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RESUMO
A inserção de energias renováveis no sistema é uma realidade que cresce
constantemente. Dentro desse tipo de recurso há as unidades geradoras eólicas.
Devido às características de fonte primária elas podem acarretar problemas na inércia,
em decorrência da intermitência ou da configuração de controle do aerogerador. No
caso de aerogeradores é possível permanecer com a conexão no sistema elétrico,
mas depende da intensidade de inércia perdida, assim como na geração solar quando
há pouca ou nenhuma intensidade luminosa. Essa interrupção ou geração abaixo do
desejado faz com que a inércia do sistema seja afetada. Parques geradores acima de
10 MW possuem um impacto considerável no sistema de forma local, quando tem sua
produção diminuída, assim, em virtude da intermitência da fonte primária, introduziuse um esquema de controladores eletrônicos. Todavia, surgiu um novo fenômeno: a
inércia sintética, em virtude da frequência, agora sintetizada, produzida pelos
controladores inseridos nos aerogeradores, em parques com potência ativa igual ou
superior a mencionada. Os controladores possuem um tempo de resposta face a
contingências ou intermitências, sendo que esta resposta nem sempre é realizada em
um tempo satisfatório. Desse modo, muito estudos são realizados e publicados sobre
a inércia sintética e o impacto em sistemas elétricos. Nesses estudos, verifica-se que
há uma preocupação com o equilíbrio no sistema, em virtude da inércia sintética,
nestes são apresentadas algumas análises para diferentes cenários e através de
gráficos é possível verificar o tempo de resposta que demonstra a importância do
desenvolvimento de métodos que visam estabilizar o sistema. Contudo, ressalta-se
que ainda não há uma solução consolidada.
PALAVRAS-CHAVE: Inércia Sintética. Frequência. Variabilidade do Recurso
Primário. Sistema Interligado Nacional.

ABSTRACT
The insertion of renewable energies in the system is a reality that grows constantly.
Within this type of resource such as wind generating units. The characteristics to the
characteristics of primary source they can cause problems in the inertia, due to the
intermittence or the configuration of the control of the wind turbine. In the case of wind
turbines it is possible to remain with the connection in the electrical system, but it
depends on the intensity of intensity lost, as well as on solar generation when there is
little or no light intensity. This interruption or generation below the desired causes the
inertia of the system to be affected. Generator parks above 10 MW have an enhanced
impact on the system locally, when their production is reduced, so, due to the
intermittency of the primary source, an electronic driver scheme was introduced.
However, a new phenomenon arose: the synthetic inertia, due to the frequency, now
synthesized, produced by the controllers inserted in the wind turbines, in parks with an
active power equal to or greater than the mentioned. The controllers have a response
time in the face of contingencies or intermittences, and this response is not always
performed in a satisfactory time. In this way, many studies are carried out and
published on synthetic inertia and the impact on electrical systems. In these studies, it
appears that there is a concern with the balance in the system, due to the synthetic
inertia, in these some analyzes are presented for different scenarios and through
graphs it is possible to verify the response time that demonstrates the importance of
developing methods that aim to stabilize the system. However, it should be noted that
there is still no consolidated solution.

Keywords: Synthetic Inertia. Frequency. Primary Resource Variability. National
Interconnected System.
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1 INTRODUÇÃO
O Trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma disciplina que requer ao
acadêmico um empenho para discorrer sobre um tema ao qual o mesmo pode
escolher. Esse trabalho é elaborado de forma orientada por um professor da instituição
na qual está sendo cursado o curso de bacharel. Com o intuito de avaliar as
habilidades do graduando o Curso de Graduação em Engenharia Elétrica, do Instituto
Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia, Campus Florianópolis, possui algumas
formas de apresentação do TCC. Essa elaboração e apresentação pode ser realizada
por meio de um trabalho tradicional, conhecido como monografia, publicação e
apresentação de artigo em evento que seja pertinente ao curso de Engenharia Elétrica
ou ainda publicação de artigo em periódico nacional ou internacional, que seja
pertinente ao curso de Engenharia Elétrica.
Ao escolher o método de apresentação o estudante deve elaborar o
trabalho e apresentar. Nesse caso, o modelo de trabalho de conclusão de curso será
a publicação e apresentação de artigo em evento nacional. O artigo elaborado foi
aprovado pele comitê técnico do EDAO (Eventos sobre Debates de Assuntos da
Operação) em 14/09/2018. Como um dos requisitos para apresentação em eventos
por meio de artigo seria estar cursando ou ter cursado a disciplina de TCC-I
(TCC22009), a acadêmica se encaixa, pois no segundo semestre do ano de 2018 a
mesma já estava cursando a disciplina. O artigo que foi julgado como adequado para
ser apresentado no evento, foi inclusive, selecionado para ser apresentado em uma
Seção Técnica Especial. O congresso contou com 7 artigos nessa modalidade, onde
os autores tinham um tempo maior, cerca de 50 minutos, em uma sala exclusiva para
a apresentação do conteúdo. O artigo foi apresentado no dia 20/11/2018 às 10:30,
abrindo as apresentações da Seção Técnica Especial. Vale ressaltar que o congresso
foi considerado como pertinente e relevante ao curso de Engenharia Elétrica pelo
coordenador. Cumprindo todos os requisitos, este TCC atente a todos os requisitos
exigidos nos regulamentos e diretrizes do IFSC – Câmpus Florianópolis e do Curso
de Graduação em Engenharia Elétrica para que possa ser realizada a defesa pública
do trabalho.
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1.1

