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Resumo—The proposed paper is concerned with protection
schemes of wind turbines, mainly for protect the turbine from
internal faults. The faults were applied in the converters’ terminals,
i.e., in the stator and rotor side terminals. The paper begins
with a control validation of an DFIG topology with back-to-back
converter and MPPT (Maximum Power Point Tracking). Then,
some protection devices, such as over-current, differential-current,
over- and sub-voltage, power flow and crowbar protection are
included in the model and tested over different machine operations
mode, as well as fault conditions. The simulated system was
modeled in Simulink and the protection algorithms in Matlab
software. After the validation of the protection algorithms, they
were co-simulated by PIL (Processor in the loop) with ARM Cortex
M4 microcontroller. The objective of this investigation is to discover
information, still scarce in the literature, on the transient behavior
of the DFIG topology, including the generating unit, cc link and
converters in the moment of internal faults, as well as discuss about
the protection scheme algorithms.

Index Terms—Wind Generator. Doubly Fed Induction Generator.
Power Converter. Control. Protection.

I. INTRODUÇÃO

Com o crescimento contínuo da demanda de energia elé-
trica, aliada à saturação das fontes tradicionais (hidráulica,
térmica e termonuclear) e dos impactos ambientais que estas
causam, a energia eólica ganhou espaço apresentando-se como
uma alternativa limpa de geração. Utilizando a energia do
vento, uma fonte gratuita, limpa e inesgotável, esse modelo
de geração vem aumentando ano a ano sua participação na
matriz de energética mundial. Estima-se que até 2020, 12%
da demanda de energia seja suprida por essa modalidade de
geração [1].

A geração eólica se baseia na conversão da energia mecâ-
nica do vento em energia elétrica. Essa conversão é realizada
pelos chamados aerogeradores, que consistem basicamente de
uma turbina eólica acoplada a um gerador elétrico. Porém,
mesmo utilizando uma fonte renovável e livre de emissão de
poluentes, tornar a geração eólica atrativa do ponto de vista
energético e econômico envolve alguns desafios.

Os geradores eólicos necessitam obter a melhor eficiência
possível na conversão da energia mecânica do vento em ener-
gia elétrica, valendo ressaltar que a incidência de vento sobre
as pás pode variar. Existem diversas técnicas para alcançar esta
otimização e os geradores de velocidade variável permitem
a operabilidade do sistema, com boa performance, em uma
faixa maior de velocidades de ventos em relação ao gerador
de velocidade fixa.

A geração em velocidade variável pode ser promovida pela
utilização do conjunto de gerador duplamente alimentado,
Doubly Fed Induction Generator (DFIG), e um conversor
de frequência [2]. O custo deste conjunto torna-se reduzido
devido ao conversor possuir uma potência entre 25% e 30%
do gerador elétrico. Dessa maneira, a utilização do DFIG
traz tanto ganhos em eficiência quanto em custo [3]. No
entanto, a questão de eficiência não se resume apenas em
aproveitamento energético e atratividade econômica, se faz
também necessária uma eficiência operacional. Para tanto, um
sistema de controle robusto aliado a estratégias eficazes de
proteção são fundamentais para manter o sistema operando de
forma contínua.

Os dispositivos de proteção de um sistema de potência de-
vem objetivar a máxima continuidade de operação do sistema
além da proteção dos equipamentos que compõem sistema
de geração e distribuição. [4] descrevem que um sistema
de proteção, deve possuir especificações como seletividade,
velocidade de atuação, e sensibilidade além de possuir dife-
rentes formas de saída como alarmes, trips e reconhecimento
de falha. Além disso, os autores ainda mencionam a falta
de um padrão para desenvolvimento de proteções internas
dos geradores eólicos sugerindo a aplicação de dispositivos
de proteção individuais para os principais componentes do
aerogerador com máquina DFIG. Desde modo, é possível
definir algumas proteções básicas que podem ser aplicadas
ao aerogerador independente da tecnologia da máquina como
por exemplo sobre e subtensão, sobre e subcorrente, sentido
de fluxo de potência e corrente de seqüência negativa.

