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RESUMO 
A crescente penetração da energia eólica no mix elétrico, não só nacional, como global, tem feito 

aumentar o interesse das comunidades cientifica e académica no estudo deste tipo de tecnologia. Para 

tal, muito contribuiu o esforço de diversas entidades internacionais que, em conjunto, desenvolveram 

vários modelos genéricos capazes de representar fielmente os variados modelos existentes no 

mercado. Estes podem ser do tipo 1, 2, 3 ou 4 (A, B, C ou D em algumas literaturas), consoante o tipo 

de tecnologia e a tipologia empregue.  

Esta dissertação centra-se no modelo genérico tipo 3, WT3, que representa geradores eólicos 

compostos por maquinas de indução duplamente alimentadas, MIDA, cujo rotor é ligado à rede através 

de um conversor AC/DC/AC e o estator é ligado diretamente, pela razão de esta ser a tecnologia mais 

corrente nos dias de hoje. 

O trabalho foi realizado em MATLAB, tendo por base um programa académico de simulações dinâmicas 

de sistemas de energia elétrica para estudos de estabilidade transitória que tem vindo a ser 

desenvolvido ao longo dos anos por alunos do IST. 

Tendo então como objetivo a inclusão do modelo WT3 neste mesmo programa, foi necessário primeiro 

entender e compreender o seu funcionamento e, de seguida, o gerador eólico do tipo 3 e o seu modelo 

genérico que foram estudados ao pormenor com o propósito de, numa fase final do trabalho, serem 

então implementados no programa. Finalmente, foram corridas varias simulações sendo os resultados 

obtidos validados com recurso ao programa PSS/ETM.  

No final da dissertação, o trabalho realizado é resumido e as suas conclusões são apresentadas, assim 

como algumas sugestões para futuros trabalhos. 
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ABSTRACT 
Given the increasing penetration of wind energy in the power system, not only at a national, but also 

global level, the need of the scientific and academic community to better understand this technology is 

rapidly growing. For that purpose, the effort of several international entities has greatly contributed with 

the creation of generic models capable of accurately representing the multitude of wind turbines 

available in the present-day market. These models can be of type 1, 2, 3 or 4 (A, B, C or D in some 

literature), depending on the generator’s topology and grid interface. 

This thesis focuses on the type 3 generic model, WT3, that represents a wind turbine composed by a 

doubly feed induction generator, DFIG, equipped with an AC/DC/AC power converter between the grid 

and rotor with the stator directly connected to the grid. This being the most used technology nowadays. 

The work was developed in MATLAB based on an academic program for dynamic simulations of electric 

power systems for transient stability studies that has been being developed throughout the years by IST 

students. 

With the goal of implementing type 3 generic models, WT3, in this program, it was firstly necessary to 

understand the program itself, then, the type 3 wind generator and its generic model were studied at 

length to be implemented, in a final stage of this work. Finally, several simulations were run and the 

results obtained were validated against results taken from the PSS/ETM software. 

At the end of the dissertation, the work carried out is summarized and its conclusions are discussed, 

also, some suggestions for future works are given. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

Os sucessivos avanços tecnológicos e a crescente preocupação global com a sustentabilidade e 

eficiência energética têm contribuído para que o uso de fontes de energia renováveis, FER, seja cada 

vez mais uma realidade incontornável nos dias de hoje. A sua forma “limpa” de produção de energia, 

ajudando os governos a cumprir metas ambientais cada vez mais estritas e o aumento da sua 

competitividade no mercado, têm tornado viável a sua utilização. 

Perante as metas ambientais traçadas para cada país, são cada vez mais os países que apostam em 

energias renováveis, sendo a energia eólica alvo de grande atenção. Portugal é disso um país exemplo, 

tendo sido, em 2015, como se pode ver pela Figura 1.1, o quarto país da União Europeia com maior 

incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica. Esta posição foi motivada 

sobretudo pelo contributo das fontes hídrica e eólica que representou 84% das FER, segundo a Direção 

Geral de Energia, DGEG, (DGEG, 2016). 

 

Figura 1.1 – Incorporação de energias renováveis na produção de energia elétrica (DGEG, 2016) 

Já no ano de 2016, e segundo dados técnicos disponibilizados pela (REN, 2016), como se pode 

observar na Figura 1.2, as FER abasteceram 57 % do consumo nacional, o que comparado com os 

47% do ano anterior, representa um aumento considerável da sua utilização e, desta maneira, 

demonstra o esforço que tem sido feito no nosso país. 
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Figura 1.2 – Produção Renovável (REN, 2016) 

Para tal, muito tem contribuído o crescimento contínuo da tecnologia eólica desde 2000, motivado por 

uma aposta estratégica europeia e nacional nos recursos endógenos e renováveis tendo em vista a 

diversificação de fontes, melhoria da segurança de abastecimento, redução da dependência energética 

e redução do impacto ambiental do sistema electroprodutor. Assim, volvidas quase duas décadas, a 

energia eólica tornou-se um recurso incontornável no mix elétrico nacional, sendo, segunda a DGEG e 

como se pode constatar na Figura 1.3, a tecnologia que entre 2007 e 2016 apresentou o maior aumento 

de potência instalada, no valor de 2,8 GW, alcançando um total de 5322 MW.  

 

Figura 1.3 – Potência instalada em Portugal entre 2007 e 2016 (DGEG, 2016) 

 

Em termos de produção de eletricidade, no ano 2016 as centrais eólicas geraram 12,188 GWh, 

representando 22% da produção nacional e 40% da produção renovável. 

Face a esta crescente e já considerável penetração da energia eólica, a comunidade científica e 

académica mostraram a necessidade de melhor entender, tanto em regime estacionário, como em 

regime transitório, o seu comportamento na ocorrência  de defeitos na rede e a maneira como influencia 
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o sistema elétrico de energia no qual se insere. Para que tal fosse possível, muito contribuiu o esforço 

levado a cabo por diversas entidades na criação de modelos genéricos de geradores eólicos. Estes 

modelos foram incluídos em diversas ferramentas comerciais de simulação de sistemas elétricos de 

potência como por exemplo, o programa PSS/ETM que é uma das ferramentas mais utilizadas 

atualmente. 

É neste contexto que surge a motivação para esta dissertação. Ao longo dos anos, diversos alunos do 

IST (Paulo, 2008), (Araújo, 2010), (Lacerda, 2013), têm vindo a desenvolver, em MATLAB, um 

programa para simulações dinâmicas de sistemas de energia elétrica para estudos de estabilidade 

transitória. O trabalho desta dissertação, incidirá então, na expansão da biblioteca de modelos deste 

mesmo programa, através da inclusão dos modelos genéricos de geradores eólicos.  

Apesar de haver vários tipos de modelos, como se explicará mais à frente no capítulo 4, esta 

dissertação dará primazia ao modelo genérico de um gerador eólico constituído por uma máquina de 

indução duplamente alimentada, MIDA, conhecido na literatura por WT3. Tal opção, deve-se ao facto 

de esta ser a tipologia dominante no mercado atualmente, segundo (Ferreira de Jesus & Castro, 2004) 

e (Cheng, 2015, p. 30) 

Após o estudo e implementação do modelo genérico WT3 no programa, várias simulações foram 

corridas e os seus resultados comparados com resultados do PSS/ETM de maneira a validar o trabalho 

desenvolvido.  

1.2 ESTADO DA ARTE 

Historicamente, os modelos de geradores eólicos disponíveis no mercado para estudos dinâmicos de 

estabilidade transitória são desenvolvidos pelos próprios fabricantes especificamente para cada modelo 

e apresentam uma natureza puramente proprietária e comercial, escondendo do utilizador a forma 

como são implementados, impedindo assim a sua personalização e adaptação a outros modelos. 

Revelou-se, portanto, imperativa a criação independente de modelos genéricos, não proprietários, que 

permitissem a representação de geradores eólicos de distintos fabricantes com características 

semelhantes. Assim, foram levados a cabo diversos esforços da comunidade cientifica internacional 

com os seguintes objetivos: 

• criação e disponibilização dos modelos para a comunidade académica e industrial, 

possibilitando a troca de informações entre os diversos utilizadores; 

• facilitar a comparação entre geradores eólicos e a forma como são implementados em 

diferentes softwares; 

• possibilitar aos fabricantes a representação dos seus modelos através de uma parametrização 

adequada. 

Estes esforços são liderados pelo Western Electricity Coordinating Council, WECC, através dos seus 

grupos de trabalho Wind Generation Modelling Group, WGMG, e Renewable Energy Modelling Task 

Force, REMTF, em conjunto com várias instituições como a Power and Energy Society, PES/I-EEE, e 
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a International Electrotechnical Commission, IEC, para além de empresas lideres de mercado na área 

de sistemas elétricos de potência como a National Renewable Energy Laboratory, NREL, a Electric 

Power Research Engineering and Consulting, EnerNex, a Sandia National Laboratories (USA), a 

Electrical Power Research Institute, EPRI, a Siemens Power Technologies International, Siemens PTI, 

a Asea Brown Boveri, ABB, e ainda a General Electric Company, GE.  

Em (WECC, 2014a) e (WECC, 2014b) estão disponíveis para consulta documentos, atualizados 

constantemente, que dão conta do estado do desenvolvimento dos modelos genéricos e mostram todos 

os testes realizados para validação dos mesmos. 

Atualmente, os modelos genéricos para estudos de estabilidade em sistemas elétricos de potência 

apresentam, segundo (Siemens, 2015),  (Kazachkov, Keung, & Senthil, 2009, pp. 1-6) (IEEE, 2011b, 

pp. 1-8) as seguintes características: 

• o comportamento dinâmico dos componentes eletrónicos não é modelado; 

• as simulações deverão ser de curto prazo, com uma duração máxima de 20 segundos;  

• as simulações deverão ser corridas apenas para grandes perturbações com origem na rede 

elétrica e não com origem em variações do vento, ou seja, a velocidade do vento é considerada 

constante; 

• simulações que envolvam variações elevadas de frequência não são aplicáveis;  

• o sistema mecânico pode ser representado por uma ou duas massas; 

• o numero de geradores a simular é flexível, podendo-se simular apenas um gerador, vários 

geradores individualmente ou ainda um gerador equivalente, neste caso, o modelo equivalente 

consiste num gerador equivalente do parque eólico com uma potência nominal igual á soma 

das potências individuais 

• os modelos de sistemas de proteção não estão incluídos 

Os modelos genéricos estão já implementados em dois softwares comerciais PSS/ETM, Power Systems 

Simulator for Engineers, de propriedade da Siemens PTI e PSLFTM, Positive Sequence Load Flow, de 

propriedade da General Electric Company. Ambos estes softwares disponibilizam modelos específicos 

e modelos genéricos de unidades eólicas já validados para geradores eólicos de diversas marcas, 

atestando assim a fiel representação dos mesmos. 

1.3 OBJETIVOS 

Esta dissertação tem como objetivo principal a implementação do modelo genérico de um gerador 

eólica equipado com uma máquina MIDA no programa para análises de sistemas de energia que tem 

vindo a ser desenvolvido ao longo dos anos por estudantes do IST, utilizando o MATLAB.  

Para tal, numa primeira fase, o programa foi analisado de maneira a compreender o seu funcionamento. 

De seguida o gerador eólico e o seu modelo genérico, WT3, foram estudados detalhadamente de 

maneira a, numa fase final do trabalho, se proceder à sua implementação no programa. Finalmente, 
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varias simulações foram corridas sendo os resultados obtidos validados com recurso ao programa 

PSS/ETM.  

Cada modelo genérico de um gerador eólico possui módulos de controlo próprios, que representam o 

gerador, os sistemas mecânico, aerodinâmico e de controlo aerodinâmico, o conversor eletrónico de 

potência e sistemas de controlo associados. Na Tabela 1.1 apresentam-se os modelos próprios do 

modelo genérico WT3, retirados da biblioteca de modelos do PSS/ETM e implementados no programa 

desenvolvido. Neste, optou-se por manter a nomenclatura original que se indica na coluna da direita. 

Modelo Dinâmico Nomenclatura 

Modelo do gerador/conversor eólico WT3G1 

Modelo do controlador do conversor eólico WT3E1 

Modelo dinâmico para o sistema mecânico WT3T1 

Modelo do controlador do ângulo de passo WT3P1 

Tabela 1.1 – Modelos dinâmicos do PSS/ETM utilizados  

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação é composta por 8 capítulos, descritos sumariamente de seguida: 

Capítulo 1 – Introdução, este capítulo contextualiza o trabalho realizado, descrevendo de uma forma 

sucinta a motivação para o mesmo assim como os seus principais objetivos. É ainda descrito o estado 

da arte na qual o trabalho se insere. 

Capítulo 2 – Programa de Simulação de Sistemas de Energia, este capítulo descreve o programa 

que tem vindo a ser desenvolvido por alunos do IST e no qual se baseia esta dissertação. No final, são 

descritas as alterações implementadas no mesmo. 

Capítulo 3 – Sistemas Aerodinâmico e Mecânico, este capítulo descreve o sistema aerodinâmico e 

mecânico de um gerador eólico, os seus sistemas de controlo e a forma como estes limitam a energia 

retirada do vento. 

Capítulo 4 – Tipos de Geradores Eólicos e Modelos Genéricos, este capítulo descreve de uma 

forma abreviada os tipos de geradores eólicos existentes, comparando-os entre si. É dada especial 

atenção ao gerador em estudo nesta dissertação, o gerador do tipo 3. No final, o modelo genérico WT3 

é apresentado e a forma como este descreve o comportamento de um parque eólico é discutida. 

Capítulo 5 – Descrição dos Modelos Dinâmicos, este capítulo descreve os modelos dinâmicos 

implementados para estudo do comportamento transitório de um gerador eólico. 
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Capítulo 6 – Modelo Diferencial - Algébrico, este capítulo apresenta as equações diferenciais-

algébricas dos modelos em estudo, dando especial atenção, no final, ao cálculo das condições iniciais.   

Capítulo 7 – Simulações e Resultados, este capítulo apresenta as simulações efetuadas. Os seus 

resultados são apresentados e analisados de maneira a validar os modelos dinâmicos descritos no 

capítulo 5. 

Capítulo 8 – Conclusões, este capítulo resume o trabalho desenvolvido e apresentada as suas 

conclusões e sugestões para futuros trabalhos 
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2 PROGRAMA DE SIMULAÇÃO DE SISTEMAS DE 

ENERGIA 

2.1 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA 

Este capítulo descreve brevemente o programa sobre o qual se desenvolveu o trabalho desta 

dissertação. Sendo que este programa tem vindo a ser desenvolvido por alunos do IST, teve-se a 

preocupação de procurar manter a sua estrutura original de maneira a não alterar o seu funcionamento 

para os modelos já implementados. 

A Figura 2.1 apresenta o fluxograma do programa desenvolvido, tal como é apresentado em (Lacerda, 

2013). Como se pode observar, o programa encontra-se dividido em cinco rotinas principais: a 

aquisição dos dados, o cálculo do  trânsito de energia, os cálculos preliminares, a simulação dinâmica 

e a impressão dos resultados. A descrição destas rotinas é feita nas secções que seguem. 

 

2.1.1 AQUISIÇÃO DE DADOS 

Tal como no PSS/ETM, e para facilitar a utilização dos mesmos dados nos dois programas, a aquisição 

de dados é feita através da leitura de dois ficheiros com extensões distintas, os ficheiros *.raw e *.dyr. 

onde estão contidas as informações para a simulação. 

O ficheiro *.raw contém toda a informação referente à rede, ou seja, os dados dos barramentos, dos 

geradores, das linhas, dos transformadores, cargas etc. Esta informação será depois utilizada para a 

criação da matriz de admitâncias da rede e para o cálculo do trânsito de energia.  

O ficheiro *.dyr, contém toda a informação necessária para a completa descrição dos modelos 

dinâmicos, tais como as suas constantes e os parâmetros. Esta informação será utilizada na simulação 

dinâmica.  

A localização destes ficheiros e a forma como são lidos, seguem os critérios traçados por (Lacerda, 

2013) nas secções 2.2.1 e 2.2.2 da sua dissertação. 

 

2.1.2 TRÂNSITO DE ENERGIA 

O programa desenvolvido tem como objetivo principal a simulação dinâmica do regime transitório de 

sistemas de energia após a ocorrência de um defeito na rede, para tal, o correto cálculo do trânsito de 

energia em regime estacionário é uma parte essencial do processo. 
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A partir do cálculo do trânsito de energia obtêm-se os resultados necessários à conversão das cargas 

e geradores envolvidos em admitâncias constantes e ao cálculo das condições iniciais das variáveis 

dinâmicas dos modelos em estudo. 

Tal como referido em dissertações anteriores como (Lacerda, 2013) e (Araújo, 2010), o método de 

referência para o cálculo do trânsito de energia é o método de Newton-Raphson sendo por isso o 

método utilizado neste programa.  

Em (Lacerda, 2013), todo este processo foi revisto e reescrito mantendo-se inalterado nesta nova 

versão do programa. 

 

Figura 2.1 – Fluxograma do programa (Lacerda, 2013) 
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2.1.3 CÁLCULOS PRELIMINARES 

2.1.3.1 CÁLCULO DA MATRIZ DE ADMITÂNCIAS 

Apesar da matriz de admitâncias já ter sido previamente calculada para o trânsito de energia referido 

na secção anterior, esta terá de ser recalculada antes de se dar início à simulação dinâmica de maneira 

a incluir as cargas e os geradores presentes na rede. 

As cargas são então convertidas de cargas com elasticidade nula, em relação à tensão, para cargas 

passivas com elasticidade 2, ou seja, passam a ser modeladas por uma admitância constante. Esta 

conversão é feita, para um barramento genérico k, da seguinte maneira: 

 𝒀𝐶𝑘
=

𝑺𝐶𝑘
∗

𝑽𝑘
2  

(2.1) 

No caso dos geradores, estes são modelados por uma impedância equivalente, a impedância 

subtransitória, utilizada no cálculo da intensidade da corrente durante o primeiro ciclo após o defeito. 

Os valores destas impedâncias estão presentes em ambos os ficheiros de leitura, *.raw e *.dyr. Por 

esta razão, nesta fase, o programa verifica que os valores são equivalentes em ambos os ficheiros de 

maneira a evitar erros de implementação. 

Com as cargas e geradores convertidos, a matriz de admitâncias da rede é então recalculada e de 

seguida, utilizando o método de redução da matriz de admitâncias através da eliminação de todos os 

nós da rede, com exceção dos nós internos dos geradores, sugerida em (Sucena Paiva, 2005), obtém-

se a matriz [𝒀𝑎𝑢𝑥] que será utilizada no cálculo do vector das tensões nos barramentos da rede.  

A expressão matricial (2.2) representa as equações nodais da rede aumentada: 

 [
[𝑰]

[0]
] = [

[𝒀𝑚𝑚] [𝒀𝑚𝑛]

[𝒀𝑛𝑚] [𝒀𝑛𝑛]
] [

[𝑬]

[𝑽]
] (2.2) 

Onde [𝑬]  representa os vectores das forças electromotrizes e [𝑽]  os vetores das tensões nos 

barramentos da rede. Do lado esquerdo da igualdade estão representadas correntes injetadas nos 

barramentos sendo [𝑰] o vector das correntes injetadas nos barramentos de geração e [0] o vetor das 

correntes injetadas nos barramentos de carga. Este último, toma o valor nulo, pois nestes casos as 

cargas estão representadas por impedâncias constantes, tal como foi dito anteriormente. 

Da equação (2.2) obtém-se: 

 [𝑰] = [𝒀𝑚𝑚][𝑬] + [𝒀𝑚𝑛][𝑽] (2.3) 

 [0] = [𝒀𝑛𝑚][𝑬] + [𝒀𝑛𝑛][𝑽] (2.4) 

Da equação (2.4) tem-se que [𝑽] é dado por: 
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 [𝑽] = [𝒀𝑎𝑢𝑥][𝑬] (2.5) 

Onde [𝒀𝑎𝑢𝑥] é uma matriz de admitâncias auxiliar dada pela equação (2.6). 

 [𝒀𝑎𝑢𝑥] = −[𝒀𝑛𝑚][𝒀𝑛𝑛]−1 (2.6) 

Esta matriz auxiliar não representa a matriz de admitâncias reduzida da rede, utilizada em trabalhos 

anteriores. Representa uma matriz ainda mais simples possível apenas porque, no modelo aplicado, 

as correntes injetadas pelos geradores obtêm-se através do método de integração utilizado, assim, 

conhecendo as suas forças eletromotrizes, [𝑬], consegue-se obter diretamente o vetor das tensões nos 

barramentos da rede, [𝑽]. 

 

2.1.3.2 CÁLCULO DAS CONDIÇÕES INICIAIS 

O cálculo das condições iniciais será um dos passos mais importantes para assegurar o correto 

funcionamento do programa. Para confirmar que os valores obtidos são válidos, estes são comparados 

com os valores retirados do PSS/ETM, devendo estar em concordância. Caso contrário, deduz-se que 

terão ocorrido erros de implementação e o programa não poderá avançar. 

O cálculo das condições iniciais segue os seguintes passos: 

1. Cálculo da corrente gerada pelo gerador, 𝑰𝒔𝒐𝒓𝒄0
, na referência da rede. 

2. Cálculo do valor inicial do ângulo do rotor, 𝛿0. 

3. Cálculo das tensões e correntes aos terminais do gerador, na referência do gerador, 

𝑉𝑋0
, 𝑉𝑌0

, 𝐼𝑋0
 e 𝐼𝑌0

. 

4. Cálculo dos valores iniciais da tensão e corrente de comando, 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷0 e 𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷0. 

Estes passos dizem apenas respeito ao cálculo das condições iniciais para as variáveis de estado e 

algébricas do modelo do gerador. Para além destas, é também necessário calcular as condições iniciais 

das variáveis de estado e algébricas dos restantes modelos em estudo nesta dissertação. No capítulo 

6, onde são discutidas a equações diferenciais-algébricas destes modelos, apresenta-se na secção 6.3 

o processo de cálculo das condições iniciais em maior detalhe.  

 

2.1.3.3 CÁLCULO DAS MATRIZES DE ESTADO CONSTANTES 

O último passo antes de se dar início à simulação dinâmica consiste na construção das matrizes de 

estado que serão depois utilizadas no algoritmo de integração numérica. Para aliviar o esforço 

computacional do programa, estas matrizes são divididas em matrizes constantes e variáveis e são 

calculadas a partir das equações algébricas que representam dinamicamente cada um dos sistemas 

incluídos nos modelos em estudo. Estas equações bem como a construção das referidas matrizes 

encontram-se em mais detalhe no capítulo 6. 
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Nesta fase do programa, apenas são calculadas as matrizes de estado constantes, que permanecerão 

inalteradas ao longo de toda a simulação. 

 

2.1.4 SIMULAÇÃO DINÂMICA 

Concluídos os cálculos preliminares, o programa encontra-se em condições de dar início à simulação 

dinâmica. Esta simulação é feita discretamente em pequenos passos de integração onde, a cada passo, 

é encontrada uma nova solução do modelo de estado em estudo. 

Em 𝑇 = 0  dá-se início à simulação. Neste instante todas as variáveis dos modelos encontram-se 

definidas pelas suas condições iniciais. O tempo é então sucessivamente incrementado segundo o 

passo de integração (𝑇 = 𝑇 + Δ𝑡), actualizando-se a cada passo o valor de cada variável. A simulação 

corre até ser atingido o tempo de simulação definido, 𝑇𝑠𝑖𝑚. 

 

2.1.4.1 ATUALIZAÇÃO DAS MATRIZES DE ADMITÂNCIAS 

No início de cada passo de tempo, o programa verifica se houve alguma alteração na topologia da rede. 

Esta alteração poderá dever-se à ocorrência de um defeito nalguma linha, de um curto-circuito nalgum 

barramento, de uma súbita alteração da carga ou mesmo ficar a dever-se à ação de um disjuntor. 

Se a matriz se mantiver inalterada, o programa segue com a simulação, caso contrário, exige-se que 

tanto a matriz das admitâncias da rede, [𝒀], como a matriz auxiliar, [𝒀𝑎𝑢𝑥], sejam recalculadas. 

 

2.1.4.2 CÁLCULO DAS EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 

As equações algébricas do sistema são todas as equações representativas dos componentes do 

sistema que não são diferenciais e, portanto, não fazem parte da integração numérica. A partir da 

resolução destas equações, o programa calcula, a cada passo de tempo, o valor das variáveis 

algébricas dos modelos dinâmicos. 

O modelo para o gerador eólico em estudo, WT3, contém várias variáveis algébricas, sendo as tensões 

de cada barramento da rede, [𝑽],  e as correntes injectadas pelos geradores eólicos nos barramentos 

aos quais estão ligados, [𝑰𝑖𝑛𝑗], as primeiras a ser calculadas, para com elas, se proceder ao cálculo 

das potências das máquinas e assim encontrar o valor das restantes variáveis.  

No modelo genérico do conversor/gerador, WT3G1, apresentado em detalhe na secção 5.1, a corrente 

𝑰𝑠𝑜𝑟𝑐é facilmente calculada aplicando a transformação de valores da referência do gerador para a 
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referência da rede, [𝑇], às variáveis 𝑰𝑋𝑖𝑛𝑗 e 𝑰𝑋𝑖𝑛𝑗 que por sua vez são obtidas a partir das variáveis de 

estado 𝐼𝑝 e 𝐸𝑞. 

