada a quantidade de 

aerogeradores que constituem cada usina eólica. 

Por meio destas seleções, foi determinado que o nó 806 seria o utilizado para a sintonia 

com o MOPSO, já que é o menos robusto do sistema. Como realizar a sintonia utilizando 

diretamente o alimentador inteiro seria muito demorado e praticamente inviável, a sintonia foi 

feita no sistema máquina barra-infinita com todas as características elétricas (modulo e ângulo 

de tensão, corrente nos terminais, afundamento no caso de falta, etc.) a que estaria submetido o 

DFIG neste nó particular com um carregamento do sistema do 100%. Além disso, como num 

alimentador pretende-se não mudar a sintonia para várias condições operativas, a sintonia foi 

para as condições de variação de vento em forma de degrau e falta elétrica, para esta última foi 
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simulado o mesmo afundamento momentâneo de tensão que ocorreria no nó 806 se a tensão no 

nó 809 desse até zero durante 500ms. 

Para o algoritmo empregou-se dois sistemas exatamente iguais, cada um submetido a um 

teste diferente, um deles estava submetido à falta e o outro ao degrau de vento, além de misturar 

os dois tomadores de decisão vistos no Capítulo 4. 

Os resultados mostraram que os valores dos ganhos dos controladores PI alcançados 

conseguem atingir os requisitos de estabilidade e desempenho para as condições de falta e de 

variação de vento, tanto para o nó de sintonia quanto para os outros três utilizados para os testes 

de robustez. 
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Capítulo 6  

Conclusão 
 

Este trabalho estudou a sintonia do sistema de controle (composto por 5 controladores PI) 

dos Aerogeradores de Velocidade Variável com Geradores de Indução de Dupla Alimentação 

(DFIG) através de um Algoritmo Meta-heurístico de Inteligência Coletiva, no sentido de atingir 

a estabilidade e obter o desempenho desejado diante duas perturbações transitórias normais na 

operação de uma usina eólica: uma variação de vento e uma falta elétrica. Finalmente, foram 

comprovadas as sintonias obtidas frente a distintas condições e variações internas e externas ao 

parque eólico para verificar a robustez destas. 

Para obter o comportamento desejado e ter uma a representação mais próxima possível à 

real, primeiro lugar foi empregada a modelagem detalhada do DFIG, logo foram escolhidas as 

perturbações transitórias às que estará submetido o parque eólico (variação de vento em forma 

de um degrau e falta elétrica trifásica), depois foram selecionados os critérios de estabilidade e 

correto desempenho para cada caso. A seguir, foram determinadas as variáveis chaves a 

penalizar e gerado de um conjunto de funções objetivos para atingir o funcionamento almejado. 

Continuando com o aprimoramento de uma ferramenta de sintonia que consistiu num algoritmo 

PSO multi-objetivo adaptado para alcançar os objetivos dos casos pensados. Para finalmente, 

executar o algoritmo, obter um funcionamento do DFIG e testar a robustez dos ganhos dos 

controladores PI em condições diferentes á de sintonia. 

6.1 Conclusões Gerais 

Neste trabalho o algoritmo MOPSO foi empregado como uma ferramenta de sintonia, o 

mesmo foi aprimorado e adaptado para obter o funcionamento desejado do DFIG. Os resultados 

mostraram que o este MOPSO apresentou uma convergência da população satisfatório para a 

resolução de um problema cujo espaço de busca é contínuo (como o caso tratado nesta 

pesquisa). Além disso, o MOPSO constitui principalmente uma ferramenta eficaz para a 

sintonia do DFIG, a partir da penalização de variáveis chaves diretamente extraídas de 

simulações dinâmicas. Desta forma, o MOPSO atingiu a sintonia buscada apesar das não 
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linearidades do aerogerador e da contraposição dos objetivos buscados, sem a necessidade de 

realizar outras ações além da modelagem do parque eólico. 