Os aerogeradores com máquinas DFIG possuem algumas
particularidades que requerem atenção no desenvolvimento
dos sistemas de proteção, [4] apontam como as principais
diferenças do DFIG em relação à máquina síncrona:

• a possibilidade de variações de freqüência, corrente e
tensão no rotor;

• a velocidade do gerador que pode oscilar da sub para
supersíncrona;

• o fluxo de potência no estator pode ser positivo ou
negativo de acordo com a região de operação da máquina;

• o acoplamento magnético entre os enrolamentos do esta-
tor e do rotor.
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Fig. 1. Exemplo de proteções de corrente, tensão, fluxo em topologia DFIG.
Baseado em [4] e [2]

II. SISTEMAS DE PROTEÇÃO DO AEROGERADOR

A. Proteção Crowbar

A proteção chamada Crowbar (Figura 2) consiste em um
banco de resistores conectados em série aos enrolamentos do
estator ou em paralelo aos enrolamentos do rotor do DFIG.
O momento de atuação da proteção Crowbar está relacionado
com a ocorrência de uma sobrecorrente no rotor, sobretensão
no link-CC ou uma queda de tensão no estator [2]. A flutuação
de tensão no sistema de controle pode ser provocada por uma
queda de tensão na rede e neste caso o Crowbar deve ser
dimensionado de forma a prover a máxima continuidade de
operação do sistema. A normalização da estratégia de manter
o gerador funcionando em momentos de oscilações na rede
varia de acordo com cada país e é chamada Low Voltage Ride
Through (LVRT). Seu princípio de atuação consiste na dissi-
pação de potência em momentos de afundamento de tensão
na rede elétrica por meio do desvio da corrente rotórica para
os resistores do Crowbar. Pode-se calcular o valor máximo da
resistência de Crowbar pela equação (1).

Rcb =

√
2Vr,maxX

′

s√
3 ∗ 2V 2

s − 2V 2
r,max

(1)

Sendo Rcb a resistência de Crowbar máxima, Vr,max a
tensão máxima permitida no rotor, X

′

s a potência reativa do
estator com referência no rotor e Vs a tensão nominal do
estator.

Fig. 2. Configuração típica do Crowbar passivo para geradores DFIG.
Adaptado de [2]

Os autores de [2] apresentam em seu trabalho que a maioria
dos países exige que os parques eólicos devem manter-se
operando com valores de tensões na rede de 15% a 20%

da a tensão nominal e alguns países como Alemanha e
Canadá exigem por meio de seus LVRT que os aerogeradores
permaneçam em operação com tensão zero na rede por cerca
de 200 ms. Ainda correlacionado à importância da estratégia
LVRT uma versão moderna do Crowbar, chamada Crowbar
ativo, permite obter uma variação dos valores das resistências
por meio de chaveamento de dispositivos Insulated Gate
Bipolar Transistor (IGBT) controlados por um sinal Pulse
Width Modulation (PWM). Um exemplo do Crowbar ativo está
apresentado na figura 3. [2] descreve que uma das principais
vantagens é a possibilidade de se obter uma resistência muito
baixa de Crowbar no início da perturbação, onde a corrente
rotórica é maior, e aumentar esta resistência conforme a
corrente decresce, a possibilidade do controle individual destas
resistências também otimiza o desempenho do sistema de
proteção em casos de faltas assimétricas.

Fig. 3. Alternativa de Crowbar Ativo. Adaptado de [2]

B. Proteção interna dos conversores

Conforme apresentado anteriormente, a tecnologia do gera-
dor DFIG pressupõe dois conversores de potência, os chama-
dos back-to-back. Sendo os conversores elementos fundamen-
tais para a operação, a sua proteção também torna-se algo de
suma importância.

As principais causas de danos aos conversores são flutu-
ações significativas de potência ativa e reativa no gerador,
variações na tensão da rede, uma vez que os conversores são
bastante sensíveis a essas variações, e grandes pulsações por
parte do torque eletromagnético, especialmente no caso do
Rotor Side Converter (RSC) [5].