Como se pode ver pelo modelo do gerador/conversor acima mencionado, no PSS/ETM, os geradores 

eólicos são modelados pelo seu equivalente de Norton, ou seja, através de uma fonte de corrente em 

paralelo com a impedância transitória da máquina. No caso em estudo, o valor dessa fonte de corrente 

é 𝑰𝑠𝑜𝑟𝑐 . Logo, para encontrar a tensão interna transitória do gerador, 𝑬 , basta recorrer ao seu 

equivalente de Thevenin. A tensão interna do gerador obtém-se então a partir da equação (2.7): 

 𝑬 = 𝑰𝑠𝑜𝑟𝑐 . 𝑿𝑒𝑞 (2.7) 

Com o valor da tensão interna do gerador calcula-se o valor das tensões nos barramentos da rede 

segundo a equação (2.8), recorrendo para tal à igualdade (2.5) calculada na secção 2.1.3.1: 

 𝑽 = 𝒀𝑎𝑢𝑥 . 𝑬 (2.8) 

As correntes injetadas pelos geradores eólicos nos barramentos aos quais estão ligados, [𝑰𝑖𝑛𝑗], obtêm-

se através da equação (2.9): 

 [𝑰𝑖𝑛𝑗] = 𝑰𝑠𝑜𝑟𝑐 − 𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚. 𝑿𝑒𝑞
−1 (2.9) 

Onde 𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚 é a tensão no barramento 𝑖 onde está ligado o gerador: 

 𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚 = 𝑽𝑖 (2.10) 

Finalmente, estão reunidas as condições para o cálculo das potências de cada gerador segundo as 

equações (2.11) a (2.13): 

 𝑺𝑚𝑎𝑞𝑖
= 𝑽𝑖𝑰𝑖𝑛𝑗𝑖

∗  (2.11) 

 𝑃𝐺𝑖
= 𝑟𝑒𝑎𝑙{𝑺𝑚𝑎𝑞𝑖

} (2.12) 

 𝑄𝐺𝑖
= 𝑖𝑚𝑎𝑔{𝑺𝑚𝑎𝑞𝑖

} (2.13) 

A partir destes valores de potência, as variáveis algébricas específicas de cada modelo podem então 

ser calculadas. O procedimento para o cálculo destas grandezas encontra-se descrito em detalhe na 

secção 6. 

 

2.1.4.3 CÁLCULO DAS MATRIZES DE ESTADO NÃO CONSTANTES 

Como já foi referido na secção 2.1.3.3, com o intuito de aliviar o esforço computacional do programa 

desenvolvido, este divide as matrizes do modelo de estado em matrizes constantes e matrizes 

variáveis.  

Ao passo que as matrizes de estado constantes permanecem inalteradas ao longo de toda a simulação, 

as matrizes de estado variáveis dependem do valor de variáveis algébricas e de estado, pelo que têm 

de ser calculadas a cada passo de integração.  
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Mais uma vez, a construção e cálculo destas matrizes poderá ser consultada no capítulo 6 desta 

dissertação. 

 

2.1.4.4 CÁLCULO DO ALGORITMO DE INTEGRAÇÃO 

À imagem e semelhança do que já vem sendo aplicado em versões anteriores deste programa, e 

voltando a frisar que o objetivo deste trabalho é apenas o de expandir a biblioteca de modelos 

suportados pelo programa, manteve-se o algoritmo de integração utilizado, Euler-Cauchy modificado, 

visto este ser fiel ao algoritmo utilizado pelo PSS/ETM, tal como referido em (Lacerda, 2013). Uma 

descrição deste algoritmo pode ser encontrada no ANEXO B. 

 

2.1.5 IMPRESSÃO DE RESULTADOS 

Por fim, e já atingido o tempo de simulação definido, 𝑇𝑠𝑖𝑚, o último passo do programa é a impressão 

dos resultados da simulação. O programa permite a impressão dos gráficos de todas as variáveis 

envolvidas na simulação, podendo o utilizador optar pela impressão total ou apenas das variáveis mais 

relevantes. 

Tal como está patente em Lacerda (2013), o utilizador pode ainda optar por imprimir gráficos apenas 

com a variação temporal das variáveis, gráficos com a comparação entre os valores calculados pelo 

programa e os valores obtidos a partir do PSS/ETM e gráficos com o erro, em percentagem, entre estes 

valores. O programa oferece ainda a possibilidade de guardar os gráficos em formato JPEG. 

 

2.2 ALTERAÇÕES NO PROGRAMA 

O trabalho desenvolvido centrou-se principalmente no estudo e implementação do modelo genérico 

para um gerador eólico WT3 no programa descrito nesta secção. Como já foi referido, este programa 

é o resultado do trabalho realizado por alguns alunos do IST, nomeadamente (Paulo, 2008), (Araújo, 

2010), (Lacerda, 2013), que têm, a cada versão do programa, melhorado e otimizado a sua eficiência 

computacional assim como simplificado o código que o compõe. No entanto, nesta nova versão, houve 

necessidade de alterar certos procedimentos de maneira a incorporar os modelos genéricos em estudo 

e corrigir algumas rotinas que estavam incompletas. 

2.2.1 [𝒀𝑎𝑢𝑥] NO LUGAR DE [𝒀𝑟𝑒𝑑] 

Esta alteração, tal como já foi referido na secção 2.1.3.1., resulta do facto de no modelo genérico em 

estudo ser possível obter a corrente injetada por cada gerador na rede a partir do algoritmo de 

integração pois esta grandeza depende diretamente de duas das variáveis de estado do modelo. Assim, 

aquando do cálculo das equações algébricas, descrito na secção 2.1.4.2, o vetor das tensões nos 
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barramentos da rede obtém-se diretamente através da equação (2.5), não sendo por isso necessário 

recorrer ao cálculo da matriz reduzida da rede tal como se apresenta em (Sucena Paiva, 2005) e se 

encontrava implementado no programa. A matriz [𝒀𝑎𝑢𝑥] permite então diminuir o esforço computacional 

exigido pelo programa, no entanto, apenas pode ser utilizada no caso especifico de geradores eólicos 

WT3. Para os restantes casos, a matriz [𝒀𝑟𝑒𝑑] é utlizada sendo que o programa foi preparado para 

fazer esta distinção 

 

2.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DOS LIMITES ANTI-WINDUP 

Da análise efetuada ao programa, chegou-se à conclusão que a forma como os limites anti-windup 

estavam a ser implementados se encontrava incompleta.  

Neste tipo de limites, a variável de saída, 𝑥, de um bloco de integração ou de um filtro, não poderá ser 

restringida apenas quando se encontra fora dos seus limites 𝑥𝑚𝑎𝑥  e 𝑥𝑚𝑖𝑛 , tal como se encontrava 

implementado. Este procedimento estaria correto apenas para limites windup. Para o correto 

funcionamento de um limite anti-windup é necessário avaliar se o valor da derivada 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 é positivo quando 

𝑥 > 𝑥𝑚𝑎𝑥  e negativo quando 𝑥 < 𝑥𝑚𝑖𝑛  para aplicar ou não a restrição. No caso de a restrição ser 

aplicada, esta só será levantada quando a variável 𝑥 voltar a entrar dentro dos limites. 

A descrição detalhada deste tipo de limite encontra-se no ANEXO B.  
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3 SISTEMAS AERODINÂMICO E MECÂNICO 

3.1 CONFIGURAÇÃO DE UM GERADOR EÓLICO 

Nos sistemas de conversão de energia eólica, o vento é utlizado como fonte primária de energia para 

a produção de energia elétrica. O vento é, por definição, uma massa de ar em deslocamento que tem 

associada uma energia cinética de translação. O processo de conversão de energia eólia em energia 

elétrica consiste então no aproveitamento desta energia de translação. 

De uma forma simplificada, quando o vento incide nas pás de uma turbina eólica, a sua energia é 

convertida em energia cinética de rotação. Estando as pás acopladas ao rotor da turbina, este irá 

consequentemente girar, transmitindo este movimento ao eixo da turbina ao qual está também 

acoplado o gerador elétrico, responsável finalmente pela conversão da energia cinética rotacional ou 

energia mecânica contida no seu rotor, em energia elétrica. Este processo não é livre de perdas, não 

sendo possível converter toda a energia eólica em energia elétrica. 

De maneira a melhor compreender o funcionamento de um gerador eólico e assim estabelecer um 

modelo do mesmo, é importante conhecer os seus diversos componentes. Na Figura 3.1 é apresentado 

um diagrama completo de uma unidade moderna. De seguida, uma breve descrição de cada 

componente é apresentada. 

 

Figura 3.1 – Configuração geral de uma unidade eólica moderna (Sohn, 2014) 

Como se pode ver na Figura 3.1, os principais elementos que constituem uma unidade eólica moderna 

são: 

• sistema aerodinâmico: composto pelas pás da turbina e responsável pelo processo de 

conversão da energia eólica em mecânica. 
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• sistema mecânico: composto pelo rotor da turbina, eixo, caixa de transmissão e rotor do 

gerador. 

• sistema elétrico: composto pelo conversor eletrónico de potência, cabos, disjuntores, 

transformadores e dispositivos de controlo específicos. 

• sistemas de controlo do conversor: sistemas de controlo associados ao conversor que serão 

discutidos no capítulo 5. 

• vento: é uma massa de ar em deslocamento que pode ser modelado com dados reais obtidos 

em campo ou matematicamente através de vários modelos presentes na literatura, como por 

exemplo, (Anderson & Bose, 1983). Para efeitos de simplicidade e sendo que os fenómenos 

meteorológicos caem fora do âmbito desta dissertação, a velocidade do vento será considerada 

constante. 

• gerador: o gerador elétrico num sistema de conversão eólico podendo este ser síncrono ou 

assíncrono. 

• rede elétrica: representa o sistema elétrico de energia ao qual as unidades eólicas estão 

ligadas. 

• sistema de controlo aerodinâmico: este controlo pode ser conseguido de três maneiras, 

controlo por perda aerodinâmica (stall), controlo do ângulo de passo e controlo por perda 

aerodinâmica ativa ( active stall). 

• sistemas de proteção: compostos pelos relés de proteção.  

A seguir, são descritos brevemente os sistemas aerodinâmico e de controlo aerodinâmico, assim como 

o sistema mecânico. A modelação destes sistemas pode ser encontrada em maior detalhe em 

(Akhmatov, 2003), (Slootweg J. , 2003), (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011), (Ackermann, 

2005) e (Johnson, 2006). 

 

3.2 SISTEMA AERODINÂMICO 

O sistema aerodinâmico de um gerador eólico é constituído pelas pás da turbina e é responsável pela 

conversão da energia eólica em energia mecânica. A energia eólica não é mais do que a energia 

cinética associada ao movimento de translação de uma massa de ar (vento).  O vento, ao incidir nas 

pás da turbina faz com que esta gire, convertendo assim a sua energia cinética em energia mecânica 

de rotação, que causa a rotação do eixo da turbina onde está acoplado o gerador elétrico, responsável 

pela conversão da mesma em energia elétrica, havendo sempre perdas associadas a todo este 

processo.  

A energia cinética 𝐸 , [𝑘𝑔𝑚2/𝑠2], associada ao movimento de translação de uma massa de ar, é 

calculada através da Equação (3.1): 

 E =
1

2
𝑚𝑎𝑟𝑣

2 (3.1) 
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Onde 𝑚𝑎𝑟 , [𝑘𝑔 𝑠⁄ ] representa o fluxo de uma massa de ar ao atravessar a região circular 

correspondente à área varrida pelas pás da turbina 𝐴, [𝑚2], de raio 𝑅, [𝑚], durante um certo período 

de tempo. Este fluxo é dado pela equação (3.2): 

 𝑚𝑎𝑟 = 𝜌𝑎𝑟𝐴𝑣 (3.2) 

onde 𝜌𝑎𝑟, [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ], representa a densidade do ar1. 

A potência total disponível na massa de ar que é varrida pelas pás 𝑃𝑣, [W],  é então calculada a partir 

da Equação (3.3): 

 𝑃𝑣 =
1

2
𝜌𝑎𝑟𝐴𝑣3 (3.3) 

É impossível para uma turbina converter a totalidade da energia cinética de uma massa de ar em 

energia mecânica, pois tal significaria que deixaria de haver vento na região imediatamente atrás da 

turbina. Para traduzir este fenómeno, no cálculo da potência mecânica disponível no rotor da turbina 

𝑃𝑚, [W],  é aplicado um fator denominado coeficiente de potência 𝐶𝑝, conforme se pode verificar pela 

Equação (3.4): 

 𝑃𝑚 = 𝐶𝑝𝑃𝑣 (3.4) 
 

A potência mecânica em função do coeficiente de potência, é calculada de acordo com a equação (3.5): 

 𝑃𝑚 =
1

2
𝜌𝑎𝑟𝐶𝑝𝐴𝑣3 (3.5) 

Em 1920, O físico alemão Albert Betz provou que em condições ideais o coeficiente de potência máximo 

para uma turbina é de apenas 59,26 %, sendo este valor conhecido por limite de Betz.  Segundo 

(Ackermann, 2005), para turbinas modernas, valores típicos do coeficiente de potência situam-se numa 

gama entre os 40% e os 50%, deduzidas as perdas na caixa de transmissão e no gerador. 

O coeficiente de potência não é, portanto, um valor constante, variando de turbina para turbina em 

função ângulo de passo β , [°] , e do parâmetro 𝜆 . Este parâmetro, designado por velocidade  

específica2, traduz a relação entre a velocidade linear da extremidade da pá da turbina 𝜔𝑡, [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ], e 

a velocidade do vento, 𝑣, e é calculado conforme a equação (3.6):  

 𝜆 =
𝜔𝑡𝑅

𝑣
 (3.6) 

considerando as equações (3.5) e (3.6), a potência mecânica da turbina e o binário aerodinâmico, 𝑇𝑎, 

[𝑁𝑚],  podem finalmente ser expressos pelas equações (3.7) e (3.8), respetivamente: 

 𝑃𝑚 =
1

2
𝜌𝑎𝑟𝐶𝑝(𝜆, β)𝐴𝑣3 (3.7) 

                                                   
 

1 cujo valor a 1 atm e 25 ºC é 1,225 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
2 tip speed ratio 
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 𝑇𝑎 =
1

2𝜆
𝜌𝑎𝑟𝐶𝑝(𝜆, β)𝐴𝑅2𝑣2 (3.8) 

Observando a equação (3.7), conclui-se que, uma vez que a velocidade do vento e a densidade do ar 

não podem ser controlados e a área varrida pelas pás é fixa, pois depende apenas do comprimento 

das pás, a única maneira de controlar a potência mecânica retirada do vento é através da manipulação 

do coeficiente de potência. Sendo este fator dependente da relação de velocidades e do ângulo de 

passo, é importante compreender a sua variação com estes parâmetros.  

A Figura 3.2 representa o coeficiente de potência para um determinado gerador eólico em função do 

parâmetro 𝜆, para um ângulo β fixo.  

 

Figura 3.2 – Curva típica do coeficiente de potência em função de 𝜆 (Sohn, 2014) 

A relação ótima de velocidades 𝜆ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜  que permite alcançar o coeficiente de potência máximo é 

alcançada para uma certa velocidade específica de rotação da turbina 𝜔𝑒𝑠𝑝 e para uma determinada 

velocidade do vento 𝑣𝑒𝑠𝑝, tal como se pode observar na equação (3.9), onde o comprimento das pás 𝑅 

é fixo. 

 𝜆ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 =
𝜔𝑒𝑠𝑝𝑅

𝑣𝑒𝑠𝑝

 (3.9) 

Este ponto é o ponto ótimo de operação da turbina e, segundo (Resende, p. 8), é atingido quando a 

velocidade linear da extremidade das pás da turbina é cerca de 8 a 9 vezes superior à velocidade do 

vento. 

Todas as turbinas eólicas são projetadas para produzirem a potência máxima (potência nominal) para 

uma determinada velocidade do vento (velocidade nominal). Para que tal seja possível, é necessário 

que a velocidade do rotor da turbina acompanhe as variações da velocidade de vento. Em geradores 

eólicos de velocidade fixa, este ajuste não é muito flexível tornando-se a relação (3.9) praticamente 

única para estes casos. Já para o caso de geradores eólicos de velocidade variável, é possível garantir 

que o parâmetro 𝜆ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 permanece constante através da adaptação da velocidade angular do rotor da 

turbina, para diferentes velocidades do vento, compreendidas numa gama entre as chamadas cut-in 
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wind speed e cut-out wind speed. A Figura 3.3 representa o coeficiente de potência para um 

determinado ângulo de passo β e para diferentes velocidades do vento. Nesta figura, observa-se que, 

através da variação da velocidade do rotor da turbina para diferentes velocidades do vento, se 

consegue manter a relação de velocidades constante de maneira a maximizar o coeficiente de potência 

para qualquer situação de vento. 

 

Figura 3.3 – Coeficiente de potência para unidade eólica de velocidade variável (Sohn, 2014) 

No parágrafo anterior, cut-in wind speed representa o valor de velocidade do vento abaixo do qual não 

é interessante extrair potência e cut-out wind speed representa o valor de velocidade do vento acima 

do qual a turbina é desligada por razões de segurança, pois deixa de ser economicamente viável 

aumentar a extração de potência.  

Dependendo do tipo de tecnologia, um gerador eólico moderno começa a produzir energia elétrica para 

velocidades de vento a partir dos 3-4 m/s, atinge o valor nominal acima dos 13-14 m/s e é desligado 

para velocidades do vento acima dos 25 m/s, tal como se pode observar na Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Curva de potência para o gerador eólico Enercon E126 de 7,5MW (Enercon) 

Segundo (Salles, 2009), as curvas dos coeficientes de potência são normalmente obtidas 

experimentalmente para cada caso. Ainda assim, (Heier, 1998), (Anderson & Bose, 1983, pp. 3791-95) 

e (Wasynczuk, Man, & Sullivan, 1981, pp. 47,48), tentaram apresentar diferentes funções de 

aproximação. Em (Slootweg, de Haan, Polinder, & Kling, 2003, pp. 144-51), é apresentado o modelo 
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mais corrente nos dias de hoje que fica totalmente representado pelas equações (3.10) e (3.11). A 

Figura 3.5, representa graficamente algumas das soluções possíveis para o conjunto de equações. 

 𝐶𝑝 = 𝐶1 (
𝐶2

𝜆𝑖

− 𝐶3β − 𝐶3β
𝐶5 − 𝐶6) 𝑒

(−
𝐶7
𝜆𝑖

)
 (3.10) 

 
𝜆𝑖 =

1

1
𝜆 − 𝐶8β

−
𝐶9

β3 + 1

 
(3.11) 

 

Figura 3.5 – Família de curvas do coeficiente de potência (Junior, 2012, p. 38) 

Nas equações (3.10) e (3.11) acima, os parâmetros c1 a c9 são ajustáveis de maneira a representar 

corretamente o comportamento aerodinâmico de geradores de fabricantes diferentes. Estes parâmetros 

podem ser consultados em (Slootweg J. , 2003), para diversos geradores eólicos modernos. 

 

3.3 SISTEMAS DE CONTROLO AERODINÂMICO 

De maneira a evitar esforços excessivos e eventuais danos no gerador, é essencial manter o equilíbrio 

entre as potências mecânica e elétrica, limitando a potência mecânica do gerador, ou seja, limitando a 

energia retirada da ação do vento para velocidades acima da nominal. 

Tal é conseguido através da atuação dos sistemas de controlo aerodinâmicos. Segundo (Ackermann, 

2005), existem três métodos correntes: o controlo por perda aerodinâmica, o controlo do ângulo de 

passo (pitch) e o controlo por perda aerodinâmica ativa. 

 

3.3.1 CONTROLO POR PERDA AERODINÂMICA 

O controlo por perda aerodinâmica, também conhecido por controlo de stall, stall passivo, ou controlo 

de ângulo de passo fixo, é um método de controlo utilizado principalmente em sistemas de conversão 
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de velocidade fixa, onde o ângulo de passo das pás é constante devido ao facto de estarem fixas ao 

rotor do gerador. Foi dos primeiros métodos a aparecer e é o mais simples dos três.  

Este controlo baseia-se no projeto aerodinâmico das pás para assegurar que para velocidades do vento 

acima da nominal ocorram fenómenos de turbulência na região imediatamente atrás das pás, de 

maneira a limitar a energia absorvida pelas pás do gerador e assim reduzir o binário disponível. A Figura 

3.6 exemplifica este método de controlo.  

 

Figura 3.6 – Escoamento normal e presença da turbulência para velocidades do vento acima da 

nominal (Sohn, 2014) 

Se este controlo fosse ideal, a potência aumentaria gradualmente com o vento até atingir o seu valor 

máximo, mantendo-se neste patamar para velocidades do vento superiores à nominal. Na pratica, não 

é isto que acontece, como se pode ver em (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). A Figura 3.8 

mostra como evolui na realidade a potência em função da velocidade do vento. 

Este método, apesar de simples e robusto, apresenta diversas desvantagens que se prendem 

principalmente com a instabilidade da potência elétrica produzida na situação de vento com velocidade 

superior à nominal e com o facto de as vibrações provocadas pela presença de turbulências causarem 

oscilações mecânicas e acelerarem a fadiga dos materiais devido ao stress mecânico a que estão 

sujeitos. Segundo (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011), para contornar este problema exige-se 

que as pás sejam mecanicamente mais robustas, aumentando assim os custos associados  

 

3.3.2 CONTROLO DO ÂNGULO DE PASSO 

O controlo do ângulo de passo também conhecido por controlo de pitch, é um método de controlo ativo 

utilizado tipicamente em unidades eólicas de velocidade variável. Este método conta com mecanismos 

hidráulicos ou eletromecânicos, capazes de rodar as pás de uma turbina ao longo o seu eixo 

longitudinal, de maneira a alterar o ângulo de incidência do vento sobre as mesmas, limitando assim a 

energia retirada do vento e evitando danos físicos no gerador.   

Este sistema apenas atua para velocidades do vento acima da nominal, pois para velocidades abaixo 

da nominal impõe-se que o ângulo de passo se mantenha a 0º ou muito próximo deste valor para 

permitir que a potência elétrica retirada do vento seja a máxima possível para cada velocidade de vento, 

tal como referido anteriormente na secção 3.2. 
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Quando a velocidade do vento é superior à velocidade nominal, este sistema atua no ângulo de passo 

das pás, aumentando-o para assim diminuir o ângulo de ataque do vento nas mesmas. Esta ação reduz 

o binário aerodinâmico disponível nas pás e limita a potência retirada do vento à potencia nominal. 

A rotação das pás, faz-se ao longo do seu eixo longitudinal e é conseguida através da atuação de 

mecanismos hidráulicos ou eletromecânicos dando-se preferência hoje em dia à utilização de 

servomotores controlados para seguir um ângulo de referência produzido pelo sistema de controlo que 

pode variar entre os 0º e os 90º, com uma pequena margem de tolerância. Devido a limitações 

construtivas, esta variação não deverá ter um ritmo superior a 5º/s podendo por vezes, em situações 

de variações elevadas da velocidade do vento, atingir um ritmo de 10º/s. Em (Burton, Jenkins, Sharpe, 

& Bossanyi, 2011), os aspetos construtivos e tecnológicos são discutidos em maior detalhe.  

A Figura 3.7 mostra a atuação deste sistema de controlo: 

  

Figura 3.7 – Atuação do sistema de controlo do ângulo de passo. (Sohn, 2014) 

Como principais vantagens deste tipo de controlo há que apontar a facilidade em controlar e maximizar 

a potência produzida, a atuação em situações de emergência e a redução de custos associados à 

estrutura mecânica devido ao facto de não ser necessária uma estrutura tão robusta como no caso do 

controlo por perda aerodinâmica, descrito na secção anterior. No entanto, este sistema sofre de uma 

certa vulnerabilidade a eventuais variações bruscas de velocidade do vento e o investimento necessário 

em servomotores e nos seus sistemas de controlo elevam os custos de um gerador equipado com 

controlo do ângulo de passo. 

A Figura 3.8 mostra a potência elétrica de saída de geradores eólicos equipados com controlo por perda 

aerodinâmica e com controlo do ângulo de passo, considerando as operações em velocidades fixa e 

variável. Observando a figura, é fácil concluir que o controlo do ângulo de passo permite um maior 

aproveitamento da energia eólica disponível no vento, sendo esta diferença ainda mais notória no caso 

de a operação ser em velocidade variável (Burton, Jenkins, Sharpe, & Bossanyi, 2011). 
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Figura 3.8 – Comparação entre métodos de controlo aerodinâmico. (Sohn, 2014) 

 

3.3.3 CONTROLO POR PERDA AERODINÂMICA ATIVA 

O controlo por perda aerodinâmica ativa, também conhecido como controlo stall ativo, controlo fixo 

ativo ou combi-stall, combina os controlos por perda aerodinâmica e de ângulo de passo descritos 

anteriormente e atua da seguinte forma: à medida que a velocidade do vento aumenta diminui-se o 

ângulo de passo β fazendo com que o ângulo de ataque aumente. Consequentemente irão surgir os 

fenómenos de turbulência característicos do controlo por perda aerodinâmica, que deverão reduzir o 

binário aerodinâmica disponível na turbina. Neste modo de operação, a faixa de variação do ângulo de 

passo vai de – 90º a 0º, ou seja, contrária à do controlo do ângulo de passo. 

