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RESUMO
AMÊNDOLA, C. A. M. Contribuição ao estudo de aerogeradores de velocidade e passo
variáveis com gerador duplamente alimentado e sistema de controle difuso. 2007. 216p.
Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São
Carlos, 2007.
A captação eficaz da energia eólica ocorre por meio de turbinas de três pás com ângulo de
passo e velocidade de rotação ajustáveis, sendo o ajuste do ângulo de passo utilizado para
limitar a captação de energia na ocorrência de ventos muito fortes e o ajuste da velocidade de
rotação utilizado para maximizar a captação da energia cinética dos ventos fracos. Neste
regime de operação, o gerador deve converter a energia mecânica de entrada, caracterizada
por velocidade de rotação e conjugado variáveis, em energia elétrica de saída nos padrões da
rede elétrica a que estão conectados, caracterizada por tensão de valor eficaz e freqüência
constantes. No presente trabalho, a conversão eletromecânica de energia é realizada por um
gerador de indução duplamente alimentado, excitado pelos enrolamentos rotóricos por meio
de um conversor eletrônico. O comportamento estocástico dos ventos e as não linearidades
significativas da turbina eólica e do gerador motivaram a utilização de controladores difusos,
elaborados de acordo com a seguinte metodologia: A base de regras foi estabelecida a partir
dos princípios físicos e da dinâmica desejada para o sistema em malha fechada; as funções de
pertinência de entrada foram distribuídas de maneira a garantir uma maior sensibilidade nas
regiões próximas ao valor de referência; a distribuição das funções de pertinência de saída
proporciona um aumento significativo da intensidade da ação de controle conforme a saída do
sistema se afaste do valor de referência; e, a sintonia fina foi feita pelo dimensionamento dos
universos de discurso de maneira a garantir a estabilidade do sistema em malha fechada e a
dinâmica desejada para a variável controlada. Os resultados das simulações computacionais
de variações em degrau nos valores de referência, tanto da velocidade de rotação quanto da
potência reativa, demonstram dinâmica estável, sem overshoot ou erro de regime permanente.
Destaca-se que, em relação ao estado-da-arte, o controlador difuso da velocidade de rotação
proporciona uma dinâmica semelhante, mas com uma ação de controle desprovida de
transitórios e picos 65% menores e o controlador difuso de potência reativa impõe uma
resposta 64% mais rápida. Os resultados de simulações computacionais de regimes reais de
ventos ilustram as atuações do sistema de controle, no ângulo de passo e na velocidade de
rotação da turbina, para proporcionar ao aerogerador uma operação suave e estável sob
diversos regimes de vento, desde os mais fracos até os mais intensos e turbulentos.
Palavras-Chave: Fonte alternativa, energia eólica, controle de captação de turbinas, controle
vetorial de velocidade e de reativos de geradores de indução duplamente alimentados,
Controle difuso.

ABSTRACT
AMÊNDOLA, C. A. M. Contribution to the study of fuzzy control applied to variablespeed variable-pitch wind generators with double-fed induction generator. 2007. 216p.
Thesis (Doctoral) – Engineering School of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos,
2007.
The efficient capture of aeolic-energy occurs by means of three blades turbines with
adjustable pitch-angle and angular-speed. The pitch-angle adjustment is utilized to limit the
aeolic-energy capture when occur very strong winds and, the angular speed adjustment is
utilized to maximize the capture of kinetic energy of weak winds. In this mode of operation
the generator must convert the input mechanical energy, which is characterized by variable
angular speed and variable torque, in the output electrical energy that must obey the standards
of the electrical network with constant RMS-voltage and frequency, where the aeolicgenerator is connected. In this work the electromechanical energy conversion is done by one
double-fed induction generator excited by means of an electronic converter applied to the
rotor winding. The air masses complex dynamics, the wind regime stochastic nature, and the
turbine and generator non-linear behavior motivated the use of the fuzzy controllers, elaborated in
agreement with the following methodology: The rule base was established from the system’s
physical principles and from the desired closed loop dynamics; the input membership functions
was distributed so that ensure a bigger sensibility in the regions near the reference value; the
output membership functions distribution provide a control action significant increase as the
systems output move away from the reference value; and, the fine tuning was made via scaling
universes of discourse. The computer simulation’s results of the, rotational speed and reactive
power, reference values step, demonstrated stable dynamics, without overshoot or steady state
error. It is emphasize that, in relation to state-of-art, the fuzzy speed controller provide similar
dynamic, but with a control action without transients and peaks 65% smaller and the fuzzy
reactive power controller impose a 64% faster response. Some computer simulations of the wind
real regime show the pitch-angle and turbine angular speed reactions so that to supply the
wind generator with a soft and stable operation, from the weak winds up to the most strong
and turbulent winds.
Keywords: Alternative source; aeolic-energy; turbine capture control; vectorial control of
speed and reactive power of double-fed induction generators, fuzzy control.
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