Diferentes fabricantes podem possuir estratégias de proteção
bastante distintas, pois essas estratégias estão profundamente
ligadas ao sistema de controle desenvolvido por cada fabri-
cante [6]. Com relação às funções de proteção, todos os con-
versores devem possuir as funções de sobretensão, subtensão
e sobrecorrente [7] e [8].

C. Proteção por monitoramento de corrente

A atuação da proteção de sobrecorrente ocorre quando o
valor de corrente do circuito ultrapassa um valor pré ajustado.
Segundo [9] a atuação de sobrecorrente pode ser instantânea,
função American National Standards Institute (ANSI) 50 ou
temporizada, função ANSI 51 e determinada pela escolha de
uma curva característica tempo versus corrente cujo ângulo de
inclinação está relacionado a velocidade de atuação.

[4] aponta a utilização de dispositivos de proteção de sobre-
corrente para proteção do transformador e do monitoramento
de corrente de seqüência negativa, função ANSI 46 para os
enrolamentos do estator do gerador síncrono possibilitando
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proteger a máquina em caso de faltas desequilibradas ou falta
de fase. Neste caso, as proteções podem ser utilizadas no
estator do gerador DFIG. O autor ainda aponta a utilização
do dispositivo instantâneo de proteção de sobrecorrente para
proteção do RSC e do Grid Side Converter (GSC). Outra
forma de monitoramento de sobrecorrente é a de corrente de
neutro, neste caso é utilizado um relé de atuação instantânea
representado pela função ANSI 50G. [10] aborda a utilização
deste dispositivo instalado no transformador em diversas con-
figurações de aterramento para os tipos mais comuns de faltas
em configuração de aerogerador com máquina DFIG.

D. Proteção por monitoramento de tensão

Da mesma forma que o relé de sobrecorrente, a proteção por
sobretensão, função ANSI 59 e subtensão, função ANSI 27
ocorre quando o valor de tensão do circuito ultrapassa um
valor pré ajustado. [4] utilizam em seu trabalho a proteção de
sobretensão e subtensão para os enrolamentos do estator da
máquina DFIG. É importante observar que as características
de variação de tensão no rotor do gerador DFIG podem tornar
a aplicação destes dispositivos ineficazes na proteção dos
enrolamentos rotóricos.

E. Proteção por sentido de fluxo de potência

De acordo com [9] a proteção por fluxo de potência dire-
cionado ocorre quando o valor de potência ativa do circuito
ultrapassa um valor pré fixado. Relés digitais já possuem a
função com a possibilidade de escolha entre potência ativa,
reativa e aparente e sua função é representada pela sigla
ANSI 32. Considerando o monitoramento do valor de potência
fornecida pelo estator, é possível gerar um dispositivo de
proteção de controle de sentido de fluxo de potência a partir
da comparação da potência medida com o valor zero.

III. SISTEMA EÓLICO SIMULADO

Para os testes das proteções realizadas é modelado um sis-
tema de geração eólica ilustrado na Figura 1, composto por um
DFIG de 2 MW, 690V de alimentação e um conversor back-
to-back. O sistema é conectado à rede por um tranformador
elevador (690V/35kV), fechado em estrela aterrado no lado da
baixa e delta no lado de alta. O lado de alta do transformador
é conectado a um equivalente Thévenin da rede elétrica. O
eixo do gerador está conectado a um modelo turbina eólica,
que traduz a velocidade do vento em torque mecânico em sua
saída. O parâmetros elétricos e mecânicos do sistema podem
ser consultados na Tabela I. Para a realização das simulações
é utilizado o ambiente Simulink do Matlab.