Os diagramas de blocos dos modelos do sistema aerodinâmico e dos sistemas de controlo 

aerodinâmico em estudo nesta dissertação, são apresentados nas secções 5.3 e 5.4. 

 

3.4 SISTEMA MECÂNICO 

O sistema mecânico de um gerador eólico é composto pelas massas do rotor da turbina e do gerador, 

pelos eixos de baixa e alta velocidades e pela caixa de transmissão. Dependendo da finalidade do 

estudo do sistema, este pode ser representado por duas massas ou por uma massa única apenas. O 

modelo de massa única é recomendado quando o interesse é apenas avaliar as variações do binário 

eletromagnético, provenientes de perturbações por defeitos no sistema elétrico. Se, por outro lado, as 

variações do binário mecânico, oriundas de perturbações por flutuações da velocidade do vento, forem 

o objeto de estudo, é recomendado o modelo de duas massas. Estas variações podem provocar 

oscilações consideráveis nas variáveis mecânicas e elétricas do gerador, influenciando diretamente a 

qualidade da energia elétrica gerada (Pereira, 2007). 

Existem outros modelos na literatura, como é o caso do modelo de três massas, citado em (Perdana 

A. , 2008), e do modelo de seis massas encontrado em (Muyeen, Tamura, & Murata, 2009). No entanto, 
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vários estudos comparativos encontrados em (Muyeen, et al., 2007, pp. 131-141) permitem concluir 

que o modelo de duas massas é considerado suficiente para estudos de estabilidade transitória na 

ocorrência de grandes perturbações. 

Segundo (Singh & Santoso, 2011) e (Bolik, 2004), a modelação de um sistema mecânico de duas 

massas desenvolve-se considerando que as massas do rotor da turbina e do gerador são as que mais 

contribuem para a inércia do sistema, podendo ser ignorada a contribuição da caixa de transmissão. 

O binário aerodinâmico 𝑇𝑎, [𝑁𝑚], aplicado a um disco com momento de inércia J, [𝐾𝑔𝑚2], cujo eixo 

possui coeficiente de amortecimento D, [𝑁𝑚𝑠 𝑟𝑎𝑑⁄ ] e uma constante de rigidez de torção k,  [𝑁𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ], 

é calculado pela equação (3.12): 

 𝑇𝑎 = 𝐽
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2  + 𝐷
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 + 𝑘𝜃(𝑡) (3.12) 

  

Onde 𝜃(𝑡), [𝑟𝑎𝑑], é o deslocamento angular, 
𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
, [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ], a velocidade angular e 

𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2   , [𝑟𝑎𝑑 𝑠2⁄ ], a 

aceleração angular do disco. A Figura 3.9 mostra as grandezas citadas. 

 

 
Figura 3.9 – Representação da massa do rotor e do binário aerodinâmico. 

O sistema mecânico de duas massas é então representado pela Figura 3.10: 

 

Figura 3.10 – Representação das massas dos rotores, eixos e caixa de transmissão 

 

𝑇𝑎, como já citado, é o binário aerodinâmico aplicado à massa do rotor da turbina, que possui momento 

de inércia 𝐽𝑡, [𝐾𝑔𝑚2]. 𝑇𝑡, [𝑁𝑚] é o binário de transmissão do lado da baixa velocidade e 𝑇𝑔, [[𝑁𝑚], é o 

binário de transmissão do lado da alta velocidade. A caixa de transmissão possui 𝑁𝑡 dentes do lado da 

baixa velocidade e 𝑁𝑔 dentes do lado da alta. 𝐾𝑡, [𝑁𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ], e 𝐷𝑡, [𝑁𝑚𝑠 𝑟𝑎𝑑⁄ ], representam a constante 
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de rigidez e o coeficiente de amortecimento, respetivamente, do eixo entre a massa rotor da turbina e 

a caixa de transmissão. Os deslocamentos angulares em cada extremidade deste eixo são  𝜃𝑡1, [𝑟𝑎𝑑], 

e 𝜃𝑡2, [𝑟𝑎𝑑]. Já 𝐾𝑔, [𝑁𝑚 𝑟𝑎𝑑⁄ ], e 𝐷𝑔, [𝑁𝑚𝑠 𝑟𝑎𝑑⁄ ],  representam a constante de rigidez e o coeficiente de 

amortecimento, respetivamente, do eixo entre a caixa de transmissão e a massa do rotor do gerador.  

Os deslocamentos angulares em cada extremidade deste eixo são 𝜃𝑔1, [𝑟𝑎𝑑],e 𝜃𝑔2, [𝑟𝑎𝑑]. Finalmente, 

𝑇𝑒 , [𝑁𝑚], representa o binário eletromagnético aplicado à massa do rotor do gerador, que possui 

momento de inércia 𝐽𝑔, [𝐾𝑔𝑚2]. 
 

Desprezando então a massa da caixa de transmissão, e referenciando as constantes de rigidez e os 

coeficientes de amortecimento ao lado de baixa velocidade, de maneira a representá-los através de 

uma constante de rigidez e de um coeficiente de amortecimento equivalentes, k e D, obtém-se a Figura 

3.11 que representa o modelo do sistema mecânico de duas massas, através de grandezas únicas. 
 

 
Figura 3.11 – Representação da constante de rigidez e do coeficiente de amortecimento 

equivalentes. 

 

A equação (3.13) traduz a diferença entre o binário de transmissão do lado da alta velocidade e o 

binário eletromagnético: 

 𝑇𝑔 − 𝑇𝑒 = 𝐽𝑔
𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
 (3.13) 

onde ω𝑔, [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ], é a velocidade angular do rotor do gerador. 

A diferença entre o binário aerodinâmico e o binário de transmissão para o lado da baixa velocidade é 

dada pela Equação (3.14): 

 𝑇𝑎 − 𝑇𝑡 = 𝐽𝑡
𝑑𝜔𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
 (3.14) 

onde ω𝑡, [𝑟𝑎𝑑 𝑠⁄ ], é a velocidade angular do rotor da turbina. 

Considerando que: 

 
𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑2𝜃𝑔2(𝑡)

𝑑𝑡2
 (3.15) 

 
𝑑𝜔𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑2𝜃𝑡1(𝑡)

𝑑𝑡2
 (3.16) 

 𝑇𝑔 =
𝑇𝑡

ɳ
 (3.17) 
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Onde ɳ é a relação de velocidades, dada pela equação (3.18): 

 ɳ =
𝑁𝑡

𝑁𝑔

 (3.18) 

 

A equação de oscilação do eixo é dada pela equação (3.19):  

 𝑇𝑡 = 𝑘∆𝜃(𝑡) + 𝐷∆𝜔(𝑡) (3.19) 

Onde ∆𝜃(𝑡) é a diferença entre os deslocamentos angulares 𝜃𝑡1(𝑡) e 
𝜃𝑔2(𝑡)

ɳ
, e ∆𝜔(𝑡) é a diferença entre 

as velocidades angulares 𝜔𝑡(𝑡) e 
𝜔𝑔(𝑡)

ɳ
, segundo a equação (3.20): 

 
𝑑∆𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 = ∆𝜔(𝑡) =

𝑑𝜃𝑡1(𝑡)

𝑑𝑡
−

𝑑𝜃𝑔2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝜔𝑡(𝑡) −

𝜔𝑔(𝑡)

ɳ
 (3.20) 

Com as equações (3.13) a (3.20), é então possível obter as equações (3.21), (3.22) e (3.23) que 

descrevem o sistema de duas massas: 

 
𝑑𝜔𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
 =

1

𝐽𝑡
(𝑇𝑎 − 𝐷.𝜔𝑡(𝑡) +

𝐷

ɳ
.𝜔𝑔(𝑡) − 𝑘 ∫(𝜔𝑡(𝑡) −

𝜔𝑔(𝑡)

ɳ
)𝑑𝑡) (3.21) 

 
𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
 =

1

𝐽𝑔
(−𝑇𝑒 +

𝐷

ɳ
.𝜔𝑡(𝑡) +

𝐷

ɳ2
. 𝜔𝑔(𝑡) +

𝑘

ɳ
∫(𝜔𝑡(𝑡) −

𝜔𝑔(𝑡)

ɳ
) 𝑑𝑡) (3.22) 

Fazendo ∆𝜃(𝑡) = ρ(𝑡), o deslocamento angular entre as extremidades do eixo, tem-se a equação 

(3.23): 

 
𝑑𝜌(𝑡) 

𝑑𝑡
 = 𝜔𝑡(𝑡) −

𝜔𝑔(𝑡)

ɳ
 (3.23) 

A Figura 3.12 representa finalmente o sistema mecânico de duas massas. 

 
 

Figura 3.12 – Representação das massas dos rotores e do eixo para o sistema mecânico de 

duas massas. 

As equações (3.20), (3.21) e (3.22) podem ainda ser reescritas segundo (Perdana A. , 2006, p. 40), 

tomando a forma das equações (3.24), (3.25) e (3.26), onde as grandezas estão em pu, exceto as 

constantes de inércia da turbina e do gerador 𝐻𝑡, 𝐻𝑔, [𝑠], 𝑘, [𝑝𝑢 𝑟𝑎𝑑⁄ ], e os deslocamentos angulares 

nas extremidades do eixo referentes ao lado da baixa e da alta velocidade 𝜃𝑡1e 𝜃𝑡2, [𝑟𝑎𝑑]:  
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 2𝐻𝑡

𝑑𝜔𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝑇𝑎 − 𝑘(𝜃𝑡1(𝑡)  − 𝜃𝑔2(𝑡) ) − 𝐷 (𝜔𝑡(𝑡) − 𝜔𝑔(𝑡)) (3.24) 

 2𝐻𝑔

𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
 = −𝑇𝑒 + 𝑘(𝜃𝑡1(𝑡)  − 𝜃𝑔2(𝑡) ) + 𝐷 (𝜔𝑡(𝑡) − 𝜔𝑔(𝑡)) (3.25) 

 
𝑑(𝜃𝑡1  − 𝜃𝑔2 )

𝑑𝑡
 = 𝜔𝑡(𝑡) − 𝜔𝑔(𝑡) (3.26) 

O software PSS/ETM, permite a representação do sistema mecânico para modelos genéricos através 

de duas massas ou através de uma massa apenas. Isto permite aliviar o esforço computacional exigido, 

simplificando as equações a serem tratadas. Nesta dissertação, como o objetivo se prende apenas com 

o estudo da interação de um parque eólico com o a rede elétrica, o sistema mecânico pode ser 

representado com alguma precisão pelo modelo de massa única, segundo (Rosyadi, 2013, p. 24).  

Quando não especificado, as simulações são realizadas para o sistema mecânico de uma massa. 

Segundo (Schegner & La Seta, 2004, pp. 144-150), este modelo, elimina o eixo e a caixa de 

transmissão, considerando apenas uma única massa que concentra as inércias da turbina e do gerador 

numa só, 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, [𝐾𝑔𝑚2], e cuja representação (do sistema) é dada pela Equação (3.27): 

 
𝑑𝜔𝑡(𝑡)

𝑑𝑡
 =

𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑇𝑎 − 𝑇𝑒

𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

 (3.27) 

Onde 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 é dado pela Equação (3.28): 

 𝐽𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐽𝑡 + 𝐽𝑔 (3.28) 

Reescrevendo Equação (3.27), para o modelo de uma massa, tem-se então a Equação (3.29): 

 2(𝐻𝑡 + 𝐻𝑔)
𝑑𝜔𝑔(𝑡)

𝑑𝑡
 = 𝑇𝑎 − 𝑇𝑒 (3.29) 

Os diagramas de blocos dos modelos do sistema mecânico em estudo nesta dissertação e que 

traduzem estas equações, são apresentados no capítulo 5.3. 
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4 TIPOS DE GERADORES EÓLICOS E MODELOS 

GENÉRICOS 

4.1 TIPOS DE GERADORES EÓLICOS 

Em (Akhmatov, 2003) e (Slootweg J. , 2003), encontramos dois dos primeiros trabalhos sobre a 

modelação de sistemas de conversão de energia eólica, neles são apresentados extensos estudos dos 

modelos de geradores eólicos para análise da estabilidade de tensão em sistemas elétricos de 

potência. Em (Salles, 2009), é feita uma análise especialmente dedicada a geradores eólicos de 

velocidade variável. 

Apesar da grande variedade de geradores eólicos disponíveis no mercado, estes podem ser divididos 

em 4 grupos, dependendo do tipo de tecnologia utilizado e da topologia empregue. Segundo (WECC, 

2010), os geradores eólicos, para o propósito de estudos dinâmicos, são então classificados como: 

• Tipo 1 ou Tipo A:  

Geradores de indução em gaiola de esquilo de velocidade fixa ligados à rede através de um 

soft-starter. Podem ser equipados ou não com controlo de ângulo de passo. São típicos de 

instalações mais antigas, não sendo muito utilizados nos dias de hoje. 

 

• Tipo 2 ou Tipo B:  

Geradores de indução com o rotor bobinado equipados com controlo do ângulo de passo e 

com uma resistência variável entre o rotor e a rede. Esta resistência é controlada através de 

um conversor e oferece algum controlo da velocidade ainda que muito limitado. Apesar de 

apresentar maiores perdas, este sistema é capaz de reduzir o esforço mecânico no gerador 

causado por rajadas de vento. Este sistema também já não é muito comum atualmente. 

 

• Tipo 3 ou Tipo C:  

Geradores de indução de rotor bobinado ou mais conhecido como MIDA (máquina de indução 

duplamente alimentada) equipado com controlo do ângulo de passo. Neste tipo de geradores, 

O estator é diretamente ligado à rede e o rotor é ligado à rede através de um conversor 

eletrónico de potência AC/DC/AC que possibilita o controlo da sua velocidade numa faixa em 

torno da velocidade de sincronismo. 

 

• Tipo 4 ou Tipo D:  

Turbina com controlo do ângulo de passo e equipada com gerador ligado à rede através de 

um conversor eletrónico de potência projetado para a potência nominal da máquina. 
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Geradores deste tipo oferecem uma gama de variação da velocidade totalmente independente 

da velocidade de sincronismo da rede. 

A Tabela 4.1 descreve sumariamente estas quatro configurações típicas, apresentando as suas 

principais características, vantagens e desvantagens: 

Configuração do sistema Características principais 

Tipo A: Sistema de velocidade fixa 

 

Fabricantes: Suzlon, Micon (adquirida pela Vestas), 
Nordex, Siemens (Bonus), Ecotécnica e Made. 

Serviços de Sistema: Fornecimento de energia 
reativa 

• Conceito dinamarquês: Turbina com regulação stall 
equipada com gerador de indução com rotor em 
gaiola de esquilo ligado à rede através de um 
transformador; 

• Funcionamento a uma ou duas velocidades; 

• Baterias de condensadores para compensação do 
fator de potência da máquina; 

• Sistema de arranque suave (soft-starter) para 
limitar a corrente de arranque; 

• Apesar do sistema de regulação stall ser mais 
comum (Tipo A0) o controlo de pitch (Tipo A1) e 
controlo stall ativo (Tipo A2) também podem ser 
adotados nesta configuração. 

Vantagens: Simplicidade, robustez e baixo custo; 
Desvantagens: Funcionamento a velocidade constante; 
Carga mecânica elevada para a maioria dos regimes de 
vento; A qualidade da energia produzida reflete os 
efeitos da variabilidade do recurso. 

Tipo B: Sistema de velocidade variável limitada 

 

Fabricantes: Suzlon, Gamesa, Vestas. 

Serviços de sistema: Fornecimento de potência 
reativa 

 

• Conceito OptiSlip®: Turbina com controlo de pitch e 
equipada com gerador de indução de rotor 
bobinado em que o estator é ligado à rede através 
de um transformador e o rotor é ligado em série com 
uma resistência variável controlada por um 
conversor eletrónico; 

• Funcionamento a velocidade variável numa gama 
limitada (+10% da velocidade de sincronismo) pelo 
valor da resistência variável; 

• Baterias de condensadores para compensação do 
fator de potência da máquina; 

• Sistema de arranque suave (soft-starter) para 
limitar a corrente de arranque; 

Vantagens: Melhoria da eficiência do sistema através 
do aumento da gama de variação de velocidade. 
Desvantagens: Gama de variação da velocidade 
reduzida; Dissipação da potência retirada do rotor na 
resistência variável; Conversão das variações de vento 
em variações de potência injetada. 

Tipo C: Sistema de velocidade variável (conversor 
parcial) 

 

• Conceito máquina de indução duplamente 
alimentada - MIDA: Turbina com controlo de pitch e 
equipada com gerador de indução de rotor 
bobinado. O estator é diretamente ligado à rede e o 
rotor é ligado à rede através de um conversor 
eletrónico de potência AC/DC/AC; 

• Funcionamento a velocidade variável numa gama 
típica de velocidades de ±30% em torno da 
velocidade de sincronismo; 

• Potência do conversor limitada a 25-30% da 
potência nominal do gerador; 

• A potência retirada do rotor é injetada na rede 
através do conversor; 

• Injeção de potência reativa na rede 
independentemente do regime de funcionamento 
do gerador; 

Vantagens: Sistema atrativo do ponto de vista 
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Fabricantes: Vestas, Gamesa, Repower, Nordex, GE, 
Ecotécnica, Ingetur (filial da Acciona), Suzlon. 

Serviços de sistema: Fornecimento de potência 
reativa e capacidade de sobrevivência a cavas de 
tensão. 

económico; Aumento da eficiência; Melhoria na 
qualidade da energia produzida; Controlo da potência 
ativa e reativa. 

Desvantagens: Sistema de proteção do conversor 
(crowbar) contra correntes de defeito elevadas no 
rotor; Utilização de anéis coletores para transferir a 
potência do rotor para o conversor. 

Tipo D: Sistema de velocidade variável (conversor 
integral) 

 

 

Fabricantes: Enercon, GE, Siemens, Made, Leitner, 
Mtorres, Jeumont. 

Serviços de sistema: Fonte local de potência reativa 
e capacidade de sobrevivência a cavas de tensão. 

• Turbina com controlo de pitch e equipada com 
gerador ligado à rede através de um conversor 
eletrónico de potência projetada para a potência 
nominal da máquina; 

• A turbina eólica é equipada com um dos seguintes 
tipos de geradores: 

• Gerador de indução de rotor bobinado; 

• Gerador síncrono de rotor bobinado; 

• Gerador síncrono de ímanes permanentes; 

• A gama de variação da velocidade é alargada; 

• Aumento da capacidade de injeção de potência 
reativa; 

• A utilização de um gerador com um elevado 
número de polos e baixa velocidade de rotação 
dispensa a caixa de velocidades; 

• As variações da velocidade de vento são 
convertidas em variações de velocidade do rotor e 
não na potência injetada; 

Vantagens: Aumento da eficiência; Melhoria na 
qualidade da energia produzida; melhor controlo de 
potência ativa e reativa; possível ausência de caixa de 
velocidades; Ausência de anéis coletores. 

Desvantagens: elevado custo e perdas no conversor. 

Tabela 4.1 – Caracterização sumária das quatro configurações típicas (Oliveira Resende) 

A descrição detalhada de cada tipo de gerador e dos seus diferentes modos de controlo de potência 

cai fora do âmbito desta dissertação, contudo vastos trabalhos de investigação, validação e descrição 

destes modelos podem ser consultados em trabalhos e relatórios elaborados por IEEE, Western 

Electricity Coordinating Council (WECC), Utility Wind Integration Group (UWIG) e International Council 

on Large Electric Systems (CIGRE). 

 

4.2 GERADOR EÓLICO DO TIPO 3, WT3 

Um gerador eólico do tipo 3 é equipado, tal como referido anteriormente, com um gerador MIDA cujo 

rotor é ligado à rede elétrica através de um conversor CA/CC/CA. A  Figura 4.1 mostra a configuração 

típica de um gerador eólico deste tipo:  
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Figura 4.1 – Configuração típica de uma unidade eólica tipo 3 (Oliveira Resende) 

Considerando os sucessivos avanços tecnológicos e os diferentes modos de controlo oferecidos 

através da operação do conversor de potência, estas unidades produzem energia elétrica de uma forma 

cada vez mais eficiente, tornando-se numa solução viável não só no plano económico, devido ao baixo 

custo associado ao conversor, como no plano energético, possibilitando um melhor rendimento e 

qualidade para o sistema elétrico de potência. 

A presença do conversor CA/CC/CA, faz com que as frequências angulares do gerador e da rede sejam 

desacopladas uma da outra, o que permite que sejam controladas separadamente. Assim, conseguem-

-se separar as flutuações de frequência com origem em alterações da velocidade do vento das 

flutuações de frequência com origem em perturbações na rede elétrica, o que, para além de diminuir o 

stress mecânico no eixo do gerador, possibilita ainda um controlo adequado da energia entregue ao 

sistema, (Bolik, 2004). 

O conversor eletrónico de potência possibilita ainda o controlo das potências ativa e reativa geradas e 

o controlo da tensão, contribuindo assim também para a regulação do fator de potência e para a 

manutenção da tensão em níveis adequados. 

Como, neste caso, o estator do gerador é ligado diretamente á rede, a corrente de magnetização 

necessária ao estabelecimento do campo magnético no entreferro é fornecida pela própria rede elétrica, 

este campo rodará a uma velocidade angular igual à velocidade de sincronismo da rede 𝜔𝑠. No caso 

do rotor, este é accionado por uma fonte exterior, neste caso o vento, que lhe impõe um binário 

mecânico fazendo-o girar a uma velocidade angular 𝜔𝑔 diferente da de sincronismo. Esta diferença de 

velocidades designa-se por escorregamento, 𝑠, e é dada pela equação (4.1): 

 𝑠 = 1 −
𝜔𝑔

𝜔𝑠

 (4.1) 

Uma das vantagens das máquinas de indução duplamente alimentadas, MIDAs, é que a potência no 

rotor pode fluir nos dois sentidos, devido à presença do conversor CA/CC/CA. Assim, dependendo do 
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sinal do escorregamento, a MIDA pode operar a velocidades subsíncronas ou sobresíncronas, como 

se descreve de seguida: 

• 𝜔𝑔   <   𝜔𝑠  →   𝑠 >  0 →   Operação subsíncrona  

• 𝜔𝑔   >   𝜔𝑠  →   𝑠 <  0 →   Operação sobresíncrona  

No modo de operação sobresíncrona, a máquina atua como gerador fornecendo potência à rede 

através do estator e do rotor, enquanto que, no modo subsíncrono, a máquina mantém o seu 

comportamento como gerador, transferindo potência à rede através do estator e absorvendo potência 

da rede pelo circuito do rotor. Próximo da velocidade de sincronismo a máquina comporta-se como uma 

máquina em gaiola. 

O fluxo de potência que flui pelo circuito apresentado na Figura 4.1 é então dependente do 

escorregamento do gerador, Salles (2009) e Bolik (2004).  

A Equação (4.2) estabelece que, desprezando as perdas no processo de conversão de energia 

mecânica em energia elétrica e as perdas elétricas nos circuitos do rotor e do estator, a potência 

mecânica produzida pelo gerador, 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ, é igual à potência elétrica total de saída, 𝑃𝑇, e corresponde à 

soma das potências que fluem pelos circuitos do estator, 𝑃𝑠, e do rotor, 𝑃𝑟: 

 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ = 𝑃𝑇 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑟 (4.2) 

As equações (4.3) e (4.4) dão conta do relacionamento destas potências com o escorregamento, 𝑠,  

relacionamento esse, ilustrado na Figura 4.2: 

 

 𝑃𝑠 =
𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ

1 − 𝑠
= 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ

𝜔𝑠

𝜔𝑔

 (4.3) 

 𝑃𝑟 = 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ − 𝑃𝑠 = −
𝑠. 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ

1 − 𝑠
= −𝑠. 𝑃𝑠 (4.4) 

 

Figura 4.2 – Fluxo de Potência de um sistema DFIG sem perdas (Petersson, 2005, p. 16) 
 

Através da equação (4.4), observa-se que apenas uma pequena fração da potência entregue à rede 

pelo estator flui pelo rotor. O sinal negativo nesta equação, traduz o facto de o gerador fornecer potência 

à rede pelo circuito do rotor quando 𝑠 <  0, e absorver potência da rede pelo circuito rotor quando       

𝑠 >  0. É ainda possivel concluir a partir das equações (4.1) e (4.3) que, para uma velocidade de 
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sincronismo fixa, o escorregamento da máquina e o valor da potência entregue à rede pela mesma 

podem ser controlados através da regulação da velocidade angular do gerador, 𝜔𝑔. 

“Este princípio do controlo da velocidade por aproveitamento da energia de 

escorregamento, leva a que esta máquina possa funcionar como gerador para 

escorregamentos positivos. Por forma a garantir este modo de operação, torna-se 

necessário fornecer potência ativa ao rotor.” – in (Ferreira de Jesus & Castro, 

2004) 

As regiões de operação de um gerador eólico do tipo 3 (ou Tipo C) podem então ser observadas na 

Figura 4.3: 

 

 

Figura 4.3 – Curva de velocidade típica de um gerador eólico do tipo 3 (ou Tipo C) (Sohn, 2014)  

Geradores eólicos do tipo 3 podem operar geralmente numa faixa de velocidades do vento 

compreendida entre mais ou menos 30% da velocidade de sincronismo. Para valores de velocidade do 

vento próximos da velocidade mínima, o gerador opera em regime subsíncrono. Na região 

compreendida pela curva de velocidade, a velocidade do gerador é ajustada à velocidade do vento de 

maneira a retirar o máximo de energia possível. Esta região corresponde ao modo de operação 

otimizado do gerador. Para valores de velocidade do vento próximos da velocidade máxima, o 

conversor eletrónico assegura que a velocidade do gerador não ultrapassa o seu limite. Por último, 

caso a velocidade do vento seja superior à velocidade máxima, a potência retirada do vento é limitada 

através do controlo do ângulo de passo descrito na secção 3.3.2. Este controlo, mantém o gerador a 

operar a velocidades e potências próximas das nominais, (Perdana A. , 2008). 