Justificativa
A inserção de parques eólicos, assim como usinas solares devido à

natureza intermitente da fonte primária, causa distúrbios nos parâmetros de
estabilidade e dinâmica do SEP. Para operação de sistemas interligados, com forte
inserção de fontes renováveis intermitentes, é de suma importância que a perda de
inércia seja estudada e analisada nos parques de gerações existentes.
Parques geradores acima de 10 MW constituem um impacto significativo
no sistema de forma local onde a produção de energia injeta potência no mesmo. Com
a produção intermitente os geradores são constituídos por um sistema de proteção,
por meio de controladores eletrônicos. Os aparelhos eletrônicos não possuem a
adaptabilidade que a máquina síncrona possui. Sendo assim, acarreta uma perda na
frequência do sistema, não favorecendo a inércia do sistema.
A apresentação do estado-da-arte permeia as possíveis soluções para a
perda de inércia do sistema em parques aerogeradores. A confiabilidade e
estabilidade contribuem com a manutenibilidade do sistema interligado, em especial
da inércia sintética. Sendo assim, os estudos contribuem com simulações do sistema
e apresenta os resultados com a inserção de controladores propostos pelos autores
descritos nas referências. Com os dados, por eles apresentados, é possível fazer uma
análise de como o sistema se comporta com variações severas.

1.2

Objetivo geral
O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um estudo teórico sobre

aspectos do sistema elétrico de potência, quando submetido a altas variações no
recurso primário de energia e os problemas trazidos pela expansão das fontes
renováveis de energia.
Se tratando de fontes renováveis, a análise é realizada com base em uma
revisão de conceitos e aplicações de métodos quando há submissão a variações de
fornecimento da fonte primária, nos parques geradores. O estudo contempla a inércia
sintética, em parques geradores por meio de fontes renováveis, como contribuição
para o aprimoramento do sistema elétrico.
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1.3

Objetivos específicos
Determinaram-se os seguintes objetivos específicos:
a) Rever conceitos de inércia sintética em âmbito nacional e internacional;
b) Analisar fatores impactantes na conexão dos aerogeradores a rede;
c) Analisar estratégias de controle da inércia sintética para geradores de
turbina eólica para uma resposta inercial efetiva;
d) Realizar estudos de casos que abordem soluções para o problema em
questão.

1.4

Estrutura do trabalho
O trabalho é subdivido em capítulos. O capítulo 1 apresenta informações

sobre a introdução, definição do problema, justificativa, objetivos gerais e específicos
do trabalho. Nessa parte é mostrado o que é o trabalho, por que ele se faz importante
e uma visão geral do problema. O segundo capítulo discorre sobre a revisão
bibliográfica. Mostra uma visão geral do sistema elétrico de potência e a geração
distribuída no sistema. É abordado também o sistema intermitente de geração de
fontes renováveis. O capítulo 3 inicia a visão geral sobre métodos e técnicas para
análise de inércia em aerogeradores. O capítulo 4 descreve a metodologia utilizada
no trabalho. O cronograma futuro do trabalho é mostrado no capítulo 5. Por fim, as
referências bibliográficas.

5

2 REVISÃO DO ESTADO DA ARTE
Nesta seção serão apresentados o embasamento teórico e a revisão do
estado da arte sobre o tema abordado no presente trabalho.

2.1

Visão geral do sistema elétrico de potência (SEP)
O sistema elétrico brasileiro é interligado no território nacional (SIN). Este

possui como funções básicas fornecer energia elétrica com qualidade no instante em
que for demandada. Os serviços do SEP ofertados devem cumprir os requisitos de
segurança, impostos pela ANEEL. A manutenção deve ser realizada rapidamente com
eficiência e eficácia no caso de panes ou imprevistos no sistema. A energia deve estar
continuamente disponível, possuir flexibilidade para as mudanças contínuas exigidas
e possuir conformidade com os padrões exigidos. A Figura 1 ilustra a interligação do
sistema.
Figura 1: Sistema Interligado Nacional

Fonte: ONS.

O sistema possui uma interligação quase que total em todo o brasil, como
destaca a Figura 1. A energia flui das unidades geradoras através dos cabos
condutores para as subestações. Quando essas geradoras são provindas de
máquinas síncronas elas possuem uma alta adaptabilidade referente a mudança de
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carga. Caso haja uma mudança na vazão ofertada o sistema não sofre com variações
no parâmetro frequência e tensão. Já em fontes renováveis, que possuem variações
intermitentes, os parâmetros de frequência não são supridos pelo controlador
eletrônico, que nesse tipo de geração foi usado para substituir a máquina síncrona.
Na Figura 2 pode-se ter uma visão geral de um Sistema Elétrico de Potência
convencional.

Figura 2: : Sistema Elétrico de Potência

Fonte: GOMES (2012).

O estudo em questão aborda as possíveis mudanças de cargas no sistema,
porém por parte do fornecedor, não do consumidor. Os parques geradores eólicos,
quando não possuem o recurso primário almejado disponível, causam alterações na
injeção de potência e na frequência da rede. A proposta de inserção de elementos
acoplados ao sistema do aerogerador se torna interessante, pois com isso não será
mais necessário à desconexão da rede por subfrequência.
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2.1.1 Geração Distribuída
As definições sobre a geração distribuída são diversas. Algumas levam em
consideração a potência instalada e outras não, como a de Ackermann (2001) que diz
que a geração distribuída pode ser vista como uma fonte de geração conectada
diretamente na rede de distribuição ou ao consumidor. Outras definições na qual
independe da capacidade instalada são de que a geração distribuída é a geração que
não é planejada de modo centralizado, nem despachada de forma centralizada, não
havendo, portanto um órgão que comande as ações das unidades de geração
descentralizada (MALFA, 2002).
No Brasil a geração distribuída é regulada pela ANEEL, na qual impõe
normas e resoluções para cada parte do sistema. Dentre elas, tem-se a Resolução nº
482 e a nº 687. A primeira refere-se à permissão do acesso à micro e mini geração
distribuída aos sistemas de distribuição (Resolução Normativa da ANEEL Nº 482,
2012).
Os requisitos das modalidades são:



Microgeração: a geração é aceita apenas energia advinda de fontes
renováveis e a potência instalada é de até 75 kW;



Minigeração: nesta modalidade a potência gerada deve ser superior a 75
kW e menor que 3 MW em fontes hídricas, e nas demais (Solar, eólica,
biomassa e cogeração qualificada) deve ser menor ou igual a 5 MW.