Através da modelagem das diferentes partes que compõem um DFIG e com nível de 

detalhe empregado, foram representados corretamente os fenômenos dinâmicos que afetam a 

este tipo de aerogerador quando são submetidos a perturbações transitórias. Os resultados 

manifestaram que com uma modelagem mais detalhada do DFIG, aparecem oscilações nas 

simulações dinâmicas que não apareceriam com uma modelagem simplificada. As mesmas 

influenciam na estabilidade e no desempenho do aerogerador tanto em regime transitório como 

em regime permanente. Por conseguinte, uma modelagem detalhado do DFIG garante que a 

melhoria do desempenho e da estabilidade para estas condições são mais consistentes com a 

realidade, em comparação com outros resultados da literatura. 

O sistema elétrico de potência foi representado inicialmente como um sistema máquina 

barra-infinita e logo através de um alimentador de 32 nós. A primeira representação resultou 

ideal para a sintonia com o algoritmo, obtendo tempos de execução do MOPSO relativamente 

curtos sem perder detalhes sobre o comportamento do parque eólico. Além disso, o sistema 

máquina barra-infinita é recomendável para determinar como o DFIG é afetado pela variação 

das suas grandezas internas e também por algumas externas. O alimentador de 32 nós dá uma 

representação mais real do funcionamento que teria o parque eólico na prática, recomenda-se 

esta representação para testar a influência do nó de conexão e do número de aerogeradores que 

constituem o parque. Embora a sintonia sempre foi obtida no sistema máquina barra-infinita, o 

desempenho da usina eólica conectada no alimentador não varia significativamente 

empregando as mesmas grandezas elétricas características do nó de conexão para sintonia. 

Foi comprovado que existe uma forte relação entre as grandezas elétricas e mecânicas 

num DFIG, além de que todas as variáveis tem algum grau de relação. Portanto, é possível 

alcançar o comportamento global desejado através da penalização de um número de variáveis 

inferior ao número de objetivos que cada condição operativa tem. 

As funções objetivo (tanto as variáveis penalizadas como a forma de penalização) 

empregadas adaptam-se corretamente para as perturbações transitórias aqui testadas, obtendo 

um resposta adequada da grandezas elétricas e mecânicas do parque eólico. Esta é uma das 

principais contribuições do trabalho, já que na literatura especifica consultada, é considerada 

somente a parte elétrica do DFIG e é penalizada uma variável. 

A robustez das sintonias está relacionada com o fato de que o método empregado realiza 

a sintonia diretamente no comportamento dinâmico observado nos testes de simulação. Foi 

verificado que as sintonias apresentam robustez do desempenho sempre que o parque esteja 

submetido a perturbações transitórias que foram consideradas na sintonia. Porém, existe uma 

perda significativa do desempenho quando a sintonia realizada para variações de vento é 

empregada para condições de falta elétrica e vice-versa. 
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Os resultados obtidos validam as funções objetivo e o algoritmo empregado. Do mesmo 

modo, com a sintonia dos ganhos dos controladores PI do sistema de controle de um DFIG é 

possível melhorar o desempenho e a estabilidade do sistema de controle para as perturbações 

transitórias de variação de vento e falta elétrica. 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Como sugestões para trabalhos futuros são propostos os seguintes assuntos: 

· Utilizar outro tipo de método de definição de líderes e de escolha da solução do 
algoritmo, a fim de não depender tanto dos testes empíricos. 

· Testar outro algoritmo com as mesmas funções objetivos utilizadas neste trabalho, para 
comprovar se o PSO é a ferramenta de solução que melhor se adapta para a sintonia 
do DFIG. 

· Testar outras condições operativas, como por exemplo: perfis de vento, parque eólico 
com regulação de fator de potência, etc. Com o objetivo de determinar se existe a 
melhor condição para sintonizar um parque eólico com DFIG. 

· Analisar outros tipos de sistemas de controles DFIG, com o intuito de comprovar se 
existem outros sistemas de controle que proporcionem melhores resultados. 

· Incluir limitações de corrente no rotor, utilizando uma malha de controle e a proteção 
Crowbar. 
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Apêndice A 
 
Dados do DFIG 

Os dados aqui apresentados foram escolhidos de (Ackermann, 2005; Anaya-Lara et al., 

2009; Holdsworth et al., 2003; Zanchettin, 2012). 

