
Resumo 

 

Com este trabalho pretende-se avaliar o desempenho de um parque eólico localizado 

no centro de Portugal Continental, de modo a permitir numa fase posterior, o 

desenvolvimento de uma ferramenta, que permita visualizar todos os parâmetros que se 

revelem importantes na caracterização do modo de funcionamento do parque e das 

respectivas máquinas que o constituem em tempo real. 

Dentro do processo de avaliação do desempenho do parque, pretende-se identificar a 

existência de desvios, no que diz respeito à produção do parque e perceber quais os 

motivos deste comportamento atípico que se pretende que seja uniforme. 

Para a execução deste trabalho foram utilizadas Redes Neuronais para obtenção da 

curva de potência do parque e de cada um dos 12 aerogeradores que constituem o 

parque eólico. 

Na análise do parque considera-se uma amostra de 37192 valores, registados em 

scada, o que equivale aos registos de onze meses de produção, no caso da avaliação 

dos aerogeradores considera-se uma amostra de cerca de 8500 valores para cada um. 

Verifica-se que efectivamente existe uma degradação na produção do parque ao longo 

do tempo, representando cerca de 3% da potência nominal, o que equivale 

aproximadamente às perdas existentes. 

 

 

Abstract 

 

The main objective of this work is to evaluate the performance of an wind farm located in 

the centre of Portugal, which allows us in the near future to develop a tool that will help 

us to visualize the most important parameters in the functional method of the wind farm 

and it’s respective machines in real time. 

Within the wind farm evaluation process, the main objective is to identify variations in the 

production of the wind park and understand the reasons for such abnormal behaviour 

that‘s intend to be constant. 



In the realization of this project, to obtain a power curve from the wind farm and each 

one of the 12 wind-turbines it was used a Neural Network. 

In the analysis of the wind farm it was used a sample of 37.192 values, that were 

registered in SCADA, which is the equivalent to the records from 11 months of 

production, in particularly, for the evaluation of the wind-turbines was considered a 

sample from about 8500 to one. 

It was able to verify that effectively exists a degradation in the production of the park 

over time, representing about 3% of the nominal power, which represents, 

approximately, the existent loses. 