A. Estratégia de controle

O controle vetorial foi escolhido como estratégia para
comandar os conversores do sistema eólico. Uma visão geral
deste controle está ilustrada na figura 4. Nesta nota-se que
o controle da velocidade do rotor, representada por ωr, é
realizado pelo RSC tendo como variável de saída a tensão
de referência v∗qr aplicada no conversor. O controle da tensão

Tabela I
DADOS DO GERADOR, CONVERSOR E FILTRO GSC UTILIZADOS NA

SIMULAÇÃO DO SISTEMA EÓLICO

Parâmetro Valor Descrição
Vnom 690 [V] Tensão nominal do gerador

Snom_g 2,0 [MVA] Potência nominal do gerador
Snom_c 0,6 [MVA] Potência nominal do conversor
Fnom_g 60 [Hz] Frequência nominal do gerador
Fnom_c 1800 [Hz] Frequência de chaveamento do conversor

Pp 2 Número de polos do gerador
Ws_nom 376,9911 [rad/s] Velocidade nominal do gerador

Rs 0,0317 [Ohm] Resistência do estator do gerador
Rr 0,0317 [Ohm] Resistência do rotor do gerador
Llr 0,29468 [mH] Indutância de dispersão do rotor
Lls 0,29468 [mH] Indutância de dispersão do estator
Lm 8,4 [mH] Indutância de magnetização do gerador
Lf 0,31572 [mH] Indutância do filtro do lado da rede
Rf 0,0020 [Ohm] Resistência do filtro do lado da rede
J 77,1167 [kg.m2] Momento de inércia do gerador
C 25,9 [mF] Capacitância do link-CC

Fig. 4. Degrau de torque - Modelo completo

Vdc que inside sobre o capacitor do link-CC é realizado pelo
GSC cuja variável de saída é a tensão de referência v∗dt.

Para o controle do RSC utilizou-se a orientação ao campo do
rotor das grandezas no plano vetorial “dq0”. A figura 5 mostra
o diagrama de blocos do controle implementado na qual, os
blocos Gd(S) e Fr(S) representam respectivamente o modelo
do conversor e o modelo elétrico da planta. O bloco Gvr(S)
representa a função de transferência da velocidade do rotor
e a função te transferência da potência reativa que o DFIG
injeta/consome da rede elétrica (Qr). Dois laços de controle
internos são responsáveis pelo controle das correntes idr e
iqr, sendo a regulação da corrente de referência i∗qr, realizada
por um laço externo de controle, responsável pelo controle da
velocidade do gerador (ωr). De forma análoga, a regulação da
corrente de referência i∗dr, realizada por um outro laço externo
de controle, permite controlar a potência reativa Qr.

Para o controle do GSC utilizou-se a orientação da tensão
da fase A da rede elétrica para as grandezas no plano vetorial
“dq0”. A figura 6 mostra o diagrama de blocos do controle
implementado, na qual Gv(S) representa a função de trans-
ferência do link-CC e a função de transferência da potência
reativa que o GSC injeta/consome da rede elétrica (Qg). De
forma similar ao RSC, dois laços internos de controle são
responsáveis pelo controle das correntes idg e iqg . Dois laços
externos de controle, regulam as correntes de referência i∗dg e
i∗qg permitindo o controle da tensão no capacitor do link-CC
e o controle da potência reativa Qg respectivamente.
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Fig. 5. Estratégia de Controle do RSC

Fig. 6. Estratégia de Controle do GSC

Os controladores Proporcional-Integral (PI) foram ajustados
pela técnica do simétrico ótimo conforme [11]. Os ganhos
calculados para os controles estão apresentados na tabela II.

Tabela II
PARÂMETROS DOS CONTROLADORES PI

Função a Ki Kp Ti
Controle de corrente no RSC 9 2,5750 0,1159 0,0450
Controle de velocidade no RSC 3 1188,30 587,7755 0,0495
Controle de corrente no GSC 3,1831 31,7177 0,1785 0,0056
Controle de tensão do link-CC 3 -72,3066 -2,7370 0,0379

O seguinte teste foi realizado para observar de uma forma
ampla o comportamento do sistema mediante variações de
torque e velocidade na máquina, permitindo a visualização das
principais funções de controle como a de manter constante
a tensão do link-CC e a função de controle de velocidade.
Destaca-se que neste teste a turbina assim como o Maximum
Power Point Tracking (MPPT) não estão presentes. Neste,
considera-se:

• Variação de torque de -0,5 pu aplicado no instante 1 s;
• Velocidade de referência igual a velocidade nominal;
• O valor da corrente de referência i∗dr = 0;
• O valor da corrente de referência i∗qg = 0;
• Tensão nominal do link-CC igual a 1239, 4 V ;

A figura 7 mostra o comportamento da velocidade do eixo,
tensão no elo de corrente contínua e potências ativas e reativas
no estator do DFIG. Pode-se observar a correta atuação
dos controles para manter a velocidade estabelecida para a
máquina e também constata-se o aumento da potência ativa

entregue pelo gerador à rede por consequência do incremento
do torque.