Tabela A.1: Valores Base utilizados 

Parâmetro Valor Unidade [\0]^ Potência base de cada gerador 2 MW 5\0]^ Tensão de linha base 690 V t\0]^ Frequência base 50 Hz +%\0]^ Velocidade de rotação da turbina base 1,6535 rad/s +9\0]^ Velocidade angular mecânica base 157,0796 m/s ç\0]^ Impedância base 23,805 mΩ &\0]^ Capacitância base 133,7156 mF �\0]^ Indutância base 75,7737 μH 5¦\̀0]^ Tensão link DC base 975,8074 V $%\0]^ Torque da turbina base 12.095,77 Nm 5.\0]^ Velocidade do vento base 12 m/s 

 

Tabela A.2: Parâmetros do Gerador de Indução 

Parâmetro Valor Unidade 

% Número de pares de polos 2  

R& Resistencia do estator 0,00488 pu 

R' Resistencia do rotor 0,00549 pu 

M Reatância de magnetização 3,95279 pu 

L(& Reatância de dispersão do estator 0,09241 pu 

L(' Reatância de dispersão do rotor 0,09955 pu 

kC Fator de acoplamento 0,9532 pu 

) Fator de dispersão 0,0468 pu 
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Tabela A.3: Parâmetros da Turbina 

Parâmetro Valor Unidade ês^03 Razão de amplificação da caixa de engrenagens 95  8 Raio das pás 45 m )R% Velocidade de rotação específica ótima 9,65  )ä Velocidade de rotação específica da turbina nominal 8,68  +%9DX Velocidade de rotação da turbina mínima 1,3 pu +%90: Velocidade de rotação da turbina máxima 0,66 pu +%X Velocidade de rotação da turbina nominal 1,267 pu +%_  0,6732 pu +%̀   1,24166 pu @A  0,22  @C  210  @6  0,8  @F  0  @*  1  @H  8  @+  18  @P  0,09  @Q  0,01  5., Velocidade de cut-in 2,4 m/s 5._  5,25 m/s 5.̀   9,57 m/s 5.¦  10,27 m/s 5.- Velocidade de cut-off 24 m/s 

 

Tabela A.4: Parâmetros do Conversor Estático 

Parâmetro Valor Unidade & Capacitor 110 mF 5¦` Tensão no elo CC 975,8074 V �_ Índice de Modulação 0,8165  �90: Índice de Modulação Máximo 1,2247  

 

Tabela A.5: Parâmetros do Sistema Mecânico 

Parâmetro Valor Unidade rs Coeficiente de amortecimento do gerador 0 pu r% Coeficiente de amortecimento da turbina 0 pu ps Inércia do gerador 0,5385 s p% Inércia da turbina 2,9615 s a] Coeficiente de rigidez do acoplamento mecânico 0,2  
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Tabela A.6: Parâmetros do Controladores 

Parâmetro Valor ae Ganho integral do controle do ângulo de passo 100 $De Tempo integral do controle do ângulo de passo 2 #9DX Ângulo de passo mínimo 0° #90: Ângulo de passo máximo 45° #'R]�  Taxa de variação de subida máxima do ângulo de passo 5° #X^s�  Taxa de variação de descida máxima do ângulo de passo 10° 
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Apêndice B 
 
Pseudocódigo do MOPSO 

A seguir, é apresentado o pseudocódigo do MOPSO, implantado no programa Matlab-

Simulink@. Neste, para fines didáticos, são utilizadas três funções objetivos (�âA; 7�âC7J7�â6) 

e é empregada a mesma linguagem que o programa utiliza. 