4.3 MODELO GENÉRICO 

O software PSS/ETM disponibiliza modelos específicos e modelos genéricos de geradores eólicos. 

Estes modelos foram validados pela própria Siemens PTI que assegura que os próprios reproduzem 
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fielmente o comportamento dos geradores reais testados. Vários fabricantes, como a Acciona Energy, 

a Vestas Wind Systems, a DeWind Company, a Gamesa Corporation, a Clipper WindPower e a Suzlon 

Group reconhecem a importância dos seus geradores serem suportados pela Siemens PTI, para que 

assim os modelos de suas unidades eólicas possam chegar aos utilizadores PSS/ETM. A título de 

exemplo, alguns dos modelos disponíveis são: 

• Acciona AW15/30; 

• Enercon ExF2, E-44, E-48, E53, E-70, E-82, E-101 e E-126; 

• Fuhrländer FL2500; 

• General Electric 1.5/2.5/3.6 MW; 

• Mitsubishi MWT 92/95/100/1000a; 

• Vestas V47/V80/V82/NM72; 

• Siemens WT4, 2.3/3.6 MW. 

Nesta dissertação optou-se pela escolha do modelo da General Electric de 1,5 MW para representar 

um gerador eólico tipo 3, WT3, (G.E, 2009) e (Clark, Miller, & Sanches-Gasca, 2009). Os parâmetros 

utilizados para este modelo serão os parâmetros recomendados pelo PSS/ETM  e serão apresentados 

no capítulo 5. 

Cada modelo genérico de um gerador eólico é composto por módulos de controlo próprios que 

representam o gerador, os sistemas mecânico, aerodinâmico e de controle aerodinâmico, o conversor 

eletrónico de potência e sistemas de controlo associados. O modelo genérico WT3 é então composto 

pelos seguintes módulos: 

• WT3G - Modelo do Sistema do Gerador/Conversor 

• WT3E - Modelo do Sistema de Controlo do Conversor 

• WT3T - Modelo do Sistema Mecânico 

• WT3P - Modelo do Sistema de Controlo do Ângulo de Passo 

Uma descrição detalhada dos modelos e da maneira como interagem é feita no capitulo seguinte.  

A figura (4.4) representa a conectividade entre estes módulos: 
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Figura 4.4 – Conetividade típica de um gerador eólico tipo 3, WT3 (Siemens, PSS/E 34.0 Model 

Library, 2015) [alterado] 

 

4.4 MODELO DE UM PARQUE EÓLICO 

Um parque eólico moderno é constituído por dezenas ou até mesmo centenas de geradores eólicos do 

mesmo tipo ou não, ligados em paralelo através de um sistema coletor. A sua potência total é dada 

pela soma das potências individuais de cada gerador, que se situam tipicamente entre 1 MW e 5 MW.  

Cada gerador eólico possui, normalmente, tensões nominais entre 480V e 690V e é ligado ao sistema 

coletor através de um transformador elevador, GSU3, que eleva a tensão para tensão do sistema 

coletor, normalmente 12kV e 34,5kV. 

O sistema coletor representa todas as impedâncias e susceptâncias dos cabos individuais que ligam  

cada gerador. Estes cabos são normalmente subterrâneos, com uma relação X/R baixa e uma 

susceptância transversal elevada. Em (Muljadi & Ellis, 2010) é apresentado o método para a correta 

modelação do sistema coletor. 

Finalmente, o sistema coletor é ligado a uma subestação que eleva a tensão para níveis adequados ao 

transporte de energia, por exemplo 220kV, de maneira a ligar então o parque eólico à rede elétrica. O 

ponto onde é feita esta ligação é conhecido como o ponto de interligação, ou point of interconnection 

(POI), e pode ser o barramento terminal da subestação ou um ponto mais distante no final de linhas 

aéreas de interligação. 

                                                   
 

3 Generator step-up 
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Um exemplo de um parque eólico assim como o seu sistema elétrico equivalente pode ser observado 

nas Figura 4.5 e Figura 4.6:   

 

Figura 4.5 – Topologia típica de um Parque eólico 

 

 

Figura 4.6– Sistema elétrico equivalente do parque eólico. (Sohn, 2014) 

Este sistema refere-se ao WGMG Test System presente em  (Muljadi & Ellis, 2010). 

 



 

40 
 



 

41 
 

5 DESCRIÇÃO DOS MODELOS DINÂMICOS 

Os modelos dinâmicos dos quatro componentes do modelo genérico do gerador eólico tipo 3, WT3, 

estudados nesta dissertação são apresentados neste capítulo. A secção 5.1 é dedicada ao modelo do 

gerador/conversor  WT3G1, a secção 5.2 ao modelo do controlador do conversor WT3E1, a secção 5.3 

ao modelo do sistema mecânico WT3T1 e a secção 5.4 é dedicada ao modelo do controlador do ângulo 

de passo WT3P1.  

As figuras apresentadas ao longo deste capítulo, podem ter, quando se justifique, algumas anotações 

a encarnado. Estas anotações têm em vista facilitar a leitura e explicação dos modelos, assim como a 

escrita das equações algébricas no capítulo 6. 

O PSS/ETM fornece na sua documentação um conjunto de parâmetros dinâmicos para o modelo em 

estudo nesta dissertação, o modelo GE 1,5MW DFIG, os quais serão apresentados ao longo deste 

capitulo. 

 

5.1 MODELO DO GERADOR/CONVERSOR EÓLICO, WT3G1 

O modelo dinâmico para o gerador/conversor eólico, WT3G, é apresentado na Figura 5.1. Este é o 

modelo utilizado no PSS/ETM, com o acrónimo WT3G1. Inicialmente é feita uma descrição do modelo. 

Logo depois serão apresentados os seus parâmetros, na Tabela 5.1, e as suas variáveis de estado e 

algébricas, nas Tabela 5.2 e Tabela 5.3. 

 

Figura 5.1 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do WT3G1 (Siemens, 2015) 
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O modelo do sistema do gerador/conversor é um modelo equivalente do gerador MIDA e do conversor 

eletrónico de potência que liga o rotor à rede.  Este modelo estabelece a interface entre o gerador eólico 

e a rede elétrica.. O resultado é uma fonte de corrente controlada que calcula a corrente elétrica a ser 

injetada na rede em resposta aos comandos de tensão e corrente provenientes do modelo do 

controlador do conversor.  

Os dois filtros passa-baixo de primeira ordem representam o sistema de controlo eletrónico, as suas 

constantes de tempo foram fixadas em 20 ms para refletir a rápida atuação eletrónica.  

Os comandos de potência ativa, 𝐼𝑝𝑐𝑚𝑑 , e potência reativa, 𝐸𝑞𝑐𝑚𝑑 , provenientes do modelo do 

controlador do conversor, WT3E1, onde estão identificados como WIPCMD e WEQCMD (estas serão 

as designações utilizadas daqui para a frente), respetivamente, são então filtrados. O comando de 

potência reativa é na realidade um sinal de comando para a tensão que é dividido pela reactância 

equivalente do gerador 𝑋𝑒𝑞 (com sinal negativo) de maneira a obter um comando para a corrente de 

fluxo. Como resultado desta operação obtêm-se as componentes ativa, 𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗  e reativa, 𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗 da corrente 

a ser injetada pelo gerador.  

O módulo T realiza a transformação das variáveis de entrada da referência do gerador para a referência 

da rede, tendo como saída a corrente inserida na rede, 𝑰𝑠𝑜𝑟𝑐. Esta transformação é ilustrada na Figura 

5.2 e representada matricialmente por (5.1).  

 

Figura 5.2 – Transformação da referência do gerador para a referência da rede 

 [
𝐼𝑅𝐸

𝐼𝐼𝑀
] =  [

𝑐𝑜𝑠𝛿 −𝑠𝑒𝑛𝛿
𝑠𝑒𝑛𝛿 𝑐𝑜𝑠𝛿

] . [
𝐼𝑋
𝐼𝑌

] (5.1) 

Este módulo tem ainda uma malha de captura de fase4 utilizada para sincronizar as correntes do rotor 

do gerador com as tensões do estator. A entrada para este sincronizador é a tensão terminal, 𝑽𝒕𝒆𝒓𝒎.  

A função desta malha é estabelecer uma referência para as tensões e correntes de WT3G1, ilustradas 

na Figura 5.2. A sua saída é o ângulo 𝛿, que define o deslocamento entre o eixo real da referência da 

rede e o eixo X da referência interna da máquina. 

                                                   
 

4 Phase-locked loop em inglês, PLL. 
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Segundo (Siemens, 2015), em regime permanente, 𝑉𝑌  = 0, 𝑉𝑋  = 𝑽𝒕𝒆𝒓𝒎  e 𝛿  = arg (𝑽𝒕𝒆𝒓𝒎 ). Estas 

condições serão utilizadas no cálculo das condições iniciais. Em caso de perturbações no sistema, o 

regime transitório para estas grandezas será limitado pela lógica PLL. 

Os parâmetros deste modelo, assim como valores típicos para os mesmos são apresentados na Tabela 

5.1. 

Constante Descrição Valor Unidades 

𝑱 Xeq , Reatância equivalente para injeção de corrente 0,8 pu 

𝐉 + 𝟏 Kpll, Ganho do primeiro integrador PLL 30 pu 

𝐉 + 𝟐 Kipll, Ganho do segundo integrador PLL 0 pu 

𝐉 + 𝟑 Pllmax , Limite máximo do PLL 0,1 pu 

𝐉 + 𝟒 Prated, Potência nominal do gerador 1,5 MW 

Tabela 5.1 – Parâmetros do modelo WT3G1 

As variáveis de estado deste modelo são apresentadas na Tabela 5.2. 

Estado Descrição 

𝐊 𝐼𝑝 , Atraso do conversor para WIPCMD 

𝐊 + 𝟏 𝐸𝑞 , Atraso do conversor para WEQCMD 

𝐊 + 𝟐 𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙 , Primeiro integrador do PLL 

𝐊 + 𝟑 𝛿, Segundo integrador do PLL 

Tabela 5.2 – Variáveis de estado do modelo WT3G1 

As variáveis algébricas deste modelo são apresentadas na Tabela 5.3. 

Variável Descrição 

𝑳 𝑉𝑋, Componente real de 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 na referência do gerador 

𝐋 + 𝟏 𝑉𝑌, Componente imaginária de 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 na referência do gerador 

𝐋 + 𝟐 𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗 , Componente ativa da corrente injetada 

𝐋 + 𝟑 𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗 , Componente reactiva da corrente injectada 

Tabela 5.3 – Variáveis algébricas do modelo WT3G1 

 

5.2 MODELO DO CONTROLADOR DO CONVERSOR, WT3E1 

O modelo dinâmico para o controlador do conversor eólico, WT3E, é apresentado na Figura 5.4. Este 

é o modelo utilizado no PSS/ETM, com o acrónimo WT3E1, ainda que neste caso tenha sido alvo de 

algumas alterações. Inicialmente é feita uma descrição do modelo, seguindo-se a apresentação dos 

seus parâmetros, na Tabela 5.4, e das suas variáveis de estado e algébricas, nas Tabela 5.5 e Tabela 

5.6. Este modelo utiliza ainda algumas constantes inteiras, definidas pelo utilizador, que possibilitam a 
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alternação entre os diferentes tipos de controlo permitidos. Estas constantes são apresentadas na 

Tabela 5.7. 

Este modelo está dividido em dois módulos, referentes, ao controlo de potência ativa e reativa.   

No módulo de controlo da potência ativa, representado à direita na Figura 5.4, a função não linear 

𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐) é usada para determinar o desvio de velocidade desejada do rotor da turbina, WNDSP1, em 

função da potência ativa fornecida pelo gerador, 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 . Os dados de entrada para esta função são 

valores desejados de velocidade para valores específicos de potência ativa, sendo WNDSP1 calculado 

por interpolação linear. Esta função reproduz a característica Potência VS Velocidade, ilustrada na 

Figura 5.3 que é única para cada modelo de gerador. 

 

Figura 5.3 – Característica Potência vs. Velocidade (WECC, 2010) 

Esta função tem ainda como entrada o desvio de velocidade do rotor do gerador, 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, proveniente 

do modelo do sistema mecânico, WT3T1.  

O desvio de velocidade desejado, WNDSP1, é filtrado pelo filtro K+5. O resultado, 𝜔𝑟𝑒𝑓, que é enviado 

para o modelo de controlo do ângulo de passo, WT3P1,  é comparado com o desvio de velocidade do 

rotor do gerador, SPEED, sendo este erro de velocidade do rotor então processado pelo controlador PI 

K+3, que regula o binário, e integrado em K+2 tendo como saída a ordem de potência 𝑃𝑜𝑟𝑑  que é 

enviada para o modelo de controlo do ângulo de passo, WT3P1, com a designação WPCMND (esta 

será a designação utilizada daqui a frente). Esta saída é ainda dividida pela tensão terminal do gerador 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 para obter o comando para a corrente ativa WIPCMD que, como já foi referido, é enviado para o 

modelo do gerador/conversor WT3G1. 

Quanto ao módulo de controlo da potência reativa, representado à esquerda na Figura 5.4, este 

compara o comando para a potência reativa, 𝑄𝑐𝑚𝑑, com a potência reativa do gerador 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐, sendo este 

erro de potência reativa integrado pelo bloco K+6 que tem como saída a referência para a tensão 

terminal do gerador, 𝑉𝑟 . Esta tensão de referência é então comparada com a tensão terminal do 

gerador, 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 , gerando um erro de tensão. De seguida, se o controlador de tensão terminal, 

representado pelo bloco K+7, estiver ativo, ou seja, se 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1, a diferença entre 𝑉𝑟  e 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚  é 

multiplicada pelo ganho 𝐾𝑞𝑣  e integrada de maneira a obter o comando para a tensão interna do 

gerador, WEQCMD, que é enviado para o modelo do gerador/conversor WT3G1. Se, por outro 

lado, 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0, a diferença entre 𝑉𝑟 e 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 é ignorada e WEQCMD obtém o seu valor diretamente 

de 𝑉𝑟. 
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Nesta dissertação, como o modelo escolhido para o gerador/conversor foi o WT3G1, não se considera 

o caso em que 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 2, pois este apenas é recomendado para o modelo do gerador/conversor de 

segunda geração, WT3G2. 

Consoante o valor de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺, o comando para a potência reativa, 𝑄𝑐𝑚𝑑 , pode impor uma potência 

reativa constante, um fator de potência constante ou controlar a tensão de um barramento através do 

controlo da potencia reativa. Estes três casos são descritos nos pontos seguintes: 

• VARFLG = 0  Potência reativa constante   

Neste modo de controlo o comando para a potência reativa é constante e igual à variável do sistema 

VAR (L + 2), daqui para frente identificada como 𝑄𝑟𝑒𝑓. O valor desta variável permanece constante 

ao longo das simulações e é obtido do trânsito de energia inicial. 

• VARFLG = -1  Fator de potência constante   

Este modo de controlo tem a finalidade de manter o fator de potência constante. Para tal, este é 

regulado através do bloco K+9 que tem como entrada a 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  e como referência a variável do 

sistema VAR (L + 3), daqui para frente identificada como 𝑃𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓. 

• VARFLG = 1  Controlo da tensão num barramento 

Este modo de controlo oferece a possibilidade de controlar a tensão de um ponto qualquer do 

sistema elétrico. Este ponto pode ser um barramento especificado pelo utilizador através do 

parâmetro 𝐵𝑢𝑠𝑟𝑚𝑡, ou um ponto qualquer do sistema dentro do ramo entre os barramentos 𝐵𝑢𝑠𝑓𝑟𝑜𝑚 

e 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑜. A VAR(L), daqui para frente identificada como 𝑉𝑟𝑓𝑞 , guarda o valor de referência para a 

tensão a ser controlada, 𝑉𝐶. 

O cálculo de 𝑉𝐶 obtem-se através da seguinte expressão: 

 𝑉𝐶 = |𝑉𝑟𝑒𝑔 − 𝐽. 𝑋𝐶 . 𝐼𝑟𝑒𝑔| (5.2) 

Onde 𝑉𝑟𝑒𝑔 é a tensão no barramento, 𝐼𝑟𝑒𝑔 é a corrente no ramo entre os barramentos 𝐵𝑢𝑠𝑓𝑟𝑜𝑚 e 

𝐵𝑢𝑠𝑡𝑜 e 𝑋𝐶 é a reatância de compensação para o regulador de tensão. 

O valor de 𝑋𝐶 é utilizado para criar uma medida virtual de tensão entre os barramentos 𝐵𝑢𝑠𝑓𝑟𝑜𝑚 e 

𝐵𝑢𝑠𝑡𝑜 quando a tensão é controlada num ponto deste ramo. Se 𝑋𝐶 = 0 a tensão a ser controlada 

é a tensão do barramento 𝐵𝑢𝑠𝑟𝑚𝑡, identificada por 𝑉𝑟𝑒𝑔 . 

O sensor de tensão K+4, representado por um filtro com constante de tempo  𝑇𝑟𝑣, mede a tensão  

𝑉𝐶 a ser controlada sendo a sua saída, 𝑉1, comparada com a tensão de referência do barramento, 

𝑉𝑟𝑓𝑞. Este erro é dividido pela fração 𝐹𝑛 de turbinas que se encontram online, normalmente 𝐹𝑛 = 1, 

e processado pelo regulador de tensão representado pelos blocos K+1 e K+8, a saída deste 

regulador é filtrada pelo bloco K,  tendo como resultado a ordem de potência reativa, ou seja, a 

potência reativa desejada para manter a tensão no barramento igual á sua tensão de referência 

𝑉𝑟𝑓𝑞.. 

 

5.2.1 ALTERAÇÕES AO MODELO 

Aquando da implementação deste modelo ao fim de diversas simulações, chegou-se à conclusão que, 

especialmente quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1, faltava informação ao modelo providenciado pelo PSS/ETM, pois 
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enquanto que as variáveis de estado 𝑉1 e 𝑥𝑝𝑣 apresentavam um comportamento idêntico em ambos os 

softwares, as variáveis 𝑥𝑖𝑣  e 𝑄𝑜𝑟𝑑  evidenciavam diferenças significativas. A solução passou pela 

implementação de limites Windup antes dos blocos K e K+1 de maneira a restringir as derivadas destas 

grandezas. O limite Windup antes do bloco K tem como limites os limites máximo e mínimo regulador 

de tensão, 𝑄𝑀𝑋 e 𝑄𝑀𝑁. Já o limite windup antes do bloco k+1, teve de ser alvo de uma parametrização 

mais cuidada e em conjunto com a alteração do valor do ganho integral do regulador de tensão 𝐾𝑖𝑣. Os 

melhores resultados foram obtidos para o caso em que 𝑅𝑥𝑖𝑣𝑀𝑋 = 0,6  e 𝐾𝑖𝑣 = 4,75. As alterações 

referidas encontram-se devidamente identificadas a verde na Figura 5.4. 

Também o caso em que 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0 foi alvo de revisão e alteração. O programa não era capaz de 

acompanhar os resultados obtidos com o PSS/ETM quando o regulador de tensão não estava ativo, não 

só no regime transitório, mas também a condição inicial para a tensão de referência 𝑉𝑟 não estavam 

corretos. Observou-se que a diferença deste valor, quando comparado com o seu equivalente do  

PSS/ETM, correspondia sempre ao valor do módulo da tensão terminal 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚. Após alguma pesquisa 

optou-se por implementar a alteração indicada a azul na Figura 5.4, seguindo (WECC, Sep. 2006). Esta 

alteração anula o somador após o bloco k+6. 
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Figura 5.4 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do WT3E1 (Siemens, 2015) [alterado] 
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Os parâmetros deste modelo, assim como valores típicos para os mesmos são apresentados na Tabela 

5.4. 

Constante Descrição Valor  Unidades 

𝐉 𝑇𝑓𝑣 , Constante de tempo do filtro do regulador de tensão 0,15 s 

𝐉 + 𝟏 𝐾𝑝𝑣 , Ganho proporcional do regulador de tensão 18 pu 

𝐉 + 𝟐 𝐾𝑖𝑣 , Ganho integral do regulador de tensão 4,75 pu 

𝐉 + 𝟑 𝑋𝑐 , Reatância de compensação para regulador de tensão 0 pu 

𝐉 + 𝟒 𝑇𝑓𝑝 , Constante de tempo do filtro do regulador de binário 0,05 s 

𝐉 + 𝟓 𝐾𝑝𝑝, Ganho proporcional do regulador de binário 3 pu 

𝐉 + 𝟔 𝐾𝑖𝑝 , Ganho integral do regulador de binário 0,6 pu 

𝐉 + 𝟕 𝑃𝑀𝑋 , Limite máximo do regulador de binário 1,12 pu 

𝐉 + 𝟖 𝑃𝑀𝑁 , Limite minimo do regulador de binário 0,1 pu 

𝐉 + 𝟗 𝑄𝑀𝑋, Limite máximo do regulador de tensão 0,296 pu 

𝐉 + 𝟏𝟎 𝑄𝑀𝑁 , Limite minimo do regulador de tensão -0,436 pu 

𝐉 + 𝟏𝟏 𝐼𝑃𝑀𝐴𝑋 , Limite máximo da corrente ativa 1,1 pu 

𝐉 + 𝟏𝟐 𝑇𝑟𝑣 , Constante de tempo do sensor de tensão 0,05 s 

𝐉 + 𝟏𝟑 𝑅𝑃𝑀𝑋 , Limite máximo da derivada da ordem de Potência 0,45 pu 

𝐉 + 𝟏𝟒 𝑅𝑃𝑀𝑁 , Limite minimo da derivada da ordem de Potência -0,45 pu 

𝐉 + 𝟏𝟓 𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟 , Constante de tempo do filtro de potência 5 s 

𝐉 + 𝟏𝟔 𝐾𝑞𝑖 , Ganho MVAR/Tensão 0,05 pu 

𝐉 + 𝟏𝟕 𝑉𝑀𝐼𝑁𝐶𝐿 , Limite mínimo da tensão 0,9 pu 

𝐉 + 𝟏𝟖 𝑉𝑀𝐴𝑋𝐶𝐿 , Limite máximo da tensão 1,2 pu 

𝐉 + 𝟏𝟗 𝐾𝑞𝑣 , Ganho Tensão/MVAR 40 pu 

𝐉 + 𝟐𝟎 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐼𝑁 , Limite mínimo do regulador de tensão terminal -0,5 pu 

𝐉 + 𝟐𝟏 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐴𝑋 , Limite máximo do regulador de tensão terminal 0,4 pu 

𝐉 + 𝟐𝟐 𝑇𝑣 , Constante de tempo de atraso do controlador WindVar 0,05 s 

𝐉 + 𝟐𝟑 𝑇𝑝, Constante de tempo do filtro de 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 para o controlador de FP 0,05 s 

𝐉 + 𝟐𝟒 𝐹𝑛, Fração de WTGs no parque eólico que estão on-line 1 pu 

𝐉 + 𝟐𝟓 𝜔𝑝𝑚𝑖𝑛 , Velocidade do rotor à Potência mínima 0.69 pu 

𝐉 + 𝟐𝟔 𝜔𝑝20, Velocidade do rotor a 20% da Potência Nominal 0.78 pu 

𝐉 + 𝟐𝟕 𝜔𝑝40, Velocidade do rotor a 40% da Potência Nominal 0.98 pu 

𝐉 + 𝟐𝟖 𝜔𝑝60, Velocidade do rotor a 60% da Potência Nominal 1.12 pu 

𝐉 + 𝟐𝟗 𝑃𝑚𝑖𝑛 , Potência mínima para operar à velocidade 𝜔p100 0.74 pu 

𝐉 + 𝟑𝟎 𝜔𝑝100, Velocidade do rotor à Potência Nominal 1.2 pu 

Tabela 5.4 – Parâmetros do modelo WT3E1 

As variáveis de estado deste modelo, são apresentadas na Tabela 5.5. 
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Estado Descrição 

𝐊 𝑄𝑜𝑟𝑑 , Filtro para o regulador de tensão 

𝐊 + 𝟏 𝑥𝑖𝑣 , Integrador para o regulador de tensão 

𝐊 + 𝟐 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷, Filtro para o regulador de binário 

𝐊 + 𝟑 𝑇𝑤 , Integrador para o regulador de binário 

𝐊 + 𝟒 𝑉1, Sensor de tensão 

𝐊 + 𝟓 𝜔𝑟𝑒𝑓 , Filtro de potência 

𝐊 + 𝟔 𝑉𝑟 , Integrador MVAR/Vref 

𝐊 + 𝟕 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷, Integrador Verror/Tensão interna da maquina 

𝐊 + 𝟖 𝑥𝑝𝑣 , Atraso do controlador WindVar 

𝐊 + 𝟗 PFA, Filtro de 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 para controlador rápido de FP 

Tabela 5.5 – Variáveis de estado do modelo WT3E1 

As variáveis algébricas deste modelo, são apresentadas na Tabela 5.6. 