[s]

0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3

rd
/s

]

375

376

377

378

omega
rotor

omega
ref

[s]

0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3

[V
]

1220

1240

1260

vdc

vdc
ref

[s]

0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3

[P
U

]

-1

-0.5

0

Ps
pu

[s]

0.9 0.95 1 1.05 1.1 1.15 1.2 1.25 1.3

[M
V

a
r]

×10 6

-1

0

1

Qs

Fig. 7. Degrau de torque - Modelo completo

Ao aplicar o degrau negativo de torque na máquina o
gerador acelera passando a operar na região superssíncrona,
o controle atua criando um fluxo de potência ativa que entra
pelo RSC. O tempo de acomodação do laço de controle de
velocidade observado foi de aproximadamente 0,2 s e o tempo
de acomodação para o controle de tensão foi de 0,25 s. Outra
consequência do degrau de torque é o aumento da energia
gerada que pode ser observada pelo degrau de potência ativa
gerado no estator.

B. Turbina eólica e MPPT

Para obtenção do MPPT no modelo simulado utilizou-se
o modelo de turbina eólica disponível no simulink cujo o
torque de saída Pt−pu é calculado internamente, podendo ser
normalizado em pu apresentado a equação 2: Na qual, Cp−pu
é o ganho de potência da turbina em pu, k é o coeficiente de
desempenho da turbina e Vv−pu é a velocidade do vento.

Pt−pu = kCp−puV
3
v−pu (2)

A tabela III apresenta os valores parametrizados na turbina
no simulink e a figura 8 mostra a curva CP da turbina utilizada.

Tabela III
PARÂMETROS DA TURBINA EÓLICA

Função Valor
ângulo pitch control 0 graus
Potência nominal de saída da turbina 2.0 [MW]
Potência nominal do gerador 2.0 [MVA]
Velocidade nominal de vento da turbina 10 [m/s]
coeficiente de desempenho da turbina - k 1 [S/Unidade]

Assim, parametrizando Cp−pu=1 e k=1, sendo k = ρπR2

2 ,
na qual ρ representa a densidade do ar e R é o raio da pá,
a potência produzida pela turbina fica correlacionada direta-
mente ao cubo da velocidade do vento conforme apresentado
na equação (3). Ainda na equção (3), os termos Pmppt e
Cpmax apontam o gerador operando em seu ponto de máxima
eficiência aerodinâmica. Na prática, o valor de torque nominal
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Fig. 8. Curva CP da turbina Simulada.

produzido pela turbina ocorrerá quando o vento estiver no
valor nominal de projeto da turbina. O valor de referência
de velocidade rotórica (Ωref ) para o gerador em pu, é obtido
dividindo o valor de velocidade do vento (Vmedido) pelo valor
nominal de projeto do vento (Vnominal). Deste modo o valor
de referência de velocidade rotótica do gerador em m/s é
obtido pela equação 4.

Pmppt =
1

2
ρπR2V 3

v Cpmax
[W ] (3)

Ωref =
Vmedido
Vnominal

Ωnominal (4)

A equação (4) determina a velocidade que deve ser imposta
ao aerogerador para extrair máxima potência do vento. Este
valor define o valor de referência da velocidade (ω∗

r ) do
controle do RSC. A figura 9 mostra o teste do controle
completo do aerogerador com a presença da turbina e do
MPPT. No instante 0, 5 s aumentou-se a velocidade do vento,
observa-se que o controle responde adequando a velocidade do
rotor, de acordo com o valor obtivo pelo MPPT para a nova
velocidade do vento. O ajuste de velocidade demorou cerca
de 200 ms para alcançar a nova velocidade de referência,
durante esse intervalo observa-se que a potência transferida
para a rede decai, isso ocorre para que o gerador aumente sua
energia cinética que se traduz na maior velocidade rotacional.
Assim que a nova velocidade é alcançada ocorre o aumento
do fluxo de potência ativa transferida para rede acima do
valor inicial. No instante 0, 8 s simulou-se uma solicitação de
potência reativa pela rede que se acomoda no novo patarmar
em cerca de 100 ms.