De acordo com Trevisan (2011) a Geração Distribuída não está vinculada
a determinada fonte específica de energia. Para ilustrar isso, a Figura 3 mostra o
sistema elétrico tradicional e o sistema elétrico com geração distribuída.
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Figura 3: a) Sistema elétrico tadicional e b) Sistema elétrico com Geração Distribuida

Fonte: TREVISAN (2011).

A produção elioelétrica, que se enquadra como geração distribuída,
caracteriza-se como intermitente em virtude do recurso energético primário, visto que
depende de condições meteorológicas e por vezes climatológicas, ou seja, fatores não
controláveis, porém gerenciáveis em certa medida. Essa intermitência da
disponibilidade do recurso faz com que a produção de energia oscile. Em alguns casos
essa oscilação pode promover a atuação do sistema de controle e desconectar o
aerogerador, no caso de baixa ou elevada velocidade angular.
Com a finalidade de atenuar a oscilação do recurso primário e otimizar a
produção de energia elétrica sob condições variadas do recurso eólico, os
aerogeradores podem ser compostos de um conversor (AC/DC) e inversor (DC/AC).
Todavia, esta solução acarretou outro problema: a perda de inércia, ou seja, a
capacidade de atenuar pequenas perturbações eletromecânicas que têm reflexo na
relação de tensão e frequência gerada por aerogeradores.
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2.1.2 Sistema Intermitente de Geração de Fontes Renováveis
Aerogeradores são equipamentos que captam a energia cinética do vento,
transformando-a em elétrica. Basicamente, ele é composto pela torre, nacele, hub e
pás. Em seu interior possui todo o sistema de controle e proteção automático para
direcionamento da nacele e da rotação do ângulo das pás com o intuito de posicionálas na direção do recurso primário mais adequado. Dentre as configurações de
aerogeradores, elencamos a Doubly Fed Induction Generator (DIFG) e a Direct-inLine ASG System (DiL), Figura 4a e 4b, respectivamente.

Figura 4: Configurações Doubly Fed Induction Generator (a) e a Direct-in-Line ASG System (b)

Fonte: MULLER; DEICKE; DONCKER (2002).

A configuração ASG baseada em conversor de linha direta (Fig. 1b)
apresenta desvantagens com relação à taxa de conversão energética e aos filtros,
mas que foram sanadas na configuração DFIG (Fig. 1a). A configuração DFIG consiste
em um gerador de indução duplamente alimentado com um conversor de quatro
quadrantes baseado em transistores bipolares de porta isolados (IGBTs) conectados
aos enrolamentos do rotor, nesta configuração, segundo MULLER S., et al., constata,
por exemplo, o custo reduzido do inversor. O modelo DFIG (Doubly Fed Induction
Generator) apresenta a diferença de que os anéis coletores são conectados a um
circuito externo, que também possui alimentação das três fases do rotor, sendo esta
configuração o foco deste trabalho.
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS PARA ANÁLISE DE INÉRCIA EM
AEROGERADORES
A inércia sintética é uma situação presente em parques eólicos,
principalmente com potência instalada acima de 10 MW. Essas instalações maiores
possuem um impacto significativo na inércia do sistema de potência. Dessa forma,
será apresentado o estado-da-arte sobre estudos de métodos e técnicas
desenvolvidas e aplicadas a sistemas com e sem inércia sintética. São analisados os
estudos sobre alguns modelos de configuração DFIG, tais como: as funções e
benefícios com controladores de inércia; o uso de supercapacitores de íons de lítio
que são necessários no link CC do sistema de conversão eletrônica de energia; e as
soluções com inteligência artificial que possuem um controlador que se adapta a
variações do vento.
Com a variação na disponibilidade de vento, e o gerador alternando sua
produção, estratégias de controle são inseridas para melhorar as respostas de
frequência do sistema. O estudo apresentado por Gao, Preece (2016) compara três
estratégias de controles e três regimes de reativação. A tolerância utilizada por Gao
foi de 5 a 10%, pois de acordo com Knuppel, Thuring, Kumar et al. (2011), esse é o
limite máximo préevento, da energia inercial sintética fornecida por turbinas eólicas. A
energia a ser extraída da turbina não pode ser demasiada, pois poderia ocasionar o
bloqueio do rotor. O modelo de testes de GAO, Preece (2016) é constituído de um
sistema com frequência 60 Hz; uma fonte de tensão combinada com um controlador
para ser executada como um gerador síncrono em 120 kVca; dois transformadores de
25 kV; e um parque eólico de 9 MW DFIG (Seis turbinas de 1,5 MW).
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4 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA
O método de pesquisa utilizada é exploratória, visto que serão levantadas
diversas informações, das quais servirão de suporte teórico, para avaliar a aplicação
dos conceitos de inércia sintética.
Desse modo, pretende-se analisar hipóteses e propostas de controladores
para o SEP, em aerogeradores, de modo a melhorar a qualidade e eficiência na
energia produzida.
Esta pesquisa pode ser também classificada como qualitativa. Isso é devido
ao fato do pesquisador se envolver no contexto, por meio de interpretações, análises
e descrição dos fenômenos propriamente ditos.