Variável Descrição 

𝑳 𝑉𝑟𝑓𝑞 , Tensão de referência para o barramento  

𝐋 + 𝟏 𝑄𝑜𝑟𝑑 , Ordem de energia reativa 

𝐋 + 𝟐 𝑄𝑟𝑒𝑓 , Referência para potência reativa se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 0 

𝐋 + 𝟑 𝑃𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓Referência para ângulo de fator de potência se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1 

𝐋 + 𝟒 Potência ativa (MW) para cálculo de tensão no barramento de compensação 

𝐋 + 𝟓 Potência reativa (MVar) para cálculo de tensão no barramento de compensação 

𝐋 + 𝟔 Potência aparente (MVA) para cálculo de tensão no barramento de compensação 

Tabela 5.6 – Variáveis algébricas do modelo WT3E1 

As constantes inteiras deste modelo, são apresentadas na Tabela 5.7. 

ICONs Descrição 

𝑴 𝐵𝑢𝑠𝑟𝑚𝑡, Identificador do barramento para o regulador de tensão 

𝐌 + 𝟏 

= 

𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 

0 controlo com Potência reativa constante 

1 controlo de tensão através do controlo da potência reativa 

-1 controlo com fator de potência constante 

𝐌 + 𝟐 

= 

𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺* 

0 bypass ao controlador de tensão terminal 

1 limites para WEQCMD são função da tensão terminal e são calculados por 

   𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐼𝑁 e 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐴𝑋 

2 limites para WEQCMD são 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐼𝑁 e  𝑋𝐼𝑄𝑀𝐴𝑋 

 

*É aconselhável que 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺=1 quando WT3E1 é utilizado em conjugação com WT3G1 

(Siemens, 2015) 

𝐌 + 𝟑 𝐵𝑢𝑠𝑓𝑟𝑜𝑚 , Barramento de origem do transformador de interligação 

𝐌 + 𝟒 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑜 , Barramento de destino do transformador de interligação 
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𝐌 + 𝟓 CKT, Identificador do transformador de interligação 

Tabela 5.7 – Constantes inteiras do modelo WT3E1 

 

5.3 MODELO DO SISTEMA MECÂNICO, WT3T1 

O modelo dinâmico para o sistema mecânico, WT3T, é apresentado na Figura 5.5. Este é o modelo 

utilizado no PSS/ETM, com o acrónimo WT3T1. Primeiramente é feita uma descrição do modelo, 

seguindo-se a apresentação dos seus parâmetros, na Tabela 5.8, e das suas variáveis de estado e 

algébricas, nas Tabela 5.9 e Tabela 5.10.  

Este modelo pode-se dividir em duas partes distintas. A primeira é o modelo aerodinâmico simplificado, 

devidamente identificado na Figura 5.5. Este sistema processa o ângulo de passo, WPITCH, cujas 

referências são o ângulo de passo inicial, 𝑉𝐴𝑅(𝐿 + 3), doravante identificado como 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0 , e a 

potência mecânica inicial, 𝑉𝐴𝑅(𝐿 + 4) , doravante identificada como  𝑃𝑚0  e como saída fornece ao 

modelo do sistema mecânico o binário aerodinâmico, WAEROT. Este binário aerodinâmico traduz ao 

binário disponível na turbina eólica devido á ação do vento. Em regime permanente, este binário é 

constante, pois a velocidade do vento é considerada constante.  

A segunda parte deste modelo representa mecanicamente as massas do rotor, da turbina, do eixo, e a 

equação de oscilação do gerador. Do lado do rotor, o sistema de transmissão está sujeito a binários 

flutuantes devido a mudanças na velocidade do vento, efeitos de sombreamento da torre, assimetria 

das pás, dobra e torção das pás e oscilações da torre. Do lado do gerador, o binário de carga oscila 

devido a efeitos estáticos, dinâmicos e eletromecânicos do próprio gerador e flutuações impostas pela 

rede elétrica (Heier, 2006). 

 

Figura 5.5 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do WT3T1 (duas massas) (Siemens, 2015) 
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As entradas deste modelo são, o binário aerodinâmico, WAEROT, proveniente do modelo aerodinâmico 

simplificado e o binário elétrico,  𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐, proveniente do modelo do gerador através da equação (5.3): 

 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐 =  
 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐

1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷
 (5.3) 

Como saídas, o modelo calcula os desvios de velocidade do rotor da turbina, WTRBSP, do rotor do 

gerador, SPEED, o ângulo de torção do eixo, 𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡, e o desvio do ângulo do rotor do gerador, 𝐾 + 3  

(esta variável de estado não se encontra implementada).  

Neste modelo, as constantes de inércia do gerador, 𝐻𝑔, e da turbina, 𝐻𝑡, assim como constante de 

rigidez do eixo, 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 , obtêm-se a partir da constante de inércia total, 𝐻 , a partir das seguintes 

equações: 

 𝐻𝑡 = 𝐻𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐 . 𝐻 (5.4) 

 𝐻𝑔 = 𝐻 − 𝐻𝑡 (5.5) 

 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 =
2. (2𝜋. 𝐹𝑟𝑒𝑞1)

2. 𝐻𝑡 . 𝐻𝑔

𝐻.𝑤0

 (5.6) 

Verifica-se que 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 é uma função da frequência de torção do eixo 𝐹𝑟𝑒𝑞1, resultante das oscilações 

mecânicas. 𝑤0 é a velocidade inicial do rotor do gerador. 

Este modelo é descrito matematicamente pelas equações (3.19), (3.24) e (3.25), do capítulo 3.4, onde 

𝑇𝑡 = 𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ,  𝑇𝑎 = 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇, 𝑇𝑒 = 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐, 𝐾 = 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 e 𝐷 = 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡. 

A modelação do sistema mecânico do gerador eólico pode ser concebida através de uma 

representação por duas massas, fazendo 0<𝐻𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐<1, ou pode ser simplificado para uma representação 

de massa única, neste caso 𝐻𝑡𝑓𝑟𝑎𝑐 = 0. Deste modo, o gerador eólico é representado apenas por uma 

massa, com constante de inércia H, dada por 𝐻 = 𝐻𝑡 + 𝐻𝑔. 

A representação de massa única é recomendada na simulação de geradores eólicos que tenham uma 

vasta gama de variação de velocidades e que estejam ligados à rede através de inversores, como é o 

caso do gerador eólico tipo 3 em estudo (WT3), uma vez que a velocidade do rotor está desacoplada 

da velocidade da rede (Clark, Miller, & Sanches-Gasca, 2009). O modelo simplificado, representando 

apenas uma massa única, é apresentado na Figura 5.6. Nesta aproximação, o binário nas pás da 

turbina na Figura 5.5 considera-se igual ao binário mecânico entregue ao gerador, 𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ , ou seja, no 

primeiro ponto de soma teremos que WAEROT – 𝑇𝑚𝑒𝑐ℎ = 0 , anulando o integrador K+1, que diz 

respeito à inércia da turbina, e os desvios de velocidade causados pelo eixo.  
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Figura 5.6 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do WT3T1 (massa única) (Yuriy & Krishnat, 

2009) 

Este modelo é descrito matematicamente pela equação (3.29), do capítulo 3.4, fazendo 𝑇𝑎 = 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 

e 𝑇𝑒 = 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐. 

Os parâmetros deste modelo, assim como valores típicos para os mesmos são apresentados na Tabela 

5.8. 

Constante Descrição Valor  Unidades 

𝐉 Vw, Velocidade inicial do vento 1,25 pu 

𝐉 + 𝟏 H, Constante de Inércia total 4,95 s 

𝐉 + 𝟐 DAMP, Fator de amortecimento do gerador 0 
pu P/pu 
speed 

𝐉 + 𝟑 Kaero, Fator de ganho aerodinâmico 0,007  

𝐉 + 𝟒 Theta2,  Ângulo de passo ao dobro da velocidade nominal do vento 21,98 Graus 

Modelo de Duas-Massas (opcional): 

𝐉 + 𝟓 Htfrac, Fração de inércia da turbina 05 𝐻𝑡/𝐻 

𝐉 + 𝟔 Freq1, primeira frequência de ressonância do veio do rotor 1,8 Hz 

𝐉 + 𝟕 Dshaft, Fator de amortecimento do veio 1,5 pu 

Tabela 5.8 – Parâmetros do modelo WT3T1 

As variáveis de estado deste modelo são apresentadas na Tabela 5.9. 

Estado Descrição Unidades 

𝐊 𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡, Ângulo de torção do veio rad 

𝐊 + 𝟏 𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃, Desvio de velocidade da turbina pu 

𝐊 + 𝟐 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, Desvio de velocidade do gerador pu 

𝐊 + 𝟑 𝑅𝐴𝐷, Desvio de ângulo do rotor gerador6 pu 

Tabela 5.9 – Variáveis de estado do modelo WT3T1 

                                                   
 

5 0,8747 para simular o modelo de duas massas 
6 Não implementado nesta dissertação 
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As variáveis algébricas deste modelo são apresentadas na Tabela 5.10. 

Variável Descrição 

𝑳 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ , Potência mecânica do lado da turbina 

𝐋 + 𝟏 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0, Desvio inicial da velocidade da turbina 

𝐋 + 𝟐 Ângulo interno inicial 

𝐋 + 𝟑 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0, Ângulo de passo inicial 

𝐋 + 𝟒 𝑃𝑚0, Potência mecânica inicial 

Tabela 5.10 – Variáveis algébricas do modelo WT3T1 

 

5.4 MODELO DO CONTROLADOR DO ÂNGULO DE PASSO, WT3P1 

O modelo dinâmico para o controlador do ângulo de passo, WT3P, é apresentado na Figura 5.7. Este 

é o modelo utilizado no PSS/ETM, com o acrónimo WT3P1, ainda que neste caso tenha sofrido uma 

ligeira alteração. Inicialmente é feita uma descrição do modelo. De seguida serão apresentados os seus 

parâmetros na Tabela 5.11, e as suas variáveis de estado na Tabela 5.12. Este modelo não tem 

variáveis algébricas.  

As entradas para este modelo são então, a ordem de potência WPCMND e o desvio de velocidade 

desejado depois de filtrado, 𝜔𝑟𝑒𝑓, provenientes do modelo do controlador do conversor, WT3E1, e ainda 

o desvio de velocidade do gerador, 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, proveniente do modelo do sistema mecânico, WT3E1. 

Estes valores atuam como valores de referência do regulador. 

Este modelo regula o sistema mecânico e a sua principal função é retirar o máximo de potência 

mecânica do vento disponível, sem exceder a potência máxima do equipamento. Para tal, o modelo é 

composto por dois controladores PI, identificados como Pitch Compensation e Pitch Control. 

 

Figura 5.7 – Diagrama de blocos do modelo dinâmico do WT3P1 (Siemens, 2015) [alterado] 
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No primeiro, a ordem de potência WPCMND é comparada a uma potência de referência, 𝑃𝑀𝑋, definida 

pelo utilizador. Esta potência descreve a potência máxima permitida para o gerador eólico. Se a ordem 

de potência for maior que 𝑃𝑀𝑋, o controlador produz um comando para aumentar o ângulo de passo 

das pás da turbina do gerador de maneira a reduzir a potência retirada do vento. 

O segundo controlador compara o desvio de velocidade desejado depois de filtrado, 𝜔𝑟𝑒𝑓, com o próprio 

desvio de velocidade do gerador, 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, e integra esta diferença, 𝜔𝑒𝑟𝑟 . De seguida é igualmente 

produzido um comando para o ângulo de passo das pás da turbina do gerador com o intuito de 

aumentar ou diminuir o desvio de velocidade produzido por WT3T1 e igualar o valor desejado, 

WNDSP1, do modelo do controlador do conversor, WT3E1. 

Finamente, os dois comandos para o ângulo de passo produzidos são somados, sendo o resultado 

𝜃𝑐𝑚𝑑  integrado com uma constante de tempo, 𝑇𝑃, associada à mudança do ângulo de passo das pás e 

à potência mecânica de saída. A saída do modelo é então o ângulo de passo das pás, 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻, que é 

enviado para o modelo do sistema mecânico WT3T1. 

Constante Descrição Valor Unidades 

𝐉 𝑇𝑃 , Constante de tempo da resposta das pás da turbina 0,3 s 

𝐉 + 𝟏 𝐾𝑝𝑝, Ganho proporcional do regulador PI 150 pu 

𝐉 + 𝟐 𝐾𝑖𝑝 , Ganho integral do regulador PI 25 pu 

𝐉 + 𝟑 𝐾𝑝𝑐 , Ganho proporcional do compensador 3 pu 

𝐉 + 𝟒 𝐾𝑖𝑐 , Ganho integral do compensador 30 pu 

𝐉 + 𝟓 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝑖𝑛, Limite mínimo do ângulo de passo 0 º 

𝐉 + 𝟔 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝑎𝑥, Limite maximo do ângulo de passo 27 º 

𝐉 + 𝟕 𝑅𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝑎𝑥, Limite maximo da variação do ângulo de passo 10 º/s 

𝐉 + 𝟖 𝑃𝑀𝑋 , Ponto de ajuste de potência 1 pu 

Tabela 5.11 – Parâmetros do modelo WT3P1 

As variáveis de estado deste modelo são apresentadas na Tabela 5.12. 

Estado Descrição 

𝐊 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻, Atraso da saída (ângulo de passo das pás) 

𝐊 + 𝟏 𝑥𝑝, Controlo do ângulo de passo 

𝐊 + 𝟐 𝑥𝑐 , Compensação do ângulo de passo 

Tabela 5.12 – Variáveis de estado do modelo WT3P1 

 

5.4.1 ALTERAÇÕES AO MODELO 

Neste modelo, há que realçar a alteração assinalada na Figura 5.7, que consiste na utilização da 

variável de estado 𝜔𝑟𝑒𝑓 em detrimento WNDSP1, como uma das entradas do controlador PI identificado 
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como Pitch Control. Tal alteração deve-se ao facto de após corridas várias simulações do modelo, este 

não ser capaz de igualar os resultados obtidos com o PSS/ETM, apresentando grandes discrepâncias 

principalmente nas variáveis relacionadas com o angulo de passo 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 . Ora, a origem desta 

diferença foi isolada para a variável de estado 𝑥𝑝, e após alguma pesquisa optou-se por implementar 

esta alteração com base em alguns modelos presentes na literatura, tal como (WECC, Sep. 2006). 

Várias simulações foram corridas de maneira a validar esta abordagem e concluiu-se que trazia claras 

melhorias ao programa.  
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6 MODELO DIFERENCIAL - ALGÉBRICO 

6.1 MODELOS NA FORMA DIFERENCIAL 

Nesta secção, as equações diferenciais representadas pelos diagramas de blocos, apresentados no 

capítulo 5, são calculadas. Para a conversão do domínio da frequência para o domínio do tempo, foi 

aplicada a transformada inversa de Laplace, às variáveis de estado, representadas nos diagramas de 

blocos. 

 

6.1.1 MODELO DO GERADOR/CONVERSOR EÓLICO, WT3G1 

Aplicando a transformada inversa de Laplace às variáveis de estado representadas no diagrama de 

blocos da Figura 5.1, as equações de estado diferenciais do modelo do gerador/conversor, WT3G1, 

são dadas por: 

 
𝑑𝐼𝑝

𝑑𝑡
=

1

0,02
. (𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷 − 𝐼𝑝) (6.1) 

 
𝑑𝐸𝑞

𝑑𝑡
=

1

0,02
. (𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 − 𝐸𝑞) (6.2) 

 
𝑑𝑥𝑝𝑙𝑙

𝑑𝑡
=

𝐾𝑝𝑙𝑙 . 𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙 . 𝑉𝑌

𝜔𝑠

 (6.3) 

 
𝑑𝛿

𝑑𝑡
= 𝜔𝑠. (𝑥𝑝𝑙𝑙 +

𝐾𝑝𝑙𝑙

𝜔𝑠

. 𝑉𝑦) (6.4) 

Onde 𝜔𝑠 é a velocidade de sincronismo da rede.  

Neste modelo há que ter em conta os seguintes limites: 

Sendo estes limites do tipo windup e anti-windup, cada vez que os limites forem ultrapassados, os 

valores das variáveis são fixados no valor máximo ou mínimo desses limites. Este procedimento é 

explicado em maior detalhe no ANEXO B. 

 

6.1.2 MODELO DO CONTROLADOR DO CONVERSOR, WT3E1 

Aplicando a transformada inversa de Laplace, às variáveis de estado representadas no diagrama de 

blocos da Figura 5.4, as equações de estado diferenciais do modelo do controlador do conversor, 

WT3E1, são dadas por:  

Anti-Windup −𝑃𝑙𝑙𝑚𝑎𝑥 < 𝑥𝑝𝑙𝑙 < 𝑃𝑙𝑙𝑚𝑎𝑥  (6.5) 

Windup −𝑃𝑙𝑙𝑚𝑎𝑥 < 𝑥𝑝𝑙𝑙 +
𝐾𝑝𝑙𝑙

𝜔𝑠

. 𝑉𝑦 < 𝑃𝑙𝑙𝑚𝑎𝑥 (6.6) 
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𝑑𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑓𝑝

[(𝑇𝜔 + 𝐾𝑝𝑝. (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓)) . (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷) − 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷] (6.7) 

 
𝑑𝑇𝜔

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖𝑝 . (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓) (6.8) 

 
𝑑𝜔𝑟𝑒𝑓

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟

(𝑊𝑁𝐷𝑆𝑃1 − 𝜔𝑟𝑒𝑓) (6.9) 

 
𝑑𝑉𝑟
𝑑𝑡

= 𝐾𝑞𝑖 . (𝑄𝑐𝑚𝑑 − 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐) (6.10) 

 Se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1:  

 
𝑑𝑄𝑜𝑟𝑑

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑓𝑣

(𝑥𝑖𝑣 + 𝑥𝑝𝑣 − 𝑄𝑜𝑟𝑑) (6.11) 

 
𝑑𝑥𝑖𝑣

𝑑𝑡
=

𝐾𝑖𝑣

𝐹𝑛

(𝑉𝑟𝑓𝑞 − 𝑉1) (6.12) 

 
𝑑𝑥𝑃𝑣

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑣

[(𝑉𝑟𝑓𝑞 − 𝑉1).
𝐾𝑝𝑣

𝐹𝑛

− 𝑥𝑃𝑣] (6.13) 

 
𝑑𝑉1

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑟𝑣

(𝑉𝐶 − 𝑉1) (6.14) 

 Se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1  

 
𝑑𝑃𝐹𝐴

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑝

(𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝑃𝐹𝐴) (6.15) 

 Se 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = −1:  

 
𝑑𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷

𝑑𝑡
= 𝐾𝑞𝑣 . (𝑉𝑟 − 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚) (6.16) 

A variável algébrica 𝑄𝑐𝑚𝑑 toma um valor diferente consoante o valor de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺: 

 𝑄𝑐𝑚𝑑 = {

𝑄𝑜𝑟𝑑 ,                                𝑠𝑒  𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐴𝐺 = 1

𝑃𝐹𝐴 × tan(𝑃𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓) ,    𝑠𝑒  𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐴𝐺 = −1

𝑄𝑟𝑒𝑓 ,                                𝑠𝑒  𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐴𝐺 = 0

 (6.17) 

Quanto à variável 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 , quando  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0 , esta é calculada como sendo uma variável 

algébrica do modelo, segundo a igualdade (6.18): 

 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 = 𝑉𝑟 (6.18) 

Neste modelo há que ter em conta os seguintes limites: 

                                                   
 

7 Alteração efetuada ao modelo original 
 
8 Alteração efetuada ao modelo original 
 

Windup7 𝑅𝑥𝑖𝑣𝑀𝑁 <
𝑑𝑥𝑖𝑣

𝑑𝑡
< 𝑅𝑥𝑖𝑣𝑀𝑋 (6.19) 

Anti-Windup 𝑄𝑀𝑁 < 𝑥𝑖𝑣 < 𝑄𝑀𝑋  (6.20) 

Windup8 𝑄𝑀𝑁 <
𝑑𝑄𝑜𝑟𝑑

𝑑𝑡
< 𝑄𝑀𝑋  (6.21) 

Windup 𝑄𝑀𝑁 < 𝑄𝑐𝑚𝑑 < 𝑄𝑀𝑋  (6.22) 

Anti-Windup 𝑉𝑀𝐼𝑁𝐶𝐿 < 𝑉𝑟 < 𝑉𝑀𝐴𝑋𝐶𝐿 (6.23) 
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Sendo estes limites do tipo windup e anti-windup, cada vez que os limites forem ultrapassados, os 

valores das variáveis são fixados no valor máximo ou mínimo desses limites. Este procedimento é 

explicado em maior detalhe no ANEXO B. 

 

6.1.3 MODELO DO SISTEMA MECÂNICO, WT3T1 

Aplicando a transformada inversa de Laplace às variáveis de estado representadas no diagrama de 

blocos da Figura 5.5, as equações de estado diferenciais do modelo do sistema mecânico completo 

(duas massas), WT3T1, são dadas por: 

 
𝑑𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷

𝑑𝑡
=

1

2𝐻𝑔

. (𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 + (𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃 − 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷). 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 − 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷.𝐷𝐴𝑀𝑃) (6.27) 

 
𝑑𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃

𝑑𝑡
=

1

2𝐻𝑡

. (𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 − 𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 − (𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃 − 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷). 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡) (6.28) 

 
𝑑𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡

𝑑𝑡
= 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒(𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃 − 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷) (6.29) 

Onde 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒  é a velocidade de sincronismo da rede e WAEROT e 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐  são calculados da seguinte 

forma: 

 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 =  
𝑃𝑚𝑜 − 𝐾𝑎𝑒𝑟𝑜  . (𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 − 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0).𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻

1 + 𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃
 (6.30) 

 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐 =  
 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐

1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷
 (6.31) 

As constantes de inércia da turbina e do gerador, 𝐻𝑡  e 𝐻𝑔 , e o ganho 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡  são calculados pelas 

equações (5.4), (5.5) e (5.6) do capítulo 5.3. 

Neste modelo, nenhuma variável está sujeita aos limites windup e anti-windup. 

Tal como foi referido anteriormente no capítulo 5.3, o modelo do sistema mecânico pode ser 

simplificado para uma representação de massa única, dada pelo diagrama de blocos da Figura 5.6. 

Esta simplificação conta apenas com uma variável de estado, SPEED, e o seu comportamento é 

descrito pela seguinte equação diferencial:  

 
𝑑𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷

𝑑𝑡
=

1

2𝐻
. (𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 − 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐 − 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷.𝐷𝐴𝑀𝑃) (6.32) 

Onde 𝑇𝑒𝑙𝑒𝑐 é igualmente calculado pela equação (6.31) e 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 é calculado pela equação (6.30), 

fazendo 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 = 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, obtendo-se a equação (6.33): 

                                                   
 

9 Quando 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1 

Anti-Windup9 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐼𝑁 < 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 < 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 + 𝑋𝐼𝑄𝑀𝐴𝑋 (6.24) 

Windup 𝑅𝑃𝑀𝑁 < (𝑇𝜔 + 𝐾𝑝𝑝. (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓)) . (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷) − 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 < 𝑅𝑃𝑀𝑋 (6.25) 

Anti-Windup 𝑃𝑀𝑁 < 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 < 𝑃𝑀𝑋 (6.26) 
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 𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 =  
𝑃𝑚𝑜 − 𝐾𝑎𝑒𝑟𝑜  . (𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 − 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0).𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻

1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷
 (6.33) 

 

6.1.4 MODELO DO CONTROLADOR DO ÂNGULO DE PASSO, WT3P1 

Aplicando a transformada inversa de Laplace às variáveis de estado representadas no diagrama de 

blocos da Figura 5.7, as equações de estado diferenciais do controlador do ângulo de passo, WT3P1, 

são dadas por: 

 
𝑑𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝑇𝑝

. (𝜃𝑐𝑚𝑑 − 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻) (6.34) 

 
𝑑𝑥𝑝

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖𝑝 . (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓) (6.35) 

 
𝑑𝑥𝐶

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖𝑐 . (𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 − 𝑃𝑀𝑋) (6.36) 

Onde 𝜃𝑐𝑚𝑑  é calculado de acordo com (6.37): 

 𝜃𝑐𝑚𝑑 = 𝑥𝑝 + 𝐾𝑝𝑝. (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓) + 𝑥𝑐 + 𝐾𝑝𝑐 . (𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 − 𝑃𝑀𝑋) (6.37) 

Neste modelo há que ter em conta os seguintes limites: 

Sendo estes limites do tipo windup e anti-windup, cada vez que os limites forem ultrapassados, os 

valores das variáveis são fixados no valor máximo ou mínimo desses limites. Este procedimento é 

explicado em maior detalhe no ANEXO B.  

Non-Windup 0 < 𝑥𝑐 (6.38) 

Windup −𝑅𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝐴𝑋 < 𝜃𝑐𝑚𝑑 − 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 < 𝑅𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝐴𝑋 (6.39) 

Anti-Windup 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝐼𝑁 < 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 < 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑀𝐴𝑋 (6.40) 
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6.2 MODELOS NA FORMA ALGÉBRICA 

Para que o algoritmo de integração de Euler-Cauchy modificado possa ser aplicado, é necessária a 

conversão das equações diferenciais apresentadas na secção anterior em equações algébricas. Assim, 

o modelo pode ser descrito por um modelo de estado da forma: 

 [�̇�] = [𝐴][𝑥] + [𝑅] + [𝐶][𝑢] (6.41) 

Esta conversão tem em conta que as equações têm valores constantes que não precisam de ser 

calculados a cada passo de integração. 