IV. PIL - Processor-in-the loop

O chamado Processor-in-the-Loop consiste num processo
de Co-simulação em que estão envolvidos um modelo virtual
de um sistema ou parte de um sistema e um processador
externo, no caso deste trabalho, um microcontrolador. Durante
esse processo, o modelo deve interagir com o processador

Fig. 9. Resposta dos controles para variação de vento e de referência de
potência reativa

externo através de um meio de comunicação (por exemplo
uma porta USB) através do qual o modelo virtual deve
enviar informações para o processador e este, por sua vez,
deve utilizar os dados recebidos para realizar a tarefa nele
programada e devolver uma resposta que terá algum efeito
no modelo virtual, fechando o ciclo. Esse processo serve para
testar se o processador é capaz de desempenhar corretamente
a tarefa programada em uma situação real, uma vez que o
processador não toma conhecimento de qual sistema está lhe
enviando informações, de forma que não há diferença se o
sistema é virtual ou real.

Neste trabalho, o modelo virtual simula o gerador eólico,
incluindo as partes elétricas e mecânicas, além de receber e
reagir a variáveis externas como a velocidade do vento. Além
disso, o modelo virtual também é responsável por simular
a rede elétrica a que o gerador está conectado, assim como
o sistema de controle projetado, já descrito anteriormente,
além da interação entre esses sistemas. No microcontrolador
estão embarcadas algumas formas de proteção que serão
detalhadas mais adiante. O modelo envia ao microcontrolador
informações de tensão e corrente no estator, corrente de neutro
e fluxo de potência, e este último, após processar esses dados,
devolve informações referentes à ativação ou não de cada uma
das formas de proteção embarcadas. A figura 10 ilustra esse
processo.

Fig. 10. Ilustração da Simulação com PIL
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Para este estudo, foi utilizado o microcontrolador
STM32F4-Discovery da ST. Este modelo possui, dentre outras,
as seguintes características: um processador Cortex-M4 DE 32
bits da ARM, 1 MB de memória flash, 192 kB de memória
RAM, além de entradas USB, temporizadores, portas do
tipo General Purpose Input Output (GPIO),Analog-to-Digital
Converter (ADC) e Digital-to-Analog Converter (DAC). A co-
municação entre o microcontrolador e computador executando
a simulação no simulink é feito por meio de um cabo USB.

V. SIMULAÇÕES DAS PROTEÇÕES IMPLEMENTADAS

Nesta etapa são adicionadas proteções à co-simulação
(sendo executadas no microcontrolador), estas proteções são
testadas e avaliadas a partir de faltas trifásicas, bifásicas e fase-
terra aplicadas no modelo de controle validado, com a máquina
operando nos regimes de velocidade sub-síncrona, síncrona e
super-síncrona. A figura 11 apresenta o modelo de controle
construído e os pontos onde as faltas foram aplicadas.

No estator da máquina são implementadas proteções de
sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sequência negativa, in-
versão de sentido de fluxo de potência além de sobrecorrente
de neutro no secundário do transformador. No rotor é aplicada
a proteção Crowbar e para os conversores a proteção de
sobrecorrente.

Os parâmetros de ajustes dos dispositivos de proteção são
apresentados na tabela IV. A presença do parâmetro Iconversor
na tabela IV se refere a uma proteção própria dos conversores,
na qual o próprio conversor mede a sua corrente e, caso esta
ultrapasse o valor de 2pu, o mesmo se desconecta do sistema.

Fig. 11. Diagrama completo do sistema, indicando pontos de falta.