4.1

Metodologia do trabalho
Dialética (tese-antítese-síntese), analisando e comparando trabalhos e

simulações (tese) e os contraditórios (antítese) com a finalidade de concluir sobre as
soluções possíveis (síntese).
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APÊNDICE A – ARTIGO

ESTUDO SOBRE A INÉRCIA SINTÉTICA EM PARQUES GERADORES
ELIOELÉTRICOS
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RESUMO DO ARTIGO:
A inserção de energias renováveis no sistema pode acarretar problemas na inércia,
em decorrência da intermitência ou da configuração de controle do aerogerador. No
caso de aerogeradores é possível permanecer com a conexão no sistema elétrico,
mas depende da intensidade de inércia perdida, assim como na geração solar quando
há pouca ou nenhuma intensidade luminosa. Essa interrupção ou geração abaixo do
desejado faz com que a inércia do sistema seja afetada. Parques geradores acima de
10 MW possuem um impacto considerável no sistema, quando tem sua produção
diminuída, assim, em virtude da intermitência da fonte primária, introduziu-se um
esquema de controladores eletrônicos. Todavia, surgiu um novo fenômeno: a inércia
sintética, em virtude da frequência, agora sintetizada, produzida pelos controladores
inseridos nos aerogeradores, em parques com potência ativa igual ou superior a
mencionada. Os controladores possuem um tempo de resposta face a contingencias
ou intermitências, sendo que esta resposta nem sempre é realizada em um tempo
satisfatório. Desse modo, muito estudos são realizados e publicados sobre a inércia
sintética e o impacto em sistemas elétricos. Nesses estudos, verifica-se que há uma
preocupação com o equilíbrio no sistema, em virtude da inércia sintética, nestes são
apresentadas algumas análises para diferentes cenários e através de gráficos é
possível verificar o tempo de resposta que demonstram a importância do
desenvolvimento de métodos que visam estabilizar o sistema. Contudo, ressalta-se
que ainda não há uma solução consolidada.

PALAVRAS-CHAVE: Inércia Sintética, Frequência, Variabilidade do Recurso Primário,
Sistema Interligado Nacional, Excursões Transitória de Frequência.

ESTUDO SOBRE A INÉRCIA SINTÉTICA EM PARQUES GERADORES
ELIOELÉTRICOS
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INTRODUÇÃO

O crescimento da produção de energia através de fontes renováveis é uma realidade brasileira.
Apesar de a matriz energética ser predominantemente de geração hidrotérmica, atualmente,
têm-se parques geradores através de energia fotovoltaica e eolioelétrica em larga escala. As
fontes alternativas de energia estão disponíveis todos os dias para todos, mas possuem uma
característica intermitente do recurso energético primário. Devido a esse fato, alguns
problemas são causados no sistema de potência. Como o sistema brasileiro possui uma
interligação nacional (SIN), quando há falta, ou uma quantidade abaixo do desejável, de
recursos eólico ou solar a geração é diminuída ou cessada, podendo acarretar perturbações
em frequência ou a perda de inércia no SIN. Para uma possível solução deste problema,
estudos sobre inercia sintética são realizados nacionalmente e internacionalmente.
1.1

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Este trabalho apresenta o estado-da-arte de estudos sobre a inércia e as perturbações de
frequência, descrevendo as analises e estratégias de controle da inércia sintética para
geradores de turbina eólica para uma resposta inercial efetiva com a finalidade de promover a
estabilidade da taxa de mudança de frequência e minimizar os desvios de frequência, em
particular, sob condições severas de perturbação.
1.2

JUSTIFICATIVA

Para operação de sistemas interligados com forte inserção de fontes renováveis intermitentes é
de suma importância que a perda de inércia seja estudada e analisada nos parques de
gerações por fontes renováveis intermitentes existentes. A apresentação do estado-da-arte tem
o objetivo de avaliar a inércia sintética em parques aerogeradores para contribuir com a
confiabilidade, a estabilidade e a manutenaibilidade do sistema interligado.
1.3

OBJETIVO GERAL

O objetivo principal deste trabalho é desenvolver um estudo teórico, apresentando o estado-daarte sobre aspectos do sistema elétrico de potência quando submetido a variações de
fornecimento da fonte energética primária em um sistema interligado, em especial sobre a
inércia sintética.
1.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinaram-se os seguintes objetivos específicos:

•
•
•
•

apresentar os conceitos de inércia sintética em âmbito nacional e internacional;
analisar fatores impactantes na conexão dos aerogeradores no sistema interligado;
analisar estratégias de controle em geradores de turbina eólica para uma resposta
inercial efetiva; e
apresentar estudos de casos que abordem soluções para o problema em questão.
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VISÃO GERAL DO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP)

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) brasileiro é interligado no território nacional (SIN). Este
possui como funções básicas fornecer energia elétrica com qualidade no instante em que for
demandada. Os serviços do SEP ofertados devem cumprir os requisitos de segurança,
impostos pela ANEEL. A manutenção deve ser realizada rapidamente com eficiência e eficácia
no caso de contingências no sistema. A energia deve estar continuamente disponível, possuir
flexibilidade e conformidade com os padrões exigidos.
Atualmente, constata-se uma aumento cada vez mais expressivo da Geração Distribuída,
principalmente provida por fontes fotovoltaicas e elioelétricas no SEP. Não obstante, os
benefícios da diversificação da matriz energética, estas fontes quando não possuem a
disponibilidade do recurso primário almejado podem causar alterações na injeção de potência e
na frequência da rede elétrica.
2.1

Geração Distribuída
os

Após as Resoluções Normativas da ANEEL N 482 e 687, tornou-se possível a geração de
energia em diversos pontos do SIN por fontes renováveis intermitentes, desde que atenda os
requisitos impostos nas seguintes modalidades:
• a microgeração - nessa modalidade de geração é aceita apenas energia advinda de
fontes renováveis e a potência instalada não deve superar 75 kW; e
• a minigeração – nessa modalidade é viabilizada uma maior produção de energia, deste
modo, para se enquadrar nesse tipo de geração a potência gerada deve ser superior a
75 kW e menor que 3 MW em fontes hídricas, já nas demais (Solar, eólica, biomassa e
cogeração qualificada) deve ser menor ou igual a 5MW. [1]
Diante disso, a produção elioelétrica, promovida como geração distribuída, caracteriza-se como
intermitente em virtude do recurso energético primário, visto que depende de condições
meteorológicas e por vezes climatológicas, ou seja, fatores não controláveis, porém
gerenciáveis em certa medida. Essa intermitência da disponibilidade do recurso faz com que a
produção de energia oscile. Em alguns casos essa oscilação pode promover a atuação do
sistema de controle e desconectar o aerogerador, no caso de baixa ou elevada velocidade
angular. Com a finalidade de atenuar a oscilação do recurso primário e otimizar a produção de
energia elétrica sob condições variadas do recurso eólico, os aerogeradores podem ser
compostos de um conversor (AC/DC) e inversor (DC/AC). Todavia, esta solução acarretou
outro problema: a perda de inércia, ou seja, a capacidade de atenuar pequenas perturbações
eletromecânicas que têm reflexo na relação de tensão e frequência gerada por aerogeradores.
2.2