Condições Iniciais: 
Quantidade de Partículas: Å = 1SS. 
Quantidade de Iterações: "�_�@² = ;SS. 
Quantidade de Dimensões: r = 1S. 
Taxas de Aprendizado: Parâmetro Cognitivo: ÆA = 2, Parâmetro Social: ÆC = 2. 
Fator de Inercia: Inercia Inicial: Ë90: = S,<, Inercia Final: Ë9DX = S,d. 
Limites para Posições: ¢9DX = S,SSS1, ¢90: = ;S. 
Limites para inicialização das Velocidades: 59DX = E;, 590: = ;. 
Determinar o conjunto de !. 
Fator para que a turbulência atue uma vez somente: ÇJêá� = S 
Matriz de Posições: ²(, Å* 
Matriz de Velocidades: �(, Å* 
Vetor da função objetivo 1: �_ÈJj�_�âA(Å* 
Vetor da função objetivo 2: �_ÈJj�_�âC(Å* 
Vetor da função objetivo 3: �_ÈJj�_�â6(Å* 
 
Fase de Inicialização do cumulo: 
1: For "A = 17@�é7Å 
2:  For  = 17@�é7r 
3:   Aplicar a ²(, "A* um valor aleatório no intervalo [Xmin, Xmax] 
4:   Aplicar a �ÈJj�(, "A* o valor de ²(, "A* 
5:   Aplicar a �(, "A* um valor aleatório no intervalo [Vmin, Vmax] 
6:  End For 
7:  Com ²(¿ , "A* Simular durante 15 segundos o sistema a sintonizar. 
8:  If a simulação finalizou 
9:    Calcular �âA & �âC & �â6 para ²(¿ , "A* 
10: Aplicar a �_ÈJj�_�âA("A* = �âA 
11:   �_ÈJj�_�âC("A* = �âC. 
12:   �_ÈJj�_�â6("A* = �â6. 
13: Else 
14:  Aplicar �âA("A* = �âC("A* = �â6("A* = 1±SSS±SSS para ²(¿ , "A* 
15: Aplicar a �_ÈJj�_�âA("A* = �_ÈJj�_�âC("A* = �_ÈJj�_�â6("A* =1SSSSSS. 
16:  End If 
17: End For 
Frente de Pareto: 
18: For "C = 17@�é7Å  
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19:  For "6 = 17@�é7Å 
20:   If  "C Õ "6 
21:   If  �âA("C* Ä �âA("6* &�âC("C* Ä �âC("6*&7�â6("C* Ä �â6("6* 
22: -@ÇJ�á_tÇáê�(¿ , "C* = .JÇáj(1, r*; �_�@ÇJ�á_�âA("C* = S; �_�@ÇJ�á_�âC("C* = S; �_�@ÇJ�á_�â6("C* = S; 
23:  Break For 
24: Else 
25: -@ÇJ�á_tÇáê�(¿ , "C* = �ÈJj�(¿ , "C* �_�@ÇJ�á_�âA("C* = �_ÈJj�_�âA("C*; �_�@ÇJ�á_�âC("C* = �_ÈJj�_�âC("C*; �_�@ÇJ�á_�â6("C* = �_ÈJj�_�â6("C*; 
26:   End If 
27:   End If  
28:  End For 
29: End For 
Tomador de Decisões 
30: For "F = 17@�é7Å 
31: If  S � �_�@ÇJ�á_�âA("F* � !A & S � �_�@ÇJ�á_�âC("F* � !C &  

& S � �_�@ÇJ�á_�â6("F* � !6 
30:  Æáê�¾ê�á_½"JÇJj(¿ , "F* = ²(¿ , "F* é um líder 
31: Else 
32:  Æáê�¾ê�á_½"JÇJj(¿ , "F* = S 
33: End If 
34: If Æáê�¾ê�á_½"JÇJj = S (todos seus componentes são 0) 
34:  ½ÈJj� escolha aleatória de uma partícula do -@ÇJ�á_tÇáê� 
34: Else 
35:  ½ÈJj� escolha aleatória de uma partícula do Æáê�¾ê�á_½"JÇJj Õ S 
36: End If 
37: End For 
 
Fase de Busca: 
 