Tabela IV
VALORES DOS PARÂMETROS UTILIZADOS NAS SIMULAÇÕES DAS

PROTEÇÕES

Parâmetros de Disparo
Estator

Vsobretensão > 1, 25pu Iseq.negativa > 50A
Vsubtensão < 0, 75pu Ineutro ≥ 5A
Isobrecorrente > 1, 25pu Pativa > 0

Conversores
VCrowbar > 1, 20pu(Vdc) Iconversor > 2pu

A. Falta fase-terra

Em todos os exemplos simulados para defeito fase-terra se
obteve o mesmo comportamento por parte da proteção. Isso

ocorre devido ao fato de, no modelo construído, a máquina não
estar aterrada, não permitindo a circulação de componentes de
sequência zero. Um exemplo de falta fase-terra pode ser visto
na figura 12.

A falta ocorre no instante 0, 1s, no qual a tensão de uma
das fases, no caso a fase (a), vai a zero enquanto a tensão
das duas outras se eleva significativamente. Dessa maneira, o
microcontrolador responde ativando as proteções de sobreten-
são nas fases (b) e (c), e subtensão na fase (a). Neste exemplo
não ocorrem alterações no fluxo de potência e a potência ativa
transferida permanece a mesma devido, mais uma vez, ao fato
de que não ocorre circulação de componentes de sequência
zero.

As correntes nas fases do estator não se alteram pois, como
já dito, não circulam componentes de sequência zero. Além
disso, este tipo de falta não gera componentes de sequência
negativa, não ocorrendo portanto ativação das proteções de
sobrecorrente e de sequência negativa. No entanto, ocorre a
ativação da proteção de corrente de neutro do transformador.
Isso ocorre pois a rede possui aterramento, de maneira que as
componentes de sequência zero circulam através do transfor-
mador, sendo detectadas e ativando a proteção.
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Fig. 12. Resultados da simulação - Falta Fase-Terra.

B. Falta Dupla-Fase

Ao contrário das situações de defeito fase-terra, nas situ-
ações de defeito dupla-fase a proteção não se comporta da
mesma maneira. Isso ocorre devido à possibilidade de atuação
do controle, dependendo da posição em que ocorre o defeito,
como mostrado a seguir. A posição de cada defeito pode ser
observada na figura 11.
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1) Ponto A: Neste caso, o controle consegue atuar pois
a falta ocorre depois do TC de medição, cujas medidas são
utilizadas para o controle. Dessa maneira, o controle tenta
agir visando corrigir o fluxo de potência ativa. Deste modo,
observa-se a oscilação no gráfico de potência ativa no estator
da máquina a partir do instante em que ocorre a falta (0, 1s),
além da ativação da proteção contra inversão de fluxo de
potência. As proteções de sobretensão não atuam devido ao
fato de que a fase não envolvida no defeito, fase (c), mantém
a sua tensão, enquanto que as fases envolvidas, (a) e (b), têm
sua tensão reduzida. Dessa forma, as proteções de subtensão é
que atuam nas fases envolvidas. A diferença entre as tensões
das fases envolvidas na falta se deve à resistência de falta que
existe entre as duas fases.

Percebe-se que ocorre ativação da proteção de sobrecorrente
apenas da fase (a). Isto ocorre devido à ação do controle
que termina por reduzir a corrente na fase (b) para elevar
a corrente da fase (c). Esta última se manteria nula em um
caso em que o controle não atuasse. Um exemplo como esse
será visto a seguir nesta seção. Outra forma de proteção que
atua neste caso é a proteção de sequência negativa, uma vez
que ocorre circulação de componentes dessa natureza em um
defeito dupla-fase. A proteção de corrente de neutro não atua
pois, neste tipo de falta, não há geração de componentes de
sequência zero. Pode-se observar os comportamentos descritos
na figura 13.
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Fig. 13. Resultados da simulação - Falta Dupla-Fase no ponto A.