Aerogeradores

Os aerogeradores são equipamentos que captam a energia cinética do vento, transformando-a
em elétrica. Basicamente, ele é composto pela torre, nacele, hub e pás. Em seu interior possui
todo o sistema de controle e proteção automático para direcionamento da nacele e da rotação
do ângulo das pás com o intuito de posicioná-las na direção do recurso primário mais
adequado. Dentre as configurações de aerogeradores, elencamos a Doubly Fed Induction
Generator (DIFG) e a Direct-in-Line ASG System (DiL), Figura 1a e 1b, respectivamente.

Figura 1: Configurações Doubly Fed Induction Generator (a) e a Direct-in-Line ASG System (b) [2].

A configuração ASG baseada em conversor de linha direta (Fig. 1b) apresenta desvantagens
com relação a taxa de conversão energética e aos filtros, mas que foram sanadas na
configuração DFIG (Fig. 1a). A configuração DFIG consiste em um gerador de indução
duplamente alimentado com um conversor de quatro quadrantes baseado em transistores
bipolares de porta isolados (IGBTs) conectados aos enrolamentos do rotor, nesta configuração,
segundo S. Muller, et al [2], constata, por exemplo, o custo reduzido do inversor. O modelo
DFIG (Doubly Fed Induction Generator) apresenta a diferença de que os anéis coletores são
conectados a um circuito externo, que também possui alimentação das três fases do rotor,
sendo esta configuração o foco deste trabalho.
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Métodos e Técnicas para Análise de Inércia em Aerogeradores

A inércia sintética é uma situação presente em parques eólicos, principalmente com potência
instalada acima de 10 MW. Essas instalações maiores possuem um impacto significativo na
inércia do sistema de potência. Dessa forma, será apresentado o estado-da-arte sobre estudos
de métodos e técnicas desenvolvidas e aplicadas a sistemas com e sem inércia sintética. São
analisados os estudos sobre alguns modelos de configuração DFIG, tais como: as funções e
benefícios com controladores de inércia; o uso de supercapacitores de íons de lítio que são
necessários no link CC do sistema de conversão eletrônica de energia; e as soluções com
inteligência artificial que possuem um controlador que se adapta a variações do vento.
Com a variação na disponibilidade de vento, e o gerador alternando sua produção, estratégias
de controle são inseridas para melhorar as respostas de frequência do sistema. O estudo
apresentado por [3] compara três estratégias de controles e três regimes de reativação. A
tolerância utilizada por [3] foi de 5 a 10%, pois de acordo com [4], esse é o limite máximo préevento, da energia inercial sintética fornecida por turbinas eólicas. A energia a ser extraída da
turbina não pode ser demasiada, pois poderia ocasionar o bloqueio do rotor. O modelo de
testes em [3] é constituído de um sistema com frequência 60 Hz; uma fonte de tensão
combinada com um controlador para ser executada como um gerador síncrono em 120 kVca;
dois transformadores de 25 kV; e um parque eólico de 9 MW DFIG (Seis turbinas de 1,5 MW).
Uma segunda análise [5] tem o controle desenvolvido para minimizar os impactos da variação
de frequência utilizando supercapacitores de íons de lítio no link CC do sistema eletrônico de
conversão; conversores da fonte de tensão (VSG), que constituem RSC e GSC do modelo
DFIG; e monitoramento da tensão do estator, 𝑣!,!"# . Uma terceira forma de auxiliar no controle
de inércia foi proposto em [6] através da lófica fuzzy. Este modelo é composto de seis
aerogeradores GE 3,6 MW e de produção de energia mista (hidrotérmica e eólica). Em ambos

os modelos de análise [3], [5] e [6] a variável de inercia sintética para o controle de frequência é
representado por ∆! .
Em geradores com configuração DFIG, em alguns casos, a contribuição de inércia sintética não
abrange toda a perturbação de frequência [7]. Porém, para sistemas com maior inércia, há
mais espaço temporal para ações do controlador, que utilizam a referência de potência (𝑃 !"# ).
A inércia do sistema pode ser quantificada pela quantidade de energia cinética nos geradores
síncronos, do mesmo modo que alguns motores que são conectados diretamente na rede CA.
O modelo (Figura 2) de controle desenvolvido em [3] tem a inércia do sistema [8] equacionada
em (1), da seguinte forma:
𝐻!"! =

𝐸𝐶
𝑆!

(1)

em que, 𝐻!"! é a constante de inércia sintética do controlador; EC é a energia cinética
armazenada no sistema de energia (MJ); e 𝑆! é a potência aparente da máquina (MVA).
Quando há uma variação da taxa da frequência no sistema, ou seja, uma variação da Rate Of
Change Of Frequency (ROCOF) determinada pelo sistema de inércia total. Essa relação na
variação é apresentada na equação (2), utilizada nos controladores desenvolvidos por [3] e [8].
𝑑!
𝑓!
!"
!"
=
(𝑃 − 𝑃! )
𝑑!
2𝐻 !
Na Equação (2) temos que

!!
!!

