
Resumo 
 

Esta dissertação aborda os problemas relacionados com a integração de produção 

eólica nos sistemas eléctricos e o seu impacto nos níveis de amortecimentos das 

oscilações que podem ocorrem naturalmente durante a sua operação. Atendendo ao 

crescimento recente da integração de produção eólica nos sistemas e à evolução 

previsível para os próximos anos é expectável que o seu impacto venha a reduzir o 

nível de amortecimento das oscilações electromecânicas em algumas configurações de 

exploração do sistema, nomeadamente quando ocorrem situações de 

congestionamento de linhas electricamente fracas. Nestes casos é necessário 

identificar soluções robustas para melhorar o amortecimento das oscilações que podem 

ocorrer nos sistemas. 

A solução tradicional para melhorar o amortecimento consiste em instalar um 

estabilizador em geradores síncronos. No entanto, a grande flexibilidade de controlo 

dos novos sistemas de conversão eólica que utilizam conversores electrónicos torna 

também possível explorar a sua presença nas redes para melhorar o amortecimento do 

sistema. 

Tendo em conta estes aspectos relativos à integração de produção eólica em grande 

escala, o trabalho apresentado nesta dissertação procura contribuir para um melhor 

conhecimento do problema através do desenvolvimento de modelos linearizados dos 

sistemas de conversão eólica, avaliação do seu impacto nos modos de oscilação, 

desenvolvimento de estabilizadores para equiparem os aerogeradores assíncronos 

duplamente alimentados e definição de uma metodologia para efectuar o 

dimensionamento robusto destes controladores. 

 

 

Abstract 
 

This thesis discusses the problems related to large scale integration of wind power 

production and its impact on the damping levels of the oscillations that may occur in 

power systems. Considering the recent increase of wind power integration in the 



systems and the foreseeable development for the coming years, it is expected that its 

impact will reduce the damping levels of the electromechanical oscillations in some 

operating configurations of the system, particularly when situations that lead to 

congestion of electrically weak lines occur. In these cases it is necessary to identify 

robust solutions to improve the damping of the oscillations. 

The traditional solution to improve damping consists of installing a stabilizer in 

synchronous generators. However, the large flexibility of control of the new wind power 

conversion systems using electronic converters also allows exploiting its presence in the 

grids to improve the damping of the system. 

Given these aspects related to large scale integration of wind power production, the 

work presented in this theses aims to contribute to a better understanding of the 

problem by developing linearized models of wind power conversion systems, assessing 

their impact on the modes of oscillation, developing stabilizers to install in doubly fed 

induction generators and defining a methodology to robustly tune the controllers. 

 