Assim, o conteúdo de cada matriz que compõe a equação (6.41) é descrito de seguida: 

Matriz [𝑥]:  esta matriz é composta pelas variáveis de estado do modelo. 

Matriz [𝐴]:  esta matriz é constante ao longo de toda a simulação. Nela estão incluídos os termos 

dependentes associados às constantes de tempo e aos parâmetros do modelo. É 

calculada uma única vez, antes de se dar início à simulação. 

Matriz [𝑅]:  esta matriz é composta pelos termos não constantes do modelo, os quais podem incluir 

variáveis de estado, no caso de equações não lineares, razão pela qual, terá de ser 

calculada a cada passo de integração 

Matriz [𝐶]:  esta matriz inclui os termos independentes, relacionados com a matriz [𝑢] . Nos 

modelos implementados esta não é constante durante toda a simulação, pois algumas 

das equações do sistema não são lineares. 

Matriz [𝑢]:  esta matriz contém os inputs fixos do sistema que, apesar de serem sempre os 

mesmos, tomam valores novos a cada iteração, pelo que a matriz tem de ser calculada 

a cada passo. 

As próximas secções apresentam os modelos em estudo na sua forma algébrica. É importante ter em 

conta que estes se relacionam entre si, não podendo ser executados separadamente. Ainda assim, por 

questões de espaço e para melhor compreender cada modelo, optou-se por representá-los 

separadamente, podendo o modelo completo, composto pelos modelos gerador/conversor WT3G1 + 

controlador do conversor WT3E1 + sistema mecânico WT3T1 + controlador do ângulo de passo 

WT3P1, ser consultado no ANEXO C.  

 

6.2.1 MODELO DO GERADOR/CONVERSOR EÓLICO, WT3G1 

O modelo do Gerador/Conversor Eólico, WT3G1, representado pelas equações (6.1) a (6.4), é 

representado na sua forma algébrica pela função de estado: 

 [
�̇�

(4 × 1)
] = [

𝐴
(4 × 4)

] [
𝑥

(4 × 1)] + [
𝑅

(4 × 1)
] + [

𝐶
(4 × 3)

] [
𝑢

(3 × 1)] (6.42) 

Sendo as matrizes 𝑥, 𝐴, 𝑅, 𝐶 e 𝑢 definidas por: 
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 [𝑥] =  

[
 
 
 
 

𝐼𝑝

𝐸𝑞

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙

𝛿 ]
 
 
 
 

 (6.43) 

 [𝐴] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 −

1

0,02
    0 0 0

0 −
1

0,02
0 0

0     0 0 0

0     0 𝜔𝑠 0]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.44) 

 [𝑅] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷

0,02

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷

0,02

𝐾𝑝𝑙𝑙 . 𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙 . 𝑉𝑌

𝜔𝑠

𝐾𝑝𝑙𝑙 . 𝑉𝑌 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.45) 

 [𝐶] =  [
0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0

] (6.46) 

 [𝑢] = [

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑘

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑘

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚
𝑘

] (6.47) 

A matriz [𝑢] dada por (6.47) é comum a todos os modelos, pelo que se optou por representá-la apenas 

uma vez. 

 

6.2.2 MODELO DO CONTROLADOR DO CONVERSOR, WT3E1 

O modelo do controlador do conversor, WT3E1, representado pelas equações (6.7) a (6.16), é 

demonstrado na sua forma algébrica pela função de estado, 

 [
�̇�

(10 × 1)
] = [

𝐴
(10 × 10)

] [
𝑥

(10 × 1)] + [
𝑅

(10 × 1)
] + [

𝐶
(10 × 3)

] [
𝑢

(3 × 1)] (6.48) 

Sendo as matrizes 𝑥, 𝐴, 𝑅 e 𝐶 definidas em seguida para o caso em que 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1 e 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1. 

As alterações a ter em conta para diferentes valores de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺  e 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺  também são abordadas. 
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 [𝑥] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑄𝑜𝑟𝑑

𝑥𝑖𝑣

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷

𝑇𝜔

𝑉1

𝜔𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷

𝑥𝑝𝑣

𝑃𝐹𝐴 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.49) 

 [𝐴] =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 −

1

𝑇𝑓𝑣

1

𝑇𝑓𝑣

1

𝑇𝑓𝑣

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 −
𝐾𝑖𝑣

𝐹𝑁

0 0 0 0 0

0 0 −
1

𝑇𝑓𝑝

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 −𝐾𝑖𝑝 0 0 0 0

0 0 0 0 −
1

𝑇𝑟𝑣

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 −
1

𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 (𝐾𝑞𝑣) ∗ 0 0 0

0 0 0 0 −
𝐾𝑝𝑣

𝑇𝑣 . 𝐹𝑁

0 0 0 −
1

𝑇𝑣

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0  (0) ∗1]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.50) 

No modelo completo, há que considerar a posição A (8,18) = 𝐾𝑖𝑝, que reflete a relação entre as variáveis 

𝑇𝜔 e 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷. 

*Quando 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0, esta posição toma o valor nulo: A (12,11) =0.  

∗1Quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1, esta posição toma o valor −
1

𝑇𝑃
: A (14,14) =−

1

𝑇𝑃
. 

 [𝑅] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
𝐾𝑖𝑣

𝐹𝑁

. 𝑉𝑟𝑓𝑞

1

𝑇𝑓𝑝

. (𝑇𝜔 + 𝐾𝑝𝑝. (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓)) . (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷)

0
1

𝑇𝑟𝑣

. 𝑉𝐶

1

𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟

.𝑊𝑁𝐷𝑆𝑃1

 (𝑄𝑐𝑚𝑑 . 𝐾𝑞𝑖) ∗
0

𝐾𝑝𝑣

𝑇𝑉 . 𝐹𝑁

. 𝑉𝑟𝑓𝑞

0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.51) 

*𝑄𝑐𝑚𝑑 obtém-se a partir da equação (6.17), para diferentes valores de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺. 
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  [𝐶] = =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 −𝐾𝑞𝑖 0

0 0 (−𝐾𝑞𝑣) ∗

0 0 0

(0) ∗1
0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6.52) 

*Quando 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0, esta posição toma o valor nulo: C (12,3) =0. 

∗1Quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1, esta posição toma o valor 
1

𝑇𝑃
: C (14,1) = 

1

𝑇𝑃
. 

 

6.2.3 MODELO DO SISTEMA MECÂNICO, WT3T1 

O modelo do sistema mecânico, WT3T1, representado pelas equações (6.27) a (6.29) para um sistema 

de duas massas, é demonstrado na sua forma algébrica pela função de estado: 

 [
�̇�

(3 × 1)
] = [

𝐴
(3 × 3)

] [
𝑥

(3 × 1)] + [
𝑅

(3 × 1)
] + [

𝐶
(3 × 3)

] [
𝑢

(3 × 1)] (6.53) 

Sendo as matrizes 𝑥, 𝐴, 𝑅 e 𝐶 definidas por: 

 [𝑥] =  [

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷

𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃

𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡

] (6.54) 

 [𝐴] =  

[
 
 
 
 
 
 −

1

2𝐻𝑔

. (𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 + 𝐷𝐴𝑀𝑃)
1

2𝐻𝑔

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡

1

2𝐻𝑔

1

2𝐻𝑡

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 −
1

2𝐻𝑡

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 −
1

2𝐻𝑡

−𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒 0 ]
 
 
 
 
 
 

 (6.55) 

Onde, mais uma vez, as contantes de inércia da turbina e do gerador, 𝐻𝑡 e 𝐻𝑔, e o ganho 𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 são 

calculados pelas equações (5.4), (5.5) e (5.6) do capítulo 5.3. 

 [𝑅] = [

0
1

2𝐻𝑡

.𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇

0

] (6.56) 

Onde o binário aerodinâmico, WAEROT, é calculado pela equação (6.30) do capítulo 6.1.3. 
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 [𝐶] =

[
 
 
 
 
 
 −

1

2𝐻𝑔 . (1 + SPEED)
0 0

0 0 0

0 0 0]
 
 
 
 
 
 

 (6.57) 

O modelo do sistema mecânico, WT3T1, representado pela equação (6.32) para um sistema de massa 

única, é demonstrado na sua forma algébrica pela função de estado: 

 [
�̇�

(1 × 1)
] = [

𝐴
(1 × 1)

] [
𝑥

(1 × 1)] + [
𝑅

(1 × 1)
] + [

𝐶
(1 × 3)

] [
𝑢

(3 × 1)] (6.58) 

Sendo as matrizes 𝑥, 𝐴, 𝑅 e 𝐶 definidas por: 

 [𝑥] =  [𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷] (6.59) 

 [𝐴] =  [−
1

2𝐻
. 𝐷𝐴𝑀𝑃] (6.60) 

 

 [𝑅] = [
1

2𝐻
.𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇] (6.61) 

Onde o binário aerodinâmico, WAEROT, é calculado pela equação (6.33) do capítulo 6.1.3. 

 [𝐶] =  [−
1

2𝐻. (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷)
 0 0] (6.62) 

 

6.2.4 MODELO DO CONTROLADOR DO ÂNGULO DE PASSO, WT3P1 

O modelo do sistema mecânico, WT3P1, representado pelas equações (6.34) a (6.36), é demonstrado 

na sua forma algébrica pela função de estado: 

 [
�̇�

(3 × 1)
] = [

𝐴
(3 × 3)

] [
𝑥

(3 × 1)] + [
𝑅

(3 × 1)
] + [

𝐶
(3 × 3)

] [
𝑢

(3 × 1)] (6.63) 

Sendo as matrizes 𝑥, 𝐴, 𝑅 e 𝐶 definidas por: 

 [𝑥] =  [

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻

𝑥𝑝

𝑥𝑐

] (6.64) 

 [𝐴] =  

[
 
 
 
 −

1

𝑇𝑃

1

𝑇𝑃

1

𝑇𝑃

0 0 0

0 0 0 ]
 
 
 
 

 (6.65) 

No modelo completo, há que considerar as posições  𝐴(15,7) =
𝐾𝑝𝑐

𝑇𝑃
, 𝐴(15,10) =  −

𝐾𝑝𝑝

𝑇𝑃
 e  A(15,18)= 

𝐾𝑝𝑝

𝑇𝑃
, 

que refletem a relação da variável 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻  com as variáveis 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷,  𝜔𝑟𝑒𝑓  e 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷, 

respetivamente, as  posições 𝐴(16,10) = −𝐾𝑖𝑝 e 𝐴(16,18) = 𝐾𝑖𝑝, refletem a relação da variável 𝑥𝑝 com 

as variáveis 𝜔𝑟𝑒𝑓  e 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷,  e finalmente a posição 𝐴(17,7) = 𝐾𝑖𝑐 , que reflete a relação entre as 

variáveis 𝑥𝑐 e 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷. 
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 [𝑅] =  [
−

1

𝑇𝑃

𝐾𝑝𝑐 . 𝑃𝑀𝑋

0
−𝐾𝑖𝑐 . 𝑃𝑀𝑋

] (6.66) 

 [𝐶] =  [
0 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 0

] (6.67) 

 

6.3 CONDIÇÕES INICIAIS PARA A SIMULAÇÃO DINÂMICA 

Nesta secção, serão determinadas as condições iniciais para cada variável de estado e algébrica 

presente nos modelos dinâmicos apresentados. 

Para o correto funcionamento de todo o processo de simulação, é essencial que o cálculo das 

condições iniciais seja preciso. Para tal, os resultados são confirmados com os resultados obtidos pelo 

PSS/ETM , devendo estar em concordância. Caso contrário, o programa terá de ser revisto, pois terá 

ocorrido algum erro em algum passo precedente, que poderá ter origem tanto no cálculo do trânsito de 

energia como na implementação dos modelos no software ou ainda nas próprias expressões 

determinadas para encontrar as condições iniciais. 

As condições iniciais são então determinadas com base no trânsito de energia inicial e igualando as 

expressões diferenciais apresentadas na secção 6.1 para cada modelo.  

 

6.3.1 MODELO DO GERADOR/CONVERSOR EÓLICO, WT3G1 

A partir do trânsito de energia inicial obtêm-se os valores iniciais para as potências ativa e reativa do 

gerador eólico, 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0
 e 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐0

, e para a tensão aos terminais do gerador, 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚0
. 

A corrente inicialmente injetada por cada gerador no barramento onde se encontra ligado,𝑰𝑖𝑛𝑗0 , é 

calculada através da equação (6.68): 

 𝑰𝑖𝑛𝑗0 =
𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0

− 𝑗𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐0

(𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚0
)∗

 (6.68) 

O valor inicial da corrente equivalente do modelo de Norton do gerador, 𝑰𝒔𝒓𝒄𝟎
, é calculado através da 

equação (6.69), retirada do diagrama de blocos de WT3G1: 

 𝑰𝒔𝒓𝒄𝟎
= 𝑰𝑖𝑛𝑗0 +

𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚0

𝑗𝑋𝑒𝑞

 (6.69) 

Segundo a documentação do modelo (Siemens, 2015) e tal como já foi referido anteriormente na 

secção 5.1, em regime permanente as seguintes expressões são válidas: 

 𝛿𝑜 = 𝑎𝑟𝑔(𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚0
) (6.70) 

 𝑉𝑌0
= 0 (6.71) 
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 𝑉𝑋0
= |𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚0

| (6.72) 

As condições iniciais das partes real e imaginária da corrente injetada pelo gerador na referência do 

gerador, 𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗0
 e 𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗0

 obtêm-se aplicando à corrente 𝑰𝒔𝒓𝒄𝟎
 a inversa da transformação 𝑻. 

Finalmente, igualando a zero as equações diferenciais do modelo obtêm-se as condições iniciais para 

as seguintes variáveis de estado: 

 𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷𝑜 = 𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗0
 (6.73) 

 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷𝑜 = −𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗0 . 𝑋𝑒𝑞 (6.74) 

 𝑉𝑌0 = 0 (6.75) 

 𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙0 = 0 (6.76) 

De notar que a equação (6.75) vem confirmar a equação (6.71). 

 

6.3.2 MODELO DO CONTROLADOR DO CONVERSOR, WT3E1 

Igualando a zero as equações diferenciais (6.7), (6.8) e (6.9), obtêm-se as condições iniciais para as 

seguintes variáveis de estado: 

 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0 = 𝜔𝑟𝑒𝑓0 = 𝑊𝑁𝐷𝑆𝑃10 (6.77) 

 𝑇𝜔0
=

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷0

1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0

 (6.78) 

Onde 𝑊𝑁𝐷𝑆𝑃10 se obtém por interpolação linear através da função 𝑓(𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0
) descrita no capítulo 5.2 e 

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷0 se obtém a partir da equação (6.79): 

 𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷0 = 𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷𝑜 ∙  𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚0
 (6.79) 

Da equação (6.10) conclui-se que:  

 𝑄𝑐𝑚𝑑0
= 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐0

 (6.80) 

De seguida, e consoante o valor de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 obtêm-se as condições iniciais para as seguintes variáveis 

de estado:  

  𝑄𝑜𝑟𝑑0
= 𝑄𝑐𝑚𝑑0

                          se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1 (6.81) 

 𝑄𝑟𝑒𝑓 = 𝑄𝑐𝑚𝑑0
                            se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 0 (6.82) 

 𝑃𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓 = tan−1 (
𝑄𝑐𝑚𝑑0

𝑃𝐹𝐴𝑜
⁄ ) se 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1 (6.83) 

Onde 𝑃𝐹𝐴𝑜 se obtem a partir da equação (6.84): 

 𝑃𝐹𝐴𝑜 = 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐0
 (6.84) 

As variáveis 𝑄𝑟𝑒𝑓 e 𝑃𝐹𝐴𝑟𝑒𝑓  , quando utilizadas, manter-se-ão constantes ao longo da simulação, pois 

são valores de referência. 
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Quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1, é ainda necessário obter as condições iniciais para as variáveis de estado e 

algébricas utilizadas neste modo de controlo. Assim sendo, o valor inicial da tensão do barramento de 

compensação, 𝑉𝐶0
, obtém-se através da seguinte expressão: 

 𝑉𝐶0
= |𝑽𝑟𝑒𝑔0

− 𝑗. 𝐈𝑟𝑒𝑔0
. 𝑋𝐶| (6.85) 

Onde 𝑽𝑟𝑒𝑔0
 se obtém a partir do trânsito de potência inicial para o barramento identificado por 𝐵𝑢𝑠𝑟𝑚𝑡, 

e 𝐈𝑟𝑒𝑔0
 é a corrente inicial no ramo entre os barramentos 𝐵𝑢𝑠𝑓𝑟𝑜𝑚 e 𝐵𝑢𝑠𝑡𝑜. 

Igualando a zero as equações diferenciais (6.14) e (6.12), obtêm-se as condições iniciais para as 

seguintes variáveis: 

 𝑉𝑟𝑓𝑞 = 𝑉10
= 𝑉𝐶0

 (6.86) 

A variável algébrica 𝑉𝑟𝑓𝑞  mantém-se constante ao longo da simulação, pois representa o valor da 

tensão de referência para o barramento. 

Finalmente, igualando a zero as equações diferenciais (6.13) e (6.11), e tendo em conta a equação 

acima, obtêm-se as condições iniciais para as seguintes variáveis de estado: 

 𝑥𝑝𝑣0
= 0 (6.87) 

 𝑥𝑖𝑣0
= 𝑄𝑜𝑟𝑑0

 (6.88) 

De seguida, e consoante o valor de 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺, obtém-se a condição inicial para a variável de estado 𝑉𝑟:  

 𝑉𝑟0 = |𝑽𝑡𝑒𝑟𝑚0
|                          se 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1 (6.89) 

 𝑉𝑟0 = 𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷𝑜                            se 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0 (6.90) 

 

6.3.3 MODELO DO SISTEMA MECÂNICO, WT3T1 

O cálculo das condições iniciais para as variáveis do modelo do sistema mecânico, WT3T1, é descrito 

primeiro para um sistema de duas massas e depois para o sistema simplificado de massa única.   

Sistema de dupla massa 

Igualando a zero as equações diferenciais (6.27) a (6.29), obtêm-se as condições iniciais para as 

seguintes variáveis: 

 𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃0 = 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0 (6.91) 

 𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡0 = 
𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0

(1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0)
+ 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0 . 𝐷𝐴𝑀𝑃 (6.92) 

 𝑃𝑚0 = 𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡0 . (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0) (6.93) 

Sistema de massa única 

Igualando a zero a equação diferencial que descreve o modelo simplificado, equação (6.32), obtém-se 

a condição inicial para variável algébrica 𝑃𝑚0: 
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 𝑃𝑚0 = 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0
+ (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0). 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷0. 𝐷𝐴𝑀𝑃 (6.94) 

 

6.3.4 MODELO DO CONTROLADOR DO ÂNGULO DE PASSO, WT3P1 

Segundo (WECC, 2006), se a turbina estiver a operar abaixo da potência nominal, o ângulo de passo 

inicial é nulo de maneira a maximizar a potência retirada do vento disponível, ou seja: 

 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0 = 0                                                 𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0
< 1 (6.95)  

Para condições de operação à potência nominal e acima da velocidade de nominal do vento, o ângulo 

de passo inicial é calculado, em graus, através da equação (6.96) 

 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0 =
Theta2

0.75
(1 − (𝑉𝑊)−2)             𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐0

= 1   𝑒   𝑉𝑊 > 𝜔𝑝100 (6.96) 

Onde a velocidade inicial do vento, Vw, e o ângulo de passo ao dobro da velocidade nominal do vento, 

Theta2, são parâmetros do modelo WT3T1. 

As equações (6.95) e (6.96) assumem então, que o ângulo de passo é nulo à velocidade nominal e 

Theta2 ao dobro da velocidade nominal. 

Igualando a zero a equação diferencial (6.34) obtém-se a condição inicial para variável de estado 𝑥𝑐, 

através da equação (6.97): 

 𝑥𝑝0
= 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻0 − 𝑥𝑐0

 (6.97) 

Onde 𝑥𝑐0
 se obtém com base na equação (6.98), segundo (Hiskens, 2012):  

 𝑥𝑐0
= {

0              𝑠𝑒   𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷0 = 𝑃𝑀𝑋

≥ 0         𝑠𝑒   𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷0 < 𝑃𝑀𝑋
 (6.98) 
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7 SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

7.1 VALIDAÇÃO DOS MODELOS 

A fim de validar os modelos apresentados nas secções anteriores, foram corridas diversas simulações  

através do programa que tem vindo a ser desenvolvido e onde estes modelos genéricos de um 

aerogerador agora se inserem. 

À semelhança de trabalhos anteriores, seguiram-se as mesmas premissas e metodologias utilizadas. 

Assim, para cada caso analisado nas seguintes secções, o programa simulou um curto-circuito trifásico 

simétrico num barramento especificado pelo utilizador, sendo a eliminação do defeito efetuada pela 

retirada de uma linha de serviço, também definida pelo utilizador. 

Após o cálculo do trânsito de energia inicial, são calculadas as condições iniciais para o modelo em 

estudo e de seguida é iniciada a simulação em 𝑇 = 0 [𝑠]. O sistema encontra-se em regime estacionário 

até ao momento do defeito em 𝑇 = 1 [𝑠]. Ao fim de 15 milisegundos, em 𝑇 = 1.15 [𝑠], o defeito é 

eliminado com a retirada da linha defeituosa de serviço e a simulação corre normalmente até 𝑇 = 20[𝑠] 

de maneira a ser possível atingir o regime estacionário novamente, o que pode não acontecer pois o 

sistema pode-se tornar instável após a eliminação do defeito. 

Todas as simulações foram efetuadas com os seguintes parâmetros: 

• passo de integração Δ𝑡 = 0.001 [𝑠] 

• frequência nominal de 50 [𝐻𝑧]. 

• potência de base do sistema de 100 [𝑀𝑉𝐴] 

Para a escolha do passo de integração foi respeitado o critério de este ter de ser pelo menos 4 vezes 

inferior à menor constante de tempo utilizada nos modelos. 

Para a validação dos modelos foram utilizados os valores apresentados no ANEXO D e ANEXO E. 

7.2 SISTEMA DE TESTE 

O sistema de teste utilizado pode ser observado na Figura 7.1. Este sistema corresponde ao sistema 

elétrico equivalente do parque eólico citado no capítulo 4.4. Ao ponto de interligação, POI, está ligada 

uma carga que é alimentada pelo parque eólico. A carga de teste utilizada tem o valor: 

 𝑆𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =  50 + 5       [VA] (7.1) 

Foram inicialmente propostos sistemas similares por (WGMG, 2008) e neles foram realizadas 

simulações preliminares dos modelos genéricos de unidades eólicas, de entre os quais os modelos 

WT3 em estudo nesta dissertação, em trabalhos como (WECC, 2010), (Muljadi & Elis, 2009) e (Muljadi 
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E. , 2011), e onde se pode verificar o comportamento dinâmico de tais modelos na ocorrência de 

perturbações, com a finalidade de validar os modelos genéricos desenvolvidos. 

Nos casos em estudo, foi simulado um curto-circuito trifásico simétrico na linha 2, próximo do 

barramento 1, eliminando-se o defeito com a retirada da linha 2 de serviço. 

 

Figura 7.1 – Sistema de teste 

Apesar do programa desenvolvido permitir a visualização de todas as variáveis descritas no capítulo 5, 

por questões de limitação de espaço apenas serão apresentadas as curvas das variáveis mais 

relevantes e que serão suficientes para compreender e avaliar o comportamento dinâmico dos modelos 

em estudo.  

As variáveis apresentadas são então as seguintes: 

• Potência ativa gerada, 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 

• Potência reativa gerada, 𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 

• Valor da tensão terminal do gerador (tensão no barramento 5), 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚. 

• Desvio de velocidade angular do veio do rotor, 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 

• Ângulo de passo das pás do gerador, 𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻. 

• Ângulo do rotor, 𝛿. 

• Amplitude da corrente gerada, 𝐼𝑖𝑛𝑗. 

Como referido anteriormente, o primeiro passo do programa consiste na resolução do trânsito de 

energia, podendo o resultado do mesmo ser consultado nas Tabela 7.1 a Tabela 7.3. 