38: For "� = 17@�é7"�_�@² 
39: For "F = 17@�é7Å 
40:   Com ²(¿ , "F* Simular durante 15 segundos o sistema a sintonizar. 
41:  If a simulação finalizou 
42:    Calcular �âA & �âC & �â6 para ²(¿ , "F* 
43: Else 
44:  Aplicar �âA("F* = �âC("F* = �â6("F* = 1±SSS±SSS para ²(¿ , "A* 
45:  End If 
Atualização de pbest. 
46:  For "* = 17@�é7Å 
47:   If �âA � �_ÈJj�_�âA("** & �âC � �_ÈJj�_�âC("**& 

& �â6 � �_ÈJj�_�â6("** 
48:    �ÈJj�(¿ , "** = ²(¿ , "** 
49:    �_ÈJj�_�âA("** = �âA 
50:    �_ÈJj�_�âC("** = �âC 
51:    �_ÈJj�_�â6("** = �â6 



163 

 

 

52:   End If 
53:  End For 
54:   Frente de Pareto 
72:   Frente de Pareto 
73:   Tomador de Decisões 
85:   Tomador de Decisões 
Atualização de Velocidade e Posições 
86:   Cálculo de Inercia para esta iteração (equação 3.18) 
87:  Determinação Aleatória de /A e /C 
88:  For � = 17@�é7r 
89:   Atualização velocidade �(�, "F* com equação (3.17). 
90:   Atualização posição ²(�, "F* com equação (3.15). 
91:  End For 
92:  For U = 17@�é7r 
93:   If ²(�, "F* � ¢/#07 
94:    ²(�, "F* = ¢/#07 
95:    �(�, "F* = S 
96:   Elseif ²(�, "F* Ä ¢/127 
97:    ²(�, "F* = ¢/127 
98:    �(�, "F* = S 
99:   End If 
100:  End For 
101: End For 

102: If "� Ê D%_90:C  & ÇJêá� == S & media das velocidades � S,S1 & quantidade de 

partículas no -@ÇJ�á_tÇáê� na iteração atual (it) = quantidade de partículas no -@ÇJ�á_tÇáê� na iteração "� E 2S. 
103:  ÇJêá� = 1 
104:  ²(¿ , ½Jêk�»(Æáê�¾ê�á_½"JÇJj Õ S** = Æáê�¾ê�á_½"JÇJj Õ S 
105:  For "H = 17@�é7Å E 7½Jêk�»(Æáê�¾ê�á_½"JÇJj Õ S* 
106:   For  = 17@�é7r 
107:     Aplicar a ²(, "H* um valor aleatório no intervalo [Xmin, Xmax] 
108:   End For 
109:  End For 
110:  For "+ = 17@�é7Å 
111:   For  = 17@�é7r 
112:     Aplicar a �(, "+* um valor aleatório no intervalo [Vmin, Vmax] 
113:   End For 
114:  End For 
115:  End If 
116: End For 
Tomador de Decisões Final 
117: kÈJj� = Ù��7(Æáê�¾ê�á_½"JÇJj(�âA**  
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Apêndice C 
 
Parâmetros do Alimentador de 32 nós 

A potência base do alimentador de distribuição de 32 nós é de 10 MVA e seus parâmetros 

são apresentados nas tabelas seguintes (Bainy, 2015; Lowenberg, 2013): 

Tabela C.1: Dados das Cargas 

Nó Pesada Média Leve 

 P (MW) Q (MVar) P (MW) Q (MVar) P (MW) Q (MVar) 