(2)

é a taxa de variação da frequência (Hz/s); f! é a frequência
!"

nominal em Hz; H é a constante de inércia do sistema; P! é a energia mecânica por unidade;
!"
e P! é a potência elétrica por unidade.

Figura 2: Estrutura simplificada DFIG baseada em uma planta eólica. [3]

A configuração apresentada na Figura 2 foi elaborada segundo 𝑃!!! + ∆𝑃 + ∆𝑃! = 𝑃! . O primeiro
termo indica a saída de energia elétrica do estado estacionário, devido à velocidade de vento
fixa. O segundo termo trata-se da saída de potência inercial vinda do controlador de inércia
sintética. O terceiro termo, ∆𝑃! , é relacionado à velocidade do rotor e as características de
capacidade do vento, assim como com a equação do rotor incluindo o amortecimento do
mesmo. Por fim, 𝑃! é à saída de potência elétrica do parque eólico.
O uso de supercapacitores diretamente conectados com o barramento DFIG DC para evitar a
necessidade do uso de um conversor SC/SC seja necessário é apresentada (Figura 3) em [5].
Este deve ser dispensado por duas razões: (i) reduzir a complexidade de controle e mitigar a
instabilidade do controle potencial; e (ii) evitar estágio de conversão e minimizar perdas de
energia. Para explorar a energia armazenada na capacitância DC, o link de tensão é

necessário para variar de acordo com o GSC, conforme o algoritmo SIC (Sintetic Inertia
Control).

Figura 3: Controlador inércia - supercapacitores. [5]

A lógica fuzzy usada em [6] foi, também, utilizada por [9]. Os dados de entrada são captados
pelos sensores e os parâmetros são utilizados pelo controlador fuzzy em [9]. Esses parâmetros
otimizados são utilizados para gerar padrões de aprendizado para uma rede baseada em
ANFIS [10]. Já em [6] o controlador usa a inteligência artificial para efetuar adaptações quando
há variação do vento para obter uma resposta mais satisfatória, conforme Figura 4.

Figura 4: Controlador inteligente. [6]

O controlador por Fuzzy, inicialmente, captura os dados e responde aleatoriamente, até
“aprender” a melhor forma de suprir a necessidade, por meio de inteligência artificial. Após, o
processo de aprendizado, as soluções de primeira ordem são obtidas por otimização
multiobjectivo pela técnica de Particle Swarm Optimization (PSO), usada para aperfeiçoar o
desempenho para diversas velocidades [6], proporcionando uma resposta inercial ideal. Os
principais dados analisados para uma resposta satisfatória são: tensão, frequência e tempo de
resposta. Desse modo, são extraídas informações de ROCOF (Rate Of Change Of Frequency),
de resposta dinâmica, de frequência NADIR, de resposta primária e secundária até a
estabilização do sistema. A Figura 5 ilustra um exemplo oscilação e o retorno com o tempo ou
a ação dos controladores, é possível saber se há ou não a ação dos mesmo devido ao tempo
de resposta.

Figura 5: Resposta em frequência e classificações. [7]

Na Figura 5 é possível constatar que a frequência NADIR é o mínimo que ela pode atingir,
sendo usada como parâmetro. O ROCOF é taxa de variação da frequência, relacionada com a
derivada da equação em (2). O estado estacionário de frequência (Steady-State frequency) é
quando a resposta primária é ativada e uma primeira condição de equilíbrio é alcançada.
Na simulação do controlador em [3] o método variável de controle, 𝐻!"# (1), é alternado de 1 a
13s em um intervalo de 4s quando o aumento súbito de carga de 0,15pu ocorre aos 40s,
considerando os seguintes parâmetros: (i) a velocidade de vento fixa de 8 m/s; (ii) a 𝑆! de 10
MVA (devido ao vento fixo); (iii) a velocidade da turbina 𝜔! é 0,8 pu como referência; e (iv) o
atraso de tempo de 0,2 segundos é adicionado ao controlador com o intuito de tornar a
velocidade característica de potência mais realista. Os impactos das variações da inércia
sintética 𝐻!"# na potência inercial sintética podem ser visualizados na Figura 6.

Figura 6: Impacto da constante de inércia sintética na resposta em frequência e no poder inercial. [3]

As informações na Figura 6 mostram que caso o ROCOF seja mais lento, ou seja, menor, a
frequência nadir será maior. Quando 𝐻!"# aumenta de 1 para 13s, a frequência nadir aumenta
cerca de 0,05%, de 59,71 Hz para 59,74 Hz e o ROCOF é desacelerado em 48% de 0,36 Hz/s
para 0,19 Hz/s. Os impactos na variação do ROCOF serão mais significativos do que no nadir.
Com a inércia sintética aumentando, ambas as taxas serão retardadas [3]. Deste modo, notase que quando 𝐻!"# se torna maior será melhor para a estabilidade de frequência do sistema,
nos termos de frequência NADIR e ROCOF. Diante disso, Qunce [3] implementou no sistema
da Grã Bretanha com a finalidade de obter resultados reais sobre as simulações. Este sistema
possui 25 GW e capacidade de geração por eólicas é de 8%, ou seja 2 GW do sistema de
geração [15,14]. A equação que rege o sistema é:
𝑛!" 𝑃!!"# + 𝑃!!"# = 𝑃!!"#$

(3)

Na equação 3, tem-se (i) o número de turbinas; (ii) a potência de saída da turbina; e (iii) a
potência elétrica de todas as unidades geradoras, respectivamente. Nessa Simulação [3], no
instante que o 𝐻!"# do controlador assume o valor de 200s, a fim de lidar com ROCOF
lentamente (Figura 7), o sistema de transmissão possui as seguintes configurações: (i) a
frequência em 50 Hz; (ii) o aumento de carga em 1000 MW; e (iii) o acionamento é em 10s.

Figura 7: Impactos na resposta em frequência (a) e impactos percentuais nos parques nas respostas em
frequência (b) [3].