ID Tipo Nome V[pu] θ[º] 
Geração Carga 

P[MW] Q[MVAr] P[MW] Q[MVAr] 

1 1 BUS1 0.9831 -8.78 --- --- 50.00 5.00 

2 1 BUS2 0.9917 -5.11 --- --- --- --- 

3 1 BUS3 0.9915 -2.18 --- --- --- --- 

4 1 BUS4 0.9993 -1.45 --- --- --- --- 

5 3 BUS5 1.000 0.00 50.71 2.00 --- --- 

Tabela 7.1 – Resultado do trânsito de energia para os barramentos 
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ID De Para 
Emissão Receção Perdas 

P[MW] Q[MVAr] P[MW] Q[MVAr] P[MW] Q[MVAr] 

1 1 2 -25.00 -2.50 25.16 -0.76 0.16 -3.26 

2 1 2 -25.00 -2.50 25.16 -0.76 0.16 -3.26 

3 3 4 -50.32 -1.06 50.71 0.71 0.39 -0.35 

Tabela 7.2 – Resultado do trânsito de energia para as linhas 

ID De Para 
Emissão Receção Perdas 

P[MW] Q[MVAr] P[MW] Q[MVAr] P[MW] Q[MVAr] 

1 2 3 -50.32 1.52 50.32 1.06 0.00 2.58 

2 4 5 -50.71 -0.71 50.71 2.00 0.00 1.29 

Tabela 7.3 – Resultado do trânsito de energia para os transformadores 

P[MW] Q[MVAr] 

6.12 -10.78 

Tabela 7.4 – Perdas na rede 

Logo depois são calculadas as condições iniciais para cada variável de estado e algébrica, seguindo 

os passos descritos na secção 6.3, e comparados os resultados com os valores obtidos do PSS/ETM 

de maneira a garantir que não há erros de implementação. Na Tabela 7.5 apresentam-se as condições 

iniciais para as variáveis mais relevantes. 

Grandeza 

Valor inicial 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  0.50701 0,507098 -2,87E-05 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐  0.0200 0,020017 6,29E-05 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 1.000 1 -5,96E-06 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0.0532 5,32E-02 -3,65E-05 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 0 0 0 

𝛿 0 4,72E-09 10010 

Tabela 7.5 – Valores iniciais das variáveis mais relevantes 

A presença das flags 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺  e 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 no modelo do controlador do conversor, WT3E1, permitem 

alternar entre diferentes modos de controlo. Consoante o valor da flag 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 seja 0, -1 ou 1, o 

                                                   
 

10 Este valor é tão elevado por se tratar do erro entre valores demasiado pequenos 
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comando para a potência reativa, 𝑄𝑐𝑚𝑑 ,  pode impor uma potência reativa constante, um fator de 

potência constante ou controlar a tensão de um barramento. Já a flag 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 pode tomar os valores 

seja 1 ou 0, ativando ou não o controlador de tensão terminal. 

Nas secções seguintes encontram-se demonstrados os casos em que 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1, 

𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 0 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1 e finalmente 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0. Por questões de espaço não 

é possível ilustrar todos os casos possíveis nesta dissertação, no entanto, entende-se que estes 3 

casos são suficientes para demonstrar os diversos modos de controlo do modelo implementado. 

 

7.2.1 VARFLG = 1 E VLTFLG = 1  

Para validação do modelo em estudo, com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1,  são apresentas figuras 7.2 a 

7.8 a evolução no tempo das variáveis mais relevantes, sendo os valores obtidos pelo programa 

apresentados a par com os valores obtidos através do PSS/ETM, estes últimos representados por uma 

área preenchida a amarelo. 

 

 

Figura 7.2 – Potência Ativa 

 

Figura 7.3 – Potência Reativa 

 

Figura 7.4 – Tensão Terminal 

 

Figura 7.5 – Velocidade 



7.2 - Sistema de Teste 
 

75 
 

 

Figura 7.6 – Ângulo de Passo 

 

Figura 7.7 – Binário Mecânico 

 

Figura 7.8 – Corrente Injetada 

Antes do defeito, o sistema está em regime estacionário, como se pode comprovar pelas figuras acima. 

Deste modo comprova-se que o cálculo das condições iniciais está correto. No instante do defeito, o 

curto-circuito trifásico perto do barramento 1, pode-se observar pela Figura 7.4 que o módulo da tensão 

aos terminais do gerador cai para valores próximos de zero, devido à presença da baixa impedância 

característica de um curto circuito. Como consequência desta queda, dá-se um aumento repentino do 

valor da corrente injetada pelo gerador na rede, como se pode ver na Figura 7.8. 

A evolução no tempo da potência elétrica gerada, acompanha a evolução do valor do módulo da tensão 

terminal, como se verifica Figura 7.2. Esta diminuição da potência elétrica leva a que não seja possível 

satisfazer a procura, causando um desequilíbrio entre os valores dos binários elétrico e mecânico, e 

consequentemente um aumento repentino na velocidade do gerador, como se comprova através da 

Figura 7.5. Nesta situação, pode-se observar na Figura 7.6, como o controlo do ângulo de passo faz 

com que este também aumente significativamente a fim de reduzir a potência mecânica no rotor da 

turbina e do gerador e evitar que estes atinjam velocidades demasiado elevadas. A Figura 7.7, ilustra 

esta relação inversa entre o binário mecânico e o ângulo de passo. Nesta pode observar-se a 

diminuição drástica do binário mecânico imediatamente após o defeito. 
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Analisando a Figura 7.3, é possível observar o funcionamento do controlo de potência reativa a 

(VARFLAG = 1) através do aumento da potência reativa gerada com o objetivo de compensar a 

diminuição da tensão aos terminais do gerador.  

No momento em que o defeito é corrigido, retirando-se a linha 2 de serviço, no instante 𝑡 = 1.15 [𝑠], o 

valor do módulo da tensão terminal aumenta. Com a flag 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1, é utilizado o erro entre uma 

tensão de referência e a tensão terminal garantindo assim a regulação da tensão terminal para valores 

próximos à situação pré-defeito.  Este efeito do regulador de tensão evita também que se verifique uma 

sobre-elevação significativa, quer no valor da tensão, quer no valor da potência ativa. 

Ao fim do tempo de simulação, 𝑡 = 20 [𝑠], o sistema já se encontra em regime estacionário, notando-

se uma ligeira descida no valor do módulo da tensão, que seria de esperar, acompanhada por um 

aumento da potência reativa gerada para compensar a remoção da linha defeituosa.  

Neste ponto, são apresentados os valores finais das variáveis e comparados com os valores obtidos 

com o PSS/ETM. As condições iniciais e finais das demais variáveis do modelo, a sua comparação com 

os valores obtidos com o  PSS/ETM, e a evolução no tempo encontram-se representadas no anexo F.1 

Grandeza 

Valor final 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  0,4917 0,4930 0,2737 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐  0,0957 0,0952 -0,4953 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 1,0131 1,0132 0,0019 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0,0421 0,0431 2,2359 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 1,4265 1,3656 -4,4544 

𝛿 24,4459 24,0071 -1,8275 

Tabela 7.6 – Valores finais das variáveis mais relevantes 

Tal como referido na secção 5, o modelo implementado não corresponde exatamente ao modelo 

presente na bibliografia do PSS/ETM. Para que houvesse concordância entre os dois, várias alterações 

tiveram lugar pois, especialmente quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1, o modelo não era capaz de acompanhar os 

resultados do PSS/ETM. Estas alterações, apesar de melhorarem em muito o desempenho do programa, 

revelam-se ainda insuficientes para a obtenção de resultados 100% concordantes. Tal justifica que, 

para algumas variáveis apresentadas, se observem ligeiras discrepâncias. Ainda assim, comparando 

os resultados desta simulação com os resultados obtidos com o PSS/ETM, pode concluir-se que, apesar 

das referidas diferenças, no geral, o modelo implementado apresenta um desempenho dinâmico 

aceitável. 
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7.2.2 VARFLG = 0 E VLTFLG = 1 

Para validação do modelo em estudo, com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 0 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1,  são apresentas nas figuras 

7.9 a 7.15 a evolução no tempo das variáveis mais relevantes, sendo os valores obtidos pelo programa 

apresentados a par com os valores obtidos através do PSS/ETM, estes últimos representados por uma 

área preenchida a amarelo. 

 

 

Figura 7.9 – Potência Ativa 

 

Figura 7.10 – Potência Reativa 

 

Figura 7.11 – Tensão Terminal 

 

Figura 7.12 – Velocidade 

 

Figura 7.13 – Ângulo de Passo 

 

Figura 7.14 – Binário Mecânica 
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Figura 7.15 – Corrente Injetada 

Antes do defeito, o sistema está em regime estacionário, como se pode comprovar pelas figuras acima. 

Deste modo comprova-se que o cálculo das condições iniciais está correto. No instante do defeito, o 

curto-circuito trifásico perto do barramento 1, pode-se observar pela Figura 7.11 que o módulo da 

tensão aos terminais do gerador cai, mais uma vez, para perto de zero, devido à presença da baixa 

impedância característica de um curto circuito. Como consequência desta queda dá-se um aumento 

repentino do valor da corrente injetada pelo gerador na rede, como se pode ver na Figura 7.15. 

A evolução no tempo da potência elétrica gerada, acompanha a evolução do valor do módulo da tensão 

terminal, como se verifica Figura 7.9. Esta diminuição da potência elétrica leva a que não seja possível 

satisfazer a procura, causando um desequilíbrio entre os valores dos binários elétrico e mecânico, e 

consequentemente um aumento repentino na velocidade do gerador, como se comprova através da 

Figura 7.12. Nesta situação, pode-se observar na Figura 7.13, que o controlo do ângulo de passo faz 

com que este também aumente significativamente a fim de reduzir a potência mecânica no rotor da 

turbina e do gerador e evitar que estes atinjam velocidades demasiado elevadas. A Figura 7.14, ilustra 

esta relação inversa entre o binário mecânico e o ângulo de passo. Nesta pode observar-se a 

diminuição drástica do binário mecânico imediatamente após o defeito. 

No momento em que o defeito é corrigido, retirando-se a linha 2 de serviço, no instante 𝑡 = 1.15 [𝑠], o 

valor do módulo da tensão terminal aumenta. É a partir deste ponto que se começam a notar as 

principais diferenças em relação à simulação anterior. Com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1, o objetivo seria manter a 

potência reativa constante, no entanto, tal não acontece como se consegue comprovar pela Figura 

7.10. Também as Figura 7.9, Figura 7.11 e Figura 7.15 mostram que a potência ativa, a tensão aos 

terminais e a corrente injetada pelo gerador não atingem valores estacionários, podendo-se concluir 

que a estabilidade do sistema não é assegurada neste modo de controlo. 

Mais uma vez se pode observar o funcionamento do regulador de tensão, 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1, pelo facto da 

evolução da tensão terminal e da potência, apesar de não estabilizar, não apresentar sobre-elevações 

significativas. 
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De seguida, são apresentados os valores finais das variáveis e comparados com os valores obtidos 

com o PSS/ETM. As condições inicias e finais das demais variáveis do modelo, a sua comparação com 

os valores obtidos com o  PSS/ETM, e a evolução no tempo, encontram-se representadas no anexo F.2. 

Grandeza 

Valor final 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐  0,4187 0,4242 1,2852 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐  0,0815 0,0801 -1,7269 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 0,9350 0,9361 0,1243 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0,0042 0,0075 44,2425 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 3,9579 3,8421 -3,0132 

𝛿 59,0692 58,2049 -1,4849 

Tabela 7.7 – Valores finais das variáveis mais relevantes 

Tal como referido na secção 5, o modelo implementado não corresponde exatamente ao modelo 

presente na bibliografia do PSS/ETM. Para que houvesse concordância entre os dois, várias alterações 

tiveram lugar pois o modelo não era capaz de acompanhar os resultados do PSS/ETM. Estas alterações, 

apesar de melhorarem em muito o desempenho do programa, revelam-se ainda insuficientes para a 

obtenção de resultados 100% concordantes. Tal justifica que, para algumas variáveis apresentadas, se 

observem ligeiras discrepâncias. Ainda assim, comparando os resultados desta simulação com os 

resultados obtidos com o PSS/ETM, pode concluir-se que, apesar das referidas diferenças, no geral, o 

modelo implementado apresenta um desempenho dinâmico aceitável. 

 

7.2.3 VARFLG = -1 E VLTFLG = 0 

Para validação do modelo em estudo, com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0,  são apresentas nas figuras 

7.16 a 7.20 a evolução no tempo das variáveis mais relevantes, sendo os valores obtidos pelo programa 

apresentados a par com os valores obtidos através do PSS/ETM, estes últimos representados por uma 

área preenchida a amarelo. 
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Figura 7.16 – Potência Ativa 

 

Figura 7.17 – Tensão Terminal 

 

Figura 7.18 – PFA 

 

Figura 7.19 – Vx 

 

Figura 7.20 – Vy 

O comportamento do modelo, com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1, é muito idêntico ao caso anterior pelo que se remete 

o leitor para a “secção 7.2.2 Varflg = 0 e Vltflg = 1” para uma análise da evolução das variáveis, estas 

encontram-se totalmente representadas no anexo F.3. Este caso, é apenas exposto nesta dissertação 

para demonstrar os efeitos da não inclusão do regulador de tensão, 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0.  

Ao fazer um bypass a este regulador, a diferença entre 𝑉𝑟 e 𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 não é integrada de maneira a obter o 

comando para a tensão interna do gerador, WEQCMD, sendo este obtido diretamente da tensão 𝑉𝑟. 
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Por isso, a tensão terminal do gerador,  𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 , não é controlada, permitindo que os seus valores 

transitórios atinjam sobre-elevações consideráveis, como se pode observar na Figura 7.17. Esta sobre-

elevação tem repercussões também, como seria de esperar, na potência ativa do gerador e nas 

variáveis algébricas 𝑉𝑋 e 𝑉𝑌  que representam a tensão terminal na referência do gerador, como se 

pode observar nas figuras 7.16, 7.19 e 7.20. 

Com 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1, o objetivo seria o de manter o fator de potência constante, no entanto, tal não 

acontece como se consegue comprovar pela Figura 7.18. Também as restantes figuras permitem 

concluir, uma vez mais, que a estabilidade do sistema não é assegurada quando neste modo de 

controlo. 
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8 CONCLUSÕES 

8.1 SUMÁRIO DO TRABALHO 

Esta dissertação tinha como objetivo a implementação de modelos genéricos WT3 para estudos de 

estabilidade transitória de geradores eólicos num programa de simulação de redes de energia que tem 

vindo a ser desenvolvido por estudantes do IST ao longo dos anos. 

Numa primeira etapa, impôs-se a necessidade de perceber e entender o funcionamento do programa 

sobre o qual se iria trabalhar. Todas as rotinas e funcionalidades foram corridas uma a uma até se estar 

em situação de proceder à implementação dos modelos em estudo. Procurou-se fazer um esforço para 

não alterar demasiado o programa, de maneira a assegurar que os modelos implementados em versões 

anteriores se manteriam válidos nesta nova versão. No capítulo 2, foi feita uma descrição sumária do 

programa. 

Tendo em vista a implementação e análise com um conhecimento mais profundo da matéria em estudo, 

revelou-se necessário apresentar em pormenor, no capítulo 3, as características e o modo de 

funcionamento de um gerador eólico. Todos os seus componentes foram enumerados e descritos e os 

seus principais sistemas foram analisados. Após esta análise, os quatro tipos genéricos de geradores 

eólicos existentes foram apresentados no capítulo 4, dando-se mais ênfase ao modelo genérico WT3, 

que descreve um gerador eólico composto por um gerador MIDA cujo o estator se encontra diretamente 

ligado à rede e o rotor ligado através de um conversor AC/DC/AC. Este é um gerador de velocidade 

variável e, por ser a tecnologia mais corrente nos dias de hoje, foi também o modelo implementado 

nesta dissertação. 

Os modelos dinâmicos que descrevem o modelo genérico WT3 foram retirados da biblioteca de 

modelos da versão 34 do PSS/ETM. No capítulo 5 elaborou-se uma descrição detalhada dos mesmos, 

onde todas as variáveis envolvidas foram identificadas e os vários modos de controlo que oferecem 

foram ainda apresentados 

 

. Prosseguiram-se alterações aos modelos originais pois, após a sua implementação, os resultados não 

se mostraram satisfatórios. 

De seguida, estes mesmos modelos foram apresentados, primeiramente na sua forma diferencial e 

depois na sua forma algébrica, no capítulo 6. Este passo foi merecedor de especial atenção pois é a 

partir das equações diferenciais, que descrevem o comportamento do gerador eólico em regime 

transitório, que se consegue construir o modelo na sua forma algébrica de maneira a implementar o 

algoritmo de integração de Euler-Cauchy modificado e chegar a uma solução no tempo. Qualquer 

imprecisão nesta fase, resultaria em erros graves de implementação e na não validação dos modelos 
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em estudo. Neste capítulo, foi ainda descrito o cálculo das condições iniciais de todas as variáveis, 

processo igualmente crucial para o correto funcionamento de um algoritmo de integração. 

No capítulo 7, os resultados das simulações foram apresentados e analisados, podendo concluir-se 

que os modelos implementados cumprem o objetivo de representar fidedignamente um modelo 

genérico de um gerador eólico WT3. Para se chegar a esta conclusão, várias simulações foram corridas 

com vista à sua validação e estudo. A cada simulação, os resultados foram avaliados e cruzados com 

os dados do PSS/ETM, cada incoerência foi tratada e resolvida e vários erros de implementação foram 

retificados. Todo este processo se revelou moroso e trabalhoso, no entanto, no final, o objetivo foi 

cumprido. 

 

8.2 TRABALHO FUTURO 

No fim deste trabalho, o programa é agora capaz de simular regimes transitórios de geradores eólicos 

do tipo 3, WT3. Este tipo de geradores, oferece diferentes modos de controlo, nomeadamente, o 

controlo da tensão num barramento através da potência reativa gerada, o controlo com fator de potência 

constante e o controlo com potência reativa constante, oferecendo ainda a possibilidade de regular a 

tensão aos terminais do gerador e a sua representação através de um sistema mecânico de uma ou 

duas massas. 

Comparando os resultados obtidos com os resultados do PSS/ETM, conclui-se que, apesar de haver 

diferenças na evolução de certas variáveis, no geral, o modelo implementado apresenta um 

desempenho dinâmico razoável. No entanto, ficou claro ao longo desta dissertação que os diagramas 

de blocos providenciados pelo PSS/ETM, a interligação entre estes e os parâmetros recomendados 

também pelo PSS/ETM, não representam realisticamente o modelo genérico WT3 de um gerador eólico. 

Foi, portanto, necessário proceder a várias alterações, nomeadamente a inclusão de limites em 

algumas variáveis, a alteração das entradas de alguns blocos, e a afinação de parâmetros. 

Com este procedimento, conseguiu-se melhorar substancialmente o modelo. Não se podendo, porém, 

ignorar o facto de ainda subsistirem algumas diferenças que poderão ser analisadas com maior detalhe, 

num trabalho futuro, de maneira a que se consigam atingir resultados ainda mais realistas. 

Quanto à biblioteca de modelos do programa, esta poderá sempre ser atualizada à medida que novos 

modelos e novas versões de modelos já existentes vão surgindo, como é o caso do modelo do 

gerador/conversor de segunda geração, WT3G2, recomendado para novas configurações dinâmicas.  

Seria também interessante, dar ao programa a capacidade de lidar com mais do que um gerador por 

barramento, de maneira a poder simular redes mais complexas. 

Do ponto de vista da programação, haverá sempre lugar a melhorias com o intuito de reduzir o tempo 

de simulação e otimizar o código. Uma sugestão que já tem vindo de trabalhos anteriores, passaria 
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pela reestruturação da implementação dos geradores, tornando-a mais genérica, visto, no estado atual, 

ter de ser feita passo a passo. 
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 - ALGORITMO DE INTEGRAÇÃO EULER-CAUCHY MODIFICADO 

À semelhança das versões anteriores deste programa, o algoritmo de integração utilizado é o Euler-

Cauchy modificado. Este é um algoritmo explícito, que pertence à família dos métodos de Runge-Kutta 

de segunda ordem, e é também o algoritmo utilizado pelo PSS/ETM. 

O método Euler-Cauchy modificado, apresenta melhorias em relação ao método de Euler simples pois 

utiliza para o valor da derivada o seu valor médio calculado com base nos seus valores no inicio e no 

fim do intervalo. 

A equação diferencial a resolver é da forma (A.1): 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑓(𝑥, 𝑦) (A.1) 

onde 𝑥 a variável independente e 𝑦 a variável dependente. Esta equação tem a solução da forma: 

 𝑦 = 𝑔(𝑥, 𝑐)) (A.2) 

Onde 𝑐 é uma constante obtida com as condições iniciais. Este método, resolve então a equação em 

dois passos: 

 

1º Passo 

Conhecendo o ponto (𝑥𝑘 , 𝑦𝑘), calcula-se o valor de 𝑥𝑘+1 através da equação (A.3) e uma estimativa 

para 𝑦𝑘+1 , com base no método de Euler simples, através da equação (A.4), onde ℎ  o passo de 

integração: 

 𝑥𝑘+1 = 𝑥𝑘 + ℎ (A.3) 

 𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 + (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

𝑥=𝑥𝑘

ℎ (A.4) 

2º Passo 

Com 𝑥𝑘+1 e 𝑦𝑘+1, calcula-se o valor aproximado do declive no fim do intervalo através da equação (A.5). 

 (
𝑑𝑦

𝑑𝑥
)

𝑥𝑘+1

= 𝑓(𝑥𝑘+1, 𝑦𝑘+1) (A.5) 

Finalmente calcula-se uma melhor aproximação de 𝑦𝑘+1, com base no valor médio dos declives no 

inicio e no fim do intervalo, através da equação (A.6). 

 
𝑦𝑘+1 = 𝑦𝑘 +

[(
𝑑𝑦
𝑑𝑥

)
𝑥𝑘

+ (
𝑑𝑦
𝑑𝑥

)
𝑥𝑘+1

 ]

2
∗ ℎ 

(A.6) 

 

Este método, apesar de ser um método integração explícito, aproveita algumas vantagens dos métodos 

implícitos, através do cálculo de pontos intermédios.   
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 - LIMITES WINDUP E ANTI-WINDUP 

Um tema importante relacionado com sistemas de controlo consiste na maneira como se lidam com os 

limites do mesmo. Estes limites impõem que se bloqueie o valor de uma variável quando esta atinge o 

seu limite, logo, quando esta satura. Tal como referido na secção 6.1 desta dissertação, estes limites 

podem ser modelados como limites Windup e anti-Windup. De acordo com (Milano, 2010, pp. 516-519), 

a modelação matemática para estes limites é feita da seguinte maneira, tendo como exemplo um bloco 

com apenas uma constante de tempo T. 

 

a)                                                                                           b) 

Figura B.1 – a) Limite Windup b) Limite anti-windup 

O limite windup é a forma mais simples de modelar um limite, na Figura B.1a) acima este rege-se pela 

equação de sistema (B.1):  

 
𝑑�̃�

𝑑𝑡
=

𝑦 − �̃�

𝑇
 (B.1) 

Matematicamente, tem-se que: 

 𝑥 =  {  

𝑥𝑚𝑎𝑥      ,     𝑠𝑒 �̃�   ≥   𝑥𝑚𝑎𝑥                     

�̃�            ,     𝑠𝑒 𝑥𝑚𝑖𝑛  <  �̃�   <   𝑥𝑚𝑎𝑥    

𝑥𝑚𝑖𝑛     ,     𝑠𝑒 �̃�   ≤   𝑥𝑚𝑖𝑛                    

 (B.2) 

Neste tipo de limites, se �̃� estiver fora dos limites, a saída 𝑥 é limitada, criando um efeito windup. A 

saída 𝑥 apenas deixa a restrição se a variável �̃� estiver dentro dos limites. 

O limite windup não é adequado para modelar a grande maioria dos controladores, quando, por 

exemplo, 𝑥 diminui sendo �̇� < 0. Nestes casos, é utilizado um limite anti-windup que retira o efeito 

windup da variável de saída. Na Figura B.1b), este rege-se pela equação de sistema (B.3): 

 𝑓 =
𝑦 − 𝑥

𝑇
 (B.3) 

Matematicamente, tem-se que: 

 

𝑥 =  𝑥𝑚𝑎𝑥      𝑒     �̇� = 0,     𝑠𝑒 𝑥  ≥   𝑥𝑚𝑎𝑥      𝑒     �̇� ≥ 0                    

𝑥 =  𝑥𝑚𝑖𝑛     𝑒     �̇� = 0,     𝑠𝑒 𝑥  ≤   𝑥𝑚𝑖𝑛     𝑒     �̇� ≤ 0                    
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑓     ,     𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜                    

 (B.4) 

Para que a saída 𝑥 seja limitada, isto é, 𝑥 =  𝑥𝑚𝑎𝑥 ou 𝑥 =  𝑥𝑚𝑖𝑛 é necessário não só que esta esteja 

acima ou abaixo dos seus limites, mas também que �̇� ≥ 0  ou �̇� ≤ 0, respectivamente. Tal como mostra 

o conjunto de condições (B.4), a variável 𝑥 deixa a restrição se se encontrar dentro dos seus limites. 

Neste caso, a sua derivada toma o seu valor normal, dado pela equação do sistema  (B.3).  
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 - EQUAÇÕES ALGÉBRICAS 

Neste apêndice apresenta-se o modelo de estado completo, composto pelos modelos 

gerador/conversor WT3G1 + controlador do conversor WT3E1 + sistema mecânico WT3T1 + 

controlador do ângulo de passo WT3P1. Em que que 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = 1  e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 1 ,  e o sistema 

mecânico é representado por duas massas. As alterações a ter em conta para diferentes valores de 

𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 e  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺, e também para o caso de massa única são tidas em conta. 