601 5,500 0,000 2,750 0,000 0,550 0,000 

602 0,000 0,200 0,000 0,100 0,000 0,020 

701 1,900 0,866 0,950 0,433 0,190 0,087 

802 0,013 0,006 0,007 0,003 0,001 0,001 

803 0,022 0,010 0,011 0,005 0,002 0,001 

804 1,248 0,569 0,624 0,285 0,125 0,057 

806 0,040 0,018 0,020 0,009 0,004 0,002 

807 0,052 0,024 0,026 0,012 0,005 0,002 

808 0,056 0,026 0,028 0,013 0,006 0,003 

809 0,111 0,051 0,056 0,026 0,011 0,005 

810 0,103 0,047 0,052 0,024 0,010 0,005 

811 0,067 0,031 0,034 0,016 0,007 0,003 

812 0,028 0,013 0,014 0,007 0,003 0,001 

901 0,121 0,059 0,061 0,030 0,012 0,006 

902 0,057 0,028 0,029 0,014 0,006 0,003 

904 0,105 0,051 0,053 0,026 0,011 0,005 

905 0,590 0,286 0,295 0,143 0,059 0,029 

906 0,158 0,077 0,079 0,039 0,016 0,008 

908 0,076 0,037 0,038 0,019 0,008 0,004 

909 0,094 0,046 0,047 0,023 0,009 0,005 

910 0,100 0,048 0,050 0,024 0,010 0,005 

911 0,041 0,020 0,021 0,010 0,004 0,002 
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Tabela C.2: Dados das Linhas 

De Para R 

(pu/km) 

X 

(pu/km) 

Linha 

(km) 

R (pu) X (pu) R (%) X (%) 

292 701 0,0100 0,0208 0,25 0,002500 0,005200 0,2500 0,5200 

292 901 0,0100 0,0208 1,75 0,017500 0,036400 1,7500 3,6400 

292 801 0,0100 0,0208 0,01 0,000100 0,000208 0,0100 0,0208 

901 501 0,0193 0,0250 0,01 0,000193 0,000250 0,0193 0,0250 

901 902 0,0100 0,0208 3,65 0,036500 0,075920 3,6500 7,5920 

901 904 0,0100 0,0208 0,33 0,003300 0,006864 0,3300 0,6864 

902 903 0,0100 0,0208 4,40 0,044000 0,091520 4,4000 9,1520 

904 905 0,0365 0,0275 0,55 0,020075 0,015125 2,0075 1,5125 

905 906 0,0292 0,0269 0,13 0,003796 0,003497 0,3796 0,3497 

906 907 0,0292 0,0269 0,75 0,021900 0,020175 2,1900 2,0175 

906 908 0,0292 0,0269 0,30 0,008760 0,008070 0,8760 0,8070 

908 909 0,0839 0,0276 1,42 0,119138 0,039192 11,9138 3,9192 

908 910 0,0839 0,0276 1,76 0,147664 0,048576 14,7664 4,8576 

910 911 0,0839 0,0276 9,00 0,755100 0,248400 75,5100 24,8400 

801 802 0,0100 0,0208 2,00 0,020000 0,041600 2,0000 4,1600 

802 803 0,0100 0,0208 2,30 0,023000 0,047840 2,3000 4,7840 

803 804 0,0100 0,0208 2,65 0,026500 0,055120 2,6500 5,5120 

804 601 0,0000 0,0001 0,00 0,000000 0,000000 0,0000 0,0000 

803 805 0,0839 0,0276 3,20 0,268480 0,088320 26,8480 8,8620 

805 806 0,0839 0,0276 1,73 0,145147 0,047748 14,5147 4,7748 

806 807 0,0839 0,0276 3,55 0,297845 0,097980 29,7845 9,7980 

801 808 0,0100 0,0208 2,30 0,023000 0,047840 2,3000 4,7840 

808 809 0,0100 0,0208 0,25 0,002500 0,005200 0,2500 0,5200 

809 810 0,0100 0,0208 1,55 0,015500 0,032240 1,5500 3,2240 

810 811 0,0551 0,0278 0,92 0,050692 0,025576 5,0692 2,5576 

810 812 0,0100 0,0208 1,00 0,010000 0,020800 1,0000 2,0800 

812 813 0,0100 0,0208 4,50 0,045000 0,093600 4,5000 9,3600 

 

Tabela C.3: Dados dos Transformadores 

De Para Nome 345ø6 (MVA) R (pu) X (pu) R (%) X (%) 

291 292 TR3 10 0 0,1740 0 17,40 

601 602 TR1.1 10 0 0,0565 0 5,65 

601 602 TR1.2 10 0 0,0565 0 5,65 

602 603 TR2.1 10 0 0,0396 0 3,96 

602 603 TR2.2 10 0 0,0396 0 3,96 
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Tabela C.4: Dados dos elementos shunt 

Nó B (MVar) 

292 1,2 

804 1,5 

905 0,3 

 


