
RESUMO 
 
As recentes evoluções tecnológicas que conferem um grau de sofisticação cada vez 
maior aos sistemas eólicos são suportadas no desenvolvimento de novas metodologias 
de controlo, possibilitando novas abordagens às diversas fases de conversão 
energética, permitindo um aumento do rendimento global e da qualidade da energia 
produzida. No sistema eólico identificam-se três etapas fundamentais: conversão de 
energia cinética da velocidade do vento em energia cinética de rotação do veio da 
turbina, conversão da energia mecânica em energia eléctrica e a última referente à 
entrega da energia eléctrica à rede de distribuição. Nesta dissertação são analisadas as 
diversas fases de conversão energética e desenvolvidos três algoritmos de controlo. A 
primeira metodologia de controlo é desenvolvida com o objectivo de manter o 
coeficiente de potência sempre próximo do seu valor máximo, aumentando assim o 
rendimento global do sistema, uma vez que se consegue extrair mais energia à 
velocidade do vento. Este algoritmo ultrapassa a complexidade e não-linearidade do 
problema utilizando a lógica difusa. Outra característica importante deste algoritmo é o 
nível de imunidade ao valor da velocidade do vento. A comparação dos resultados 
obtidos em ambiente de simulação com dados reais demonstra a validade da nova 
abordagem no que respeita à optimização da extracção da energia. O controlo 
desacoplado do trânsito das potências activa e reactiva numa máquina de indução 
duplamente alimentada é um método para desenvolver acréscimos de produção de 
energia. O controlador desenvolvido tem como objectivo determinar para cada ponto de 
funcionamento qual o melhor sentido para a potência activa e reactiva no circuito 
rotórico. Desta forma maximiza a captação de energia nomeadamente em regimes de 
velocidade hipossíncrona em que se continua a capturar energia. Uma vez que a 
capacidade instalada nos parques eólicos tem vindo gradualmente a aumentar, torna-se 
fundamental desenvolver um controlador que supervisione todo o conjunto e determine 
em tempo real as referências que cada unidade produtiva deve fornecer ao conjunto. 
Deste modo, a qualidade e quantidade da energia fornecida à rede de distribuição será 
substancialmente superior. Este controlador tem em consideração as limitações 
impostas pelo ponto de ligação à rede e as determinações enviadas pela entidade 
reguladora, uma vez que os novos parques têm elevadas capacidades instaladas 
tornando-se elementos activos do sistema eólico. Por outro lado, informações de 
manutenções programadas ou limitações pontuais de produção também são elementos 
de análise por parte deste controlador, de forma a maximizar sempre a qualidade e 
quantidade, não de um unidade mas sim da produção energética do conjunto. Para 
efectuar este tipo de controlo é utilizada a lógica difusa como ferramenta essencial para 
ultrapassar a complexidade das relações existentes entre as diversas variáveis que 
constituem o sistema. Os resultados obtidos com estes novos controladores 
demonstram que é possível uma optimização de cada etapa de conversão; na 
extracção de energia através de um controlador não linear; no fluxo potência eléctrica 
com uma máquina de indução duplamente alimentada a funcionar numa velocidade 
hipo ou hipersíncrona; e na produção de um parque através de uma supervisão não 
linear considerando as restrições internas e externas. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Recent technological achievements give a high degree of sophistication to wind energy 
systems so requiring the development of innovative control methods. Different and new 
approaches to the energy conversion stages allow an increase in the global efficiency 
and in the quality of the produced energy. In a wind energy system it can be identified 
three fundamental phases: conversion of the wind speed kinetic energy into rotating 
kinetic energy of the turbine axle; conversion of mechanical energy into electric energy; 
and injection of the electrical energy in the distribution grid. This dissertation analyses 
the different stages and presents three control algorithms in order to optimize the global 
energy conversion. The first control method is developed in order to maintain the power 
coefficient always near its maximum value, optimizing the energy extraction from the 
wind speed and so increasing the global system efficiency. The algorithm deals with the 
complexity and non linearity of the optimization problem using a fuzzy logic approach. 
Another important characteristic of the algorithm is its high immunity level to the wind 
speed information. The comparison of simulated and experimental data demonstrates 
the validity of the proposed approach in what respects to the energy extraction. 
Decoupled control of active and reactive power flow in a Doubly Fed Induction 
Generator (DFIG) can bring an increase in the energy extraction. For each operating 
point the developed controller determines the best power flow direction and magnitude 
in the rotor circuit. In this way, it maximizes the energy extraction namely when the 
speed falls towards a sub-synchronous speed and continues capture energy. Since the 
installed capacity is continuously growing wind farms are becoming active elements in 
the wind power system. So, it is important to develop supervisory controllers for the 
whole farm capable of determine, in real time, the power references that each 
production unit should contribute. In this way, the quantity and quality of the generated 
energy supplied to the distribution grid will be higher. The designed controller takes into 
account the limitations imposed by the grid connection point and the orders received 
from the regulator authority. Also, programmed maintenance or occasional production 
limitations are considered by the controller, in order to maximize the quality and the 
quantity not of a single unit but the generation of the whole farm. To implement this type 
of control it is used fuzzy logic as an essential tool to deal with the complexity of the 
relations between the different variables. The results obtained with these new controllers 
show that each conversion stage can be optimized: in the energy extraction through non 
linear fuzzy controllers; in the electrical power flow with the DFIG operating in sub and 
super synchronous speed and vector control; and in the farm production through non 
linear supervision, considering internal and external constraints. 
 
  
  