Deste modo, assumindo que todas as eólicas possuem inércia sintética, os percentuais vistos
na Figura 7 são aumentados em um intervalo de 20%. Com isso o ROCOF será mais lento. Se
o 100% for comparado ao 0% teremos uma diferença de 50%, ou seja, 0,06 Hz/s para 0,03
Hz/s. Analisando os resultados proporcionados por [3], é possível notar que a frequência
NADIR não decairia com um percentual maior através da inserção do controlador de inércia. Ao
introduzir no modelo simplificado do sistema da Grã Bretanha, os resultados foram contrários
ao esperado. Porém a simulação inicial não previa aumento de carga. Os gráficos mostrados
pela figura 7(a), apresentam valores de resposta diferentes, pois, quanto maior o percentual de
parques inserido no sistema proposto, menor será a frequência nadir.
Em outro estudo, o método utilizado por Jiebei [5] apresenta algumas considerações em
relação ao sistema e o controlador:
• os supercapacitores para aplicações eólicas não usam dielétrico sólido convencional
de capacitores comuns e têm densidade de energia muito maior;
• os supercapacitores são diretamente conectados com o barramento DFIG DC para
evitar que um conversor DC/DC seja necessário;
• o RSC controla a potência ativa fornecida à rede por meio do estator e rotor, através do
rastreamento das curvas de potência para a velocidade do rotor, e também regula a
tensão 𝑣!"#$ do estator dentro de determinados valores via rotor;
•

•
•
•

o GSC é o principal responsável pela regulação do link DC de tensão 𝑣!" mantendo
certa quantidade de troca de Q com o sistema e é aplicado também ao conversor-imã
permanente do gerador síncrono (PMSG), supondo que a tensão CC 𝑣!"! está ajustada
corretamente com as especificações do PMSG;
a tensão contínua do conversor deve ser manipulada a fim de variar de acordo com a
frequência angular instantânea do sistema;
o método não usa nenhum df/dt medida que possa prejudicar a resposta inercial por
oscilações angulares do GRID na saída; e
a maior capacidade de descarga ajuda a reduzir e desacelerar variações na tensão
CC. Isso também dá um período mais longo para o relé de proteção e o disjuntor
operarem.

Analisando as condições de simulação, desse estudo, por meio das equações de Laplace para
circuitos elétricos, tem-se que: (i) uma maior constante de inercia pode ser sintetizada usando
níveis de armazenamento de energia mais elevados de capacitância DC; e (ii) a relação entre
𝐻!"#$ e a capacitância DC é proporcional, como visto em (4). Também, nota-se que para o
mesmo nível de 𝐻!"#$ existe um trade-off entre a variação máxima permitida de tensão DC,
∆𝑉!"#$% e C [5].
𝐻!"#$ =

!
!∙!!
!!! [ ∆!!"#$% !! !!]
!∙!!"#
!!"!
∆!
!∙ !"#
!!

(4)

Em que, ∆𝑉!"#$% é a variação máxima de tensão CC permitida, ∆𝑉!!"#$ = 𝑉!!"#$ − 𝑉!"! ou
∆𝑉!!"#$ = 𝑉!"! − 𝑉!"#$% ; e ∆𝜔!"# é a frequência correspondente do sistema abrangida pela
estratégia do SIC-DFIG.
Para visualização das respostas simuladas para a equação (4), a Figura 8 apresenta a relação
entre a inércia sintética, a frequência e os desvios de tensão DC no valor nominal. As
simulações efetuados por [5] foram feitas no MATLAB usando o SimpowerSystems, com as
seguintes características:
• o módulo DFIG do parque de potência (Power Park Module – PPM) foi de 150 MW,
com um único WTG (Wind Turbine Generator) GE 1,5 MW;
• o RSC e GSC do aerogerador são modelados como fontes de tensão média;
• o DFIG PPM está integrado a uma rede de transmissão de 230 kV por um
transformador gerador de 575 V / 25 kV e um transformador de rede de 25 kV / 230 kV;
• o GSC é modelado com a potência máxima de saída (MVA) limitada a 0,3 pu da
classificação total da turbina;
• a tensão nominal CC dos conversores VSC é de 1150 V com uma capacitância de 110
F, para o WTG. Três constantes de tempo para 𝐻!"#$ são avaliadas: 0, 1 e 3 segundos.

Figura 8: Resposta em frequência com aumento repentino de 3% de carga [5].

Analisando a Figura 8, tem-se que no instante t=5 s, foi feito um aumento de carga estática de
3% aplicado ao ligar a carga L2 de 12 MW + j3 MVar. Com o SIC habilitado do DFIG (𝐻!"#$ = 1
& 3 s). Assim, o ROCOF do sistema permanece em uma taxa mais baixa e os desvios de

frequência são menores que o esquema de controle convencional (𝐻!"#$ =0 s) A tensão CC é
controlada pelo algoritmo para 𝐻!"#$ = 1 & 3 s, respectivamente. As variações de tensão CC
geram um forte impulso de potência do GSC, descarregando o capacitor CC. A quantidade de
energia incremental depende do 𝐻!"#$ ao qual o SIC opta por ter valor de 1 ou 3 s.
Enquanto o controlador em [2] for capaz de comandar totalmente a tensão CC, o SIC é capaz
de fornecer o serviço de resposta de inércia, independente de o rotor estar operando acima ou
abaixo da velocidade síncrona, no momento de qualquer perturbação no sistema. O sistema de
controle inercial, em [5], sincroniza a inércia sintética produzida, em seus supercapacitores CC,
compartilha o distúrbio da rede com o SG convencional e sustenta a estabilidade da frequência
CA. Assim os problemas de ROCOF elevados devido à geração distribuída podem ser
minimizados pelo esquema proposto em [5].
Em outra simulação de [5], tem-se uma falta trifásica aplicada no barramento B2 de t = 1s a t =
1,14s, que resultou uma depressão grave na tensão como pode ser observado na Figura 9b. O
𝐻!"#$ = 3 s possui a menor magnitude de oscilação em frequência se comparado𝐻!"#$ = 1 e 2 s.
O sistema controla a tensão DC DFIG para variar, com isso a potência inercial sintética é
emitida perlo GSC a fim de interagir com a frequência da rede. Para ter acesso a energia do
capacitor de corrente contínua para a resposta inercial, é visto que a tensão CC com 𝐻!"#$ = 3 s
varia com a magnitude mais elevada, enquanto o convencional (0s), a tensão CC é mantida
constantemente em 1150 V durante a falta.