No caso da matriz [𝐴], por esta ser uma matriz esparsa são apenas mostrados os termos não nulos. 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼𝑝

𝐸�̇�

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙 ̇

�̇�

𝑄𝑜𝑟𝑑
̇

𝑥𝑖�̇�

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷̇

𝑇�̇�

𝑉1̇

𝜔𝑟𝑒𝑓̇

𝑉�̇�

𝑊𝐸𝑄𝑀𝐷̇

𝑥𝑃𝑣̇

𝑃𝐹𝐴̇

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻̇

𝑥�̇�

𝑥�̇�

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷̇

𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃̇

𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡
̇

̇

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

= [
𝐴

(20 × 20)
] ×

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝐼𝑝

𝐸𝑞

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙

𝛿

𝑄𝑜𝑟𝑑

𝑥𝑖𝑣

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷

𝑇𝜔

𝑉1

𝜔𝑟𝑒𝑓

𝑉𝑟

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷

𝑥𝑃𝑣

𝑃𝐹𝐴

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻

𝑥𝑝

𝑥𝑐

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷

𝑊𝑇𝑅𝐵𝑆𝑃

𝑇𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ [
𝑅

(20 × 1)
] + [

𝐶
(20 × 3)

] × [
𝑢

(3 × 1)]  
(C.1) 

 

Matriz [𝐴]: 

 𝐴(1,1) =  −
1

0,02
 (C.2) 

 𝐴(2,2) =  −
1

0,02
 (C.3) 

 𝐴(4,3) =  𝜔𝑆 (C.4) 

 𝐴(5,5) =  −
1

𝑇𝑓𝑣

 (C.5) 

 𝐴(5,6) =  
1

𝑇𝑓𝑣

 (C.6) 

 𝐴(5,7) =  
1

𝑇𝑓𝑣

 (C.7) 
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 𝐴(6,9) =  −
𝐾𝑖𝑣

𝐹𝑁

 (C.8) 

 𝐴(7,7) =  −
1

𝑇𝑓𝑝

 (C.9) 

 𝐴(8,10) =  −𝐾𝑖𝑝 (C.10) 

 𝐴(8,18) =  𝐾𝑖𝑝 (C.11) 

 𝐴(9,9) =  −
1

𝑇𝑟𝑣

 (C.12) 

 𝐴(10,10) =  −
1

𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟

 (C.13) 

 𝐴(12,11) =  (𝐾𝑞𝑣) ∗ (C.14) 

 𝐴(13,9) =  −
𝐾𝑝𝑣

𝑇𝑣 . 𝐹𝑁

 (C.15) 

 𝐴(13,13) =  −
1

𝑇𝑣

 (C.16) 

 𝐴(14,14) = (0) ∗1
 (C.17) 

 𝐴(15,7) =  
𝐾𝑝𝑐

𝑇𝑃

 (C.18) 

 𝐴(15,10) =  −
𝐾𝑝𝑝

𝑇𝑃

 (C.19) 

 𝐴(15,15) =  −
1

𝑇𝑃

 (C.20) 

 𝐴(15,16) =  
1

𝑇𝑃

 (C.21) 

 𝐴(15,17) =  
1

𝑇𝑃

 (C.22) 

 𝐴(15,18) =  
𝐾𝑝𝑝

𝑇𝑃

 (C.23) 

 𝐴(16,10) =  −𝐾𝑖𝑝 (C.24) 

 𝐴(16,18) =  𝐾𝑖𝑝 (C.25) 

 𝐴(17,7) =  𝐾𝑖𝑐 (C.26) 

 
𝐴(18,18) =  (−

1

2𝐻𝑔

. (𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 + 𝐷𝐴𝑀𝑃) ) ∗
2

 
(C.27) 

 
𝐴(18,19) =  (

1

2𝐻𝑔

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡  ) ∗
3

 
(C.28) 

 
𝐴(18,20) =  (

1

2𝐻𝑔

 ) ∗
3

 
(C.29) 

 
𝐴(19,18) =  (

1

2𝐻𝑡

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡  ) ∗
3

 
(C.30) 
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𝐴(19,19) =  (−

1

2𝐻𝑡

. 𝐷𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡  ) ∗
3

 
(C.31) 

 
𝐴(19,20) =  (−

1

2𝐻𝑡

 ) ∗
3

 
(C.32) 

 
𝐴(20,18) =  (−𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒) ∗

3
 

(C.33) 

 
𝐴(20,19) =  (𝐾𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 𝜔𝑏𝑎𝑠𝑒  ) ∗

3
 

(C.34) 

 

*Quando  𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0, esta posição toma o valor nulo: A (12,11) =0. 

∗1Quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1 esta posição toma o valor −
1

𝑇𝑃
: A (14,14) =−

1

𝑇𝑃
. 

∗2 Se sistema de massa única, esta posição toma o seguinte valor: 𝐴(18,18) =  −
1

2𝐻
. 𝐷𝐴𝑀𝑃 

∗3 Se sistema de massa única, esta posição toma o valor nulo. 

 

Matriz [𝑅]: 

 

 

[𝑅] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑊𝐼𝑃𝐶𝑀𝐷

0,02
𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷

0,02
𝐾𝑝𝑙𝑙 . 𝐾𝑖𝑝𝑙𝑙 . 𝑉𝑌

𝜔𝑠

𝐾𝑝𝑙𝑙 . 𝑉𝑌

0
𝐾𝑖𝑣

𝐹𝑁

. 𝑉𝑟𝑓𝑞

1

𝑇𝑓𝑝

. (𝑇𝜔 + 𝐾𝑝𝑝. (𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 − 𝜔𝑟𝑒𝑓)) . (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷)

0
1

𝑇𝑟𝑣

. 𝑉𝐶

1

𝑇𝑝𝑜𝑤𝑒𝑟

.𝑊𝑁𝐷𝑆𝑃1

 (𝑄𝑐𝑚𝑑 . 𝐾𝑞𝑖) ∗

0
𝐾𝑝𝑣

𝑇𝑉 . 𝐹𝑁

. 𝑉𝑟𝑓𝑞

0

−
1

𝑇𝑃

𝐾𝑃𝐶 . 𝑃𝑀𝑋

0

−𝐾𝑖𝑐 . 𝑃𝑀𝑋

(0) ∗1

(
1

2𝐻𝑡

.𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇) ∗
2

0 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (C.35) 

 

*𝑄𝑐𝑚𝑑 obtém-se a partir da equação (6.17), para diferentes valores de 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺. 

∗1 Se sistema de massa única, esta posição toma o seguinte valor: 𝑅(18) =  
1

2𝐻
.𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 

∗2 Se sistema de massa única, esta posição toma o valor nulo. 
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Matriz [𝐶]: 

 

 

[𝐶] =  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 −𝐾𝑞𝑖 0

0 0 (−𝐾𝑞𝑣) ∗
0 0 0

(0) ∗1
0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

(−
1

2𝐻𝑔. (1 + 𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷)
) ∗

2

0 0

0 0 0
0 0 0 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (C.36) 

 

*Quando 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 = 0, esta posição toma o valor nulo: C (12,3) =0. 

∗1Quando 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 = −1, esta posição toma o valor 
1

𝑇𝑃
: C (14,1) = 

1

𝑇𝑃
. 

∗2 Se sistema de massa única, 𝐻𝑔 = 𝐻 

 

 

Matriz  [𝑢]: 

 

[𝑢] = [

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑘

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐
𝑘

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚
𝑘

] 

 

(C.37) 
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 – FICHEIRO *.RAW UTILIZADO 

O ficheiro *.raw utilizado para construção da rede de 5 barramentos utilizada para nas simulações foi 

escrito de acordo com (Siemens, PSS/E 34.0 Program Operation Manual, 2015)  

Base.raw 

0,   100.00, 34,     0,     1, 50.00     / PSS(R)E-34.0    WED, SEP 28 2016   1:32 

 09/09/07 IEEE RTS-1979        100.0  1979 W 

 RSE2 2 BUS TEST CASE 

     1,'BUS1        ', 230.0000,1,   1,   1,   1,0.98311,  -8.7844 

     2,'BUS2        ', 230.0000,1,   1,   1,   1,0.99171,  -5.1101 

     3,'BUS3        ',  34.5000,1,   1,   1,   1,0.99148,  -2.1765 

     4,'BUS4        ',  34.5000,1,   1,   1,   1,0.99932,  -1.4539 

     5,'BUS5        ',   0.6000,3,   1,   1,   1,1.00000,   0.0000 

0 / END OF BUS DATA, BEGIN LOAD DATA 

     1,'1 ',   1,   1,   1,    50.000,     5.000,     0.000,     0.000,     0.000,     

0.000,   1,    1 

0 / END OF LOAD DATA, BEGIN FIXED SHUNT DATA 

0 / END OF FIXED SHUNT DATA, BEGIN GENERATOR DATA 

     5,'1 ',    50.710,     2.002,   100.000,     0.000,1.00000,     0,   100.000, 

0.00000E+0, 8.00000E-1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,1.00000,1,  100.0,  100.000, 0.000,   

1,1.0000,   0,   1.0,   0,   1.0,   0,   1.0, 1, 1.0000 

0 / END OF GENERATOR DATA, BEGIN BRANCH DATA 

     1,     2,'1 ', 2.50000E-2, 2.50000E-1,   0.05000,'                                        

',    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    

0.00,    0.00,    0.00,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,1,1,   0.00,   

1,1.0000 

     1,     2,'2 ', 2.50000E-2, 2.50000E-1,   0.05000,'                                        

',    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    

0.00,    0.00,    0.00,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,1,1,   0.00,   

1,1.0000 

     3,     4,'1 ', 1.50000E-2, 2.50000E-2,   0.01000,'                                        

',    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    0.00,    

0.00,    0.00,    0.00,  0.00000,  0.00000,  0.00000,  0.00000,1,1,   0.00,   

1,1.0000 

0 / END OF BRANCH DATA, BEGIN TRANSFORMER DATA 

     2,     3,     0,'1 ', 1, 1, 1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,'TRAFO_SE                                

',1,   1,1.0000,   0,1.0000,   0,1.0000,   0,1.0000,'            ' 

 0.00000E+0, 1.00000E-1,   100.00 

1.00000,   0.000,   0.000,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     

0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00, 0,      0, 

1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,  33, 0, 0.00000, 0.00000,  0.000 

1.00000,   0.000 

     4,     5,     0,'1 ', 1, 1, 1, 0.00000E+0, 0.00000E+0,2,'TRAFO_STEPUP                            

',1,   1,1.0000,   0,1.0000,   0,1.0000,   0,1.0000,'            ' 

 0.00000E+0, 5.00000E-2,   100.00 

1.00000,   0.000,   0.000,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     

0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00,     0.00, 0,      0, 

1.10000, 0.90000, 1.10000, 0.90000,  33, 0, 0.00000, 0.00000,  0.000 

1.00000,   0.000 

0 / END OF TRANSFORMER DATA, BEGIN AREA DATA 

0 / END OF AREA DATA, BEGIN TWO-TERMINAL DC DATA 

0 / END OF TWO-TERMINAL DC DATA, BEGIN VSC DC LINE DATA 

0 / END OF VSC DC LINE DATA, BEGIN IMPEDANCE CORRECTION DATA 

0 / END OF IMPEDANCE CORRECTION DATA, BEGIN MULTI-TERMINAL DC DATA 

0 / END OF MULTI-TERMINAL DC DATA, BEGIN MULTI-SECTION LINE DATA 

0 / END OF MULTI-SECTION LINE DATA, BEGIN ZONE DATA 

0 / END OF ZONE DATA, BEGIN INTER-AREA TRANSFER DATA 

0 / END OF INTER-AREA TRANSFER DATA, BEGIN OWNER DATA 

0 / END OF OWNER DATA, BEGIN FACTS DEVICE DATA 

0 / END OF FACTS DEVICE DATA, BEGIN SWITCHED SHUNT DATA 

0 / END OF SWITCHED SHUNT DATA, BEGIN GNE DATA 

0 / END OF GNE DATA  
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 – FICHEIROS *.DYR UTILIZADOS 

Os ficheiros *.dyr utilizados para as simulações dinâmicas realizadas são apresentados de seguida. 

Estes ficheiros contêm os parâmetros dos quatro modelos dinâmicos em estudo nesta dissertação, 

WT3G1, WT3E1, WT3T1 e WT3P1. 

 

𝑽𝑨𝑹𝑭𝑳𝑮 1 𝑽𝑳𝑻𝑭𝑳𝑮 1.dyr 

Em seguida é apresentado o ficheiro “Varflg 1 Vltflg 1.dyr”. Neste caso, o valor das flags 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 e 

𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 é igual a 1. A única diferença nas diferentes simulações realizadas é o valor destas mesmas 

flags, pelo que por questões de espaço, optou-se por não apresentar aqui todos os ficheiros *.dyr 

utilizados. Para realçar a posição das flags no ficheiro, estas estão aqui representadas sobre um fundo 

cinzento, sendo a primeira flag a 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 e a segunda a 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺. Basta ao utilizador alterar o seu valor 

para obter o ficheiro *.dyr pretendido, nunca esquecendo, claro, que 𝑉𝐴𝑅𝐹𝐿𝐺 pode tomar o valor 1, 0 

ou -1, e 𝑉𝐿𝑇𝐹𝐿𝐺 pode tomar o valor 1 ou 0. 

 

5 'WT3G1' 1  

    67  0.80000       30.000       0.0000      0.10000       1.5000     / 

5 'WT3E1' 1       2      1      1      3      2         1 

    0.15000    18.000    5.0000 4.7500       0.0000        0.50000E-01 

    3.0000      0.60000      1.1200       0.10000       0.29600     

   -0.436       1.1000       0.50000E-01  0.45000      -0.45000     

    5.0000      0.50000E-01  0.9000       1.2000       40.000     

   -0.50000     0.40000      0.50000E-01  0.50000E-01   1.0000     

    0.69000     0.78000      0.98000      1.1200        0.74000     

    1.2000     / 

5 'WT3T1' 1  

    1.2500      4.9500       0.0000       0.70000E-02    21.980     

    0.0000      1.8000       1.5000     / 

5 'WT3P1' 1  

    0.30000   150.00  25.000  3.0000  30.000  0.0000  27.000  10.000  1.0000     / 
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 – CONDIÇÕES INICIAIS E FINAIS, VARFLG=1 VLTFLG=1 

Neste anexo, são apresentados os valores iniciais e finais de todas as variáveis de estado e algébricas 

utilizadas em cada simulação. Os valores são apresentados a par com os valores obtidos com o 

PSS/ETM e comparados com os mesmos, sendo o erro apresentado em percentagem. 

F.1 VARFLG=1 E VLTFLG=1 

Grandeza 

Valor inicial Valor final 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝐼𝑝  0,5071 0,5071 -5,19E-06 0,5287 0,5282 -0,0945 

𝐸𝑞  1,0160 1,0160 -4,88E-06 1,0756 1,0758 0,0168 

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙  0 0 --- 0 0 --- 

𝛿 0 4,72E-09 100,0000 24,4459 24,0071 -1,8275 

𝑄𝑜𝑟𝑑  0,0200 0,0200 -1,16E-05 0,0957 0,0946 -1,1160 

𝑥𝑖𝑣  0,0200 0,0200 -1,16E-05 0,0956 0,0949 -0,7916 

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 0,5046 0,5046 -7,19E-06 0,5330 0,5325 -0,0926 

𝑇𝜔 0,4791 0,4791 -1,12E-05 0,5122 0,5112 -0,1913 

𝑉1 0,9917 0,9917 1,82E-06 0,9917 0,9917 0,0018 

𝜔𝑟𝑒𝑓  0,0532 0,0532 -3,65E-05 0,0424 0,0433 2,2003 

𝑉𝑟 1 1 0,0000 1,0131 1,0131 0,0019 

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 1,0160 1,0160 -4,88E-06 1,0756 1,0758 0,0168 

𝑥𝑃𝑣 0 0 --- 1,65E-05 -3,01E-04 105,4667 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 0 0 --- 1,4265 1,3656 -4,4544 

𝑥𝑝 1,4863 1,4863 7,32E-06 2,8643 2,8239 -1,4332 

𝑥𝑐 0 0 --- 0 0 --- 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0,0532 0,0532 -3,65E-05 0,0421 0,0431 2,2359 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 0,5071 0,5071 -2,87E-05 0,4917 0,4930 0,2737 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 0,0200 0,0200 6,29E-05 0,0957 0,0952 -0,4953 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 1,0000 1,0000 -5,96E-06 1,0131 1,0132 0,0019 

𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 0,4815 0,4815 -7,34E-06 0,4729 0,4736 0,1485 

V1 0,9831 0,9831 -1,82E-06 0,9650 0,9650 0,0019 

V2 0,9917 0,9917 -4,19E-06 0,9917 0,9917 0,0019 

V3 0,9915 0,9915 -3,28E-06 0,9993 0,9993 0,0019 

V4 0,9993 0,9993 -6,11E-06 1,0087 1,0087 0,0019 

V5 1,0000 1,0000 -5,96E-06 1,0131 1,0132 0,0019 

𝑉𝑋 1 1 -5,96E-06 1,0126 1,0127 0,0061 

𝑉𝑌 3,33E-15 3,00E-08 100,0000 0,0325 0,0312 -4,3642 

𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗 0,5071 0,5071 -5,19E-06 0,5287 0,5282 -0,0945 

𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗 -1,2700 -1,2700 -9,57E-06 -1,3446 -1,3448 0,0168 

Tabela F.1 – Valores iniciais e finais na simulação com VARFLG=1 e VLTFLG=1 
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Figura F.2 – Ip (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.3 – Eq (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.4 - Ângulo do Rotor (VARFLG=1 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.5 – Ordem de Potência Reativa 
(VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.6 – Xiv (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.7 – WPCMND (VARFLG=1 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.8 – Tw (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.9 – V1 (VARFLG=1 VLTFLG=1) 
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Figura F.10 – Wref (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.11 – vr (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.12 – WEQCMD (VARFLG=1 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.13 – xpv (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.14 – WIPTCH (VARFLG=1 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.15 – xp (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.16 – xc (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.17 – SPEED (VARFLG=1 VLTFLG=1) 
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Figura F.18 – Pelec (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.19 – Qelec (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.20 – Vterm (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.21 – WAEROT (VARFLG=1 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.22 – Vx (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.23 – Vy (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.24 – Ixinj (VARFLG=1 VLTFLG=1) 

 

Figura F.25 – Iyinj (VARFLG=1 VLTFLG=1) 
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F.2 VARFLG=0 E VLTFLG=1 

 

Grandeza 

Valor inicial Valor final 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝐼𝑝  0,5071 0,5071 -5,19E-06 0,6133 0,6121 -0,1974 

𝐸𝑞  1,0160 1,0160 -4,88E-06 0,9471 0,9491 0,2097 

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙  0 0 --- 0 0 --- 

𝛿 0 4,72E-09 100,0000 59,0692 58,2049 -1,4849 

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 0,5046 0,5046 -7,19E-06 0,5706 0,5702 -0,0731 

𝑇𝜔 0,4791 0,4791 -1,12E-05 0,5610 0,5588 -0,3937 

𝜔𝑟𝑒𝑓  0,0532 0,0532 -3,65E-05 0,0018 0,0051 65,1897 

𝑉𝑟 1,0000 0,9490 -5,3724 0,9348 0,9360 0,1241 

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 1,0160 1,0160 -4,88E-06 0,9470 0,9490 0,2102 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 0 0 --- 3,9579 3,8421 -3,0132 

𝑥𝑝 1,4863 1,4863 7,32E-06 4,9013 4,8096 -1,9059 

𝑥𝑐 0 0 --- 0 0 --- 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0,0532 0,0532 -3,65E-05 0,0042 0,0075 44,2425 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 0,5071 0,5071 -2,87E-05 0,4187 0,4242 1,2852 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 0,0200 0,0200 6,29E-05 0,0815 0,0801 -1,7269 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9350 0,9361 0,1243 

𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 0,4815 0,4815 -7,34E-06 0,3958 0,4008 1,2426 

V1 0,9831 0,9831 -1,82E-06 0,8905 0,8916 0,1239 

V2 0,9917 0,9917 -4,19E-06 0,9152 0,9163 0,1240 

V3 0,9915 0,9915 -3,28E-06 0,9222 0,9233 0,1239 

V4 0,9993 0,9993 -6,11E-06 0,9309 0,9320 0,1239 

V5 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9350 0,9361 0,1240 

𝑉𝑋 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9264 0,9282 0,1964 

𝑉𝑌 3,33E-15 3,00E-08 100,0000 0,1262 0,1213 -4,0075 

𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗 0,5071 0,5071 -5,19E-06 0,6133 0,6121 -0,1974 

𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗 -1,2700 -1,2700 -9,57E-06 -1,1839 -1,1864 0,2097 

Tabela F.2 – Valores iniciais e finais na simulação com VARFLG=0 e VLTFLG=1 

 

 

Figura F.26 – Ip (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.27 – Eq (VARFLG=0 VLTFLG=1) 
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Figura F.28 - Ângulo do Rotor (VARFLG=0 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.29 – WPCMND (VARFLG=0 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.30 – Tw (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.31 – Wref (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.32 – vr (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.33 – WEQCMD (VARFLG=0 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.34 – WIPTCH (VARFLG=0 
VLTFLG=1) 

 

Figura F.35 – xp (VARFLG=0 VLTFLG=1) 
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Figura F.36 – xc (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.37 – SPEED (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

 

Figura F.38 – Pelec (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.39 – Qelec (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.40 – Vterm (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.41 – WAEROT (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.42 – Vx (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.43 – Vy (VARFLG=0 VLTFLG=1) 
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Figura F.44 – Ixinj (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

Figura F.45 – Iyinj (VARFLG=0 VLTFLG=1) 

 

 

F.3 VARFLG=-1 E VLTFLG=1 

 

Grandeza 

Valor inicial Valor final 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

Programa 
[pu] 

PSS/ETM  
[pu] 

erro           
[%] 

𝐼𝑝  0,5071 0,5071 -3,91E-04 0,6095 0,6086 -0,1457 

𝐸𝑞  1,0160 1,0160 1,32E-03 0,9487 0,9502 0,1574 

𝑥𝑖𝑝𝑙𝑙  0 0 --- 0 0 --- 

𝛿 0 4,72E-09 100,0000 63,2075 62,6025 -0,9664 

𝑊𝑃𝐶𝑀𝑁𝐷 0,5046 0,5046 -4,93E-03 0,5671 0,5668 -0,0583 

𝑇𝜔 0,4791 0,4791 -2,83E-03 0,5619 0,5599 -0,3636 

𝜔𝑟𝑒𝑓  0,0532 0,0532 4,89E-03 -6,52E-04 0,0025 125,6249 

𝑉𝑟 1,0160 1,0160 0,0013 0,9486 0,9501 0,1612 

𝑊𝐸𝑄𝐶𝑀𝐷 1,0160 1,0160 1,32E-03 0,9486 0,9501 0,1612 

𝑃𝐹𝐴 0,5071 0,5071  -3,91E-04 0,4188 0,4239  1,2116 

𝑊𝑃𝐼𝑇𝐶𝐻 0 0 --- 3,8639 3,7552 -2,8959 

𝑥𝑝 1,4863 1,4863 -1,71E-03 4,9368 4,8519 -1,7499 

𝑥𝑐 0 0 --- 0 0 --- 

𝑆𝑃𝐸𝐸𝐷 0,0532 0,0532 4,89E-03 9,03E-04 0,0041 77,8434 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 0,5071 0,5071 -4,14E-04 0,4187 0,4238 1,2134 

𝑄𝑒𝑙𝑒𝑐 0,0200 0,0200 8,40E-02 0,0815 0,0801 -1,7745 

𝑉𝑡𝑒𝑟𝑚 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9350 0,9359 0,0930 

𝑊𝐴𝐸𝑅𝑂𝑇 0,4815 0,4815 -3,76E-03 0,4022 0,4067 1,1146 

V1 0,9831 0,9831 5,70E-04 0,8905 0,8914 0,0998 

V2 0,9917 0,9917 1,45E-03 0,9152 0,9161 0,0965 

V3 0,9915 0,9915 -1,56E-03 0,9222 0,9231 0,0922 

V4 0,9993 0,9993 2,08E-03 0,9309 0,9318 0,0941 

V5 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9350 0,9359 0,0928 

𝑉𝑋 1,0000 1,0000 -5,96E-06 0,9268 0,9283 0,1612 

𝑉𝑌 3,33E-15 3,00E-08 100,0000 0,1233 0,1188 -3,7684 
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𝐼𝑋𝑖𝑛𝑗 0,5071 0,5071 -3,91E-04 0,6095 0,6086 -0,1457 

𝐼𝑌𝑖𝑛𝑗 -1,2700 -1,2700 1,31E-03 -1,1858 -1,1877 0,1637 

Tabela F.3 – Valores iniciais e finais na simulação com VARFLG=-1 e VLTFLG=1 

 

 

 

 

Figura F.46 – Ip (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.47 – Eq (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.48 - Ângulo do Rotor (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.49 – WPCMND (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.50 – Tw (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.51 – Wref (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 
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Figura F.52 – vr (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.53 – WEQCMD (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.54 – WIPTCH (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.55 – WIPTCH (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.56 – xp (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.57 – xc (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.58 – SPEED (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.59 – Pelec (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 
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Figura F.60 – Qelec (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.61 – Vterm (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.62 – WAEROT (VARFLG=-1 
VLTFLG=0) 

 

Figura F.63 – Vx (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.64 – Vy (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.65 – Ixinj (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

Figura F.66 – Iyinj (VARFLG=-1 VLTFLG=0) 

 

 