Figura 9: Performace para uma falta de 140 ms. [5]

Em abas as simulações realizadas por [5], mostradas pelas Figuras 8 e 9, é possível notar que
o intuito de realizar o aumento de carga e análise de falta é pelo fato de que o sistema
responde de modo oposto nesses eventos. Quando a carga sobe, a frequência da rede diminui,
sendo assim, realiza o oposto para a falta. A atuação do controlador inicia em t=6 s e estabiliza
a frequência em ambas as situações por volta de t=40 s, visto que há oscilação em 𝐻!"#$ = 3 s.
E, também, mostrou um tempo de resposta igual para as situações DC e AC, reestabelecendo
por volta de t= 50s e antes dos 7s, respectivamente. A tensão em corrente alternada chama a
atenção pelo fato de ter um retorno ao valor ideal ligeiramente mais rápida, e isso é devido ao
gerador síncrono.

As respostas produzidas por [6], são um pouco distintas, visto que o estudo considera as
variações do vento ao longo do tempo. Sendo assim, a potência produzida oscila e o suporte
do controlador inteligente, nas primeiras vezes age de maneira aleatória e após isso, aprende
como proporcionar melhores respostas. A Tabela 1 apresenta as comparações do sistema com
a inércia sintética, com o controlador convencional e com o controlador inteligente.

Tabela 1: Resultado e comparação dos dados [6]

Na Tabela 1, tem-se as seguintes variáveis avaliadas: (i) No support - para sem inercia
sintética; (ii) PD - para controlador de inercia convencional; e (iii) AIC - para controlador de
inercia com inteligência artificial com logica fuzzy. Em que: Vw é a velocidade do vento;
f_min(Hz) é a frequência mínima atingida por cada modelo; Max ROCOF é a taxa de variação
de frequência máxima; e CPP’s max. ROCOP é a taxa de variação da potência da planta
convencional (CPP). Na simulação em [6] a variação da frequência no tempo, após a
frequência nadir ser atingida, tem-se uma melhora maior com o controlador inteligente. A
Figura 10 ilustra os dados mostrados na Tabela 1 graficamente.

Figura 10: Frequência no tempo. [6]

É possível notar no na Figura 10 o retorno e a estabilização da frequência até uma próxima
variação. O NADIR de frequência, nas três comparações apresentadas em [6], mostra-se
claramente menor onde não possui nenhum controlador, e um pouco mais elevado no controle
convencional e o menor ROCOF no controlador inteligente. O retorno para o estado desejável
ocorre mais rapidamente com o controlador inteligente. É visto que caso não haja nenhum tipo
de controle, a frequência estabiliza, porém, o tempo de resposta é mais demorado. A
frequência do sistema decai claramente em todas as análises mencionadas, e isso em larga
escala causa impactos ao sistema de transmissão. Algumas considerações sobre o
funcionamento e melhoramentos dos controladores são realizadas pelos autores [11-14].

4

CONCLUSÃO

Uma solução potencial para resolver os problemas relacionados à frequência é incorporar um
controle de ângulo de passo junto ao controle de inércia sintética a fim de extrair mais energia
da turbina eólica durante o processo de recuperação da frequência. Por fim os impactos da
inércia sintética provindos das turbinas eólicas irão se tornar mais significativos na estabilidade
de frequência do sistema nos termos de ROCOF e frequência nadir [1].
O sistema de controle inercial proposto por [5] fornece torque sincronizado para o sistema e
atenua as oscilações de frequência. Sendo assim, compensa a energia cinética perdida
durante a falta. O controlador em si fornece capacidade de passagem de falhas e auxilia na
recuperação da frequência da rede.
O controlador proposto por [8] pode otimamente transferir a energia cinética armazenada do
VSWT para a rede, limitando os distúrbios pós-suporte. O desempenho da proposta
controlador foi comparado com o regulador-inércia convencional controlador para várias
velocidades do vento [6].
Em todas as ocasiões os controladores propostos se mostraram eficientes, seja na injeção de
carga ou em falta que foi analisada por [5]. Porém o controlador para ventos variáveis [6] em
seus dados e condições se mostrou mais eficiente. Entretanto, os dados não podem ser
minunciosamente comparados devido ao fato de que as condições de entrada são distintas. A
inserção de turbinas eólicas implica diretamente no tempo de resposta do controlador, e se os
controladores não são submetidos as mesmas condições não é possível fazer uma análise
detalhada de qual obteve um melhor desempenho.
Com o intuito de mitigar grandes impactos com a forte inserção de energias renováveis no
sistema, este trabalho trouxe três configurações para ajudar na estabilidade do sistema de
potência. Um deles nos mostrou que, no sistema da Grã Bretanha, aumentando o percentual
de parques o ROCOF ficará mais lento, mas que a frequência nadir cairá. Já na análise onde
há inserção de capacitores, foi possível notar que a estabilidade do sistema mostrou um bom
desempenho. Porém, o controlador inteligente se adaptando aos ventos variáveis e buscando a
melhor resposta para o sistema, possui destaque. Este mostrou-se ligeiramente uma resposta
mais rápida dentro das suas condições de análise e comparação com outros métodos. No
entanto, ressalta-se que não há uma solução consolidada para o fenômeno da inércia sintética.
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