2) Ponto B: Quando o defeito ocorre no ponto B, ou seja,
antes do TC de medição, exclui-se a possibilidade de atuação
do controle durante a falta. Nessa situação, como se pode
observar na figura 14, as tensões não se alteram, uma vez que
o controle age apenas nas correntes. Dessa maneira, não ocorre

ativação da proteção de sobretensão em nenhuma das três
fases, enquanto que a proteção de subtensão atua nas fases (a)
e (b) envolvidas na falta. Ambos comportamentos são idênticos
aos do exemplo anterior e ocorrem pelos mesmos motivos
já explicitados. Da mesma forma, a proteção relacionada ao
fluxo de potência também atua, porém neste caso, ocorre
uma variação ainda maior no fluxo de potência ativa quando
comparada a esse mesmo caso anteriormente. Isso se deve ao
fato de que não há atuação por parte do controle tentando
manter o fluxo estável.

Ao contrário das proteções relacionadas à tensão, as prote-
ções relacionadas à corrente se comportam de maneira distinta
em relação ao caso anterior. Com a ausência de atuação
por parte do controle, a corrente da fase (c) não envolvida
no defeito vai a zero, enquanto que as correntes das fases
envolvidas (a) e (b) aumentam consideravelmente, ativando a
proteção de sobrecorrente internas do conversor. A proteção
de sequência negativa também atua neste exemplo, uma vez
que o aparecimento destas componentes se deve ao tipo de
falta e não da posição em que a mesma ocorre.
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Fig. 14. Resultados da simulação - Falta Dupla-Fase no ponto B.

C. Falta Trifásica

Na situação de defeito trifásico optou-se por aplicar a falta
apenas no ponto A (figura 11), bem próximo à conexão com
o barramento infinito (rede elétrica) para possibilitar a melhor
observação da atuação da proteção Crowbar. Pois, nessas
situações, as tensões das três fases vão a zero, anulando
o fluxo de potência ativa entre o gerador e a rede. Dois
exemplos são explicitados a seguir, o primeiro para o caso
de operação em velocidade subsíncrona e o segundo para
velocidade supersíncrona.
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1) Caso Subsíncrono: No instante em que a falta é aplicada,
as tensões das três fases caem a zero, e o fluxo de potência
ativa se inverte. Nessa situação, a proteção de subtensão
para cada uma das fases é ativada, assim como a proteção
contra inversão de fluxo. A proteção de sobretensão não atua,
como esperado. Observando o comportamento das proteções
relacionadas à corrente, nota-se que, no instante de aplicação
da falta, as correntes das três fases crescem de maneira
importante, demonstrando certo desequilíbrio devido à ação
do controle, de maneira que apenas as proteções das fases
(a) e (c) atuam (a corrente da fase (b) não atinge a corrente
de pickup). Pode-se observar os comportamentos descritos na
figura 15.

A falta trifásica não permite circulação de componentes
de sequência zero, de maneira que a proteção de corrente
de neutro do transformador não atua. Da mesma forma,
esse tipo de falta não permite circulação de componentes de
sequência negativa, porém essa proteção é ativada quando a
falta é aplicada. Isso ocorre devido à ação do controle que,
ao tentar corrigir a perturbação, acaba por gerar esse tipo de
componente.
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Fig. 15. Resultados da simulação - Falta Trifásica - Caso subsíncrono.

Para explicar o comportamento da proteção de Crowbar
nesse modo de operação, um diagrama de fluxo de potência
ativa é apresentado na figura 16. Nesse diagrama, tem-se em
(1) a energia mecânica proveniente da turbina eólica. Durante
a falta, tanto o fluxo do estator para a rede elétrica (2), quanto
o fluxo da rede para o GSC (4) são nulos, pois a tensão no
ponto A é zero, já que se trata de um caso de falta trifásica
franca. O rotor continua absorvendo potência, de maneira que
o fluxo flui do capacitor para o rotor (3), reduzindo a tensão no
capacitor. Nesse cenário, a velocidade do rotor aumenta, pois

este absorve toda a potência proveniente de (1) e (3). Essa
queda na tensão do capacitor pode ser observada na figura 15.

Fig. 16. Diagrama de fluxo de potência ativa - Caso subsíncrono

2) Caso Supersíncrono: Da mesma maneira que no exem-
plo anterior, no momento na aplicação da falta, as tensões
das três fases vão a zero e ocorre a inversão do fluxo de
potência ativa, de forma que a proteção de subtensão das três
fases atua, assim como a proteção contra inversão de fluxo. A
única diferença, é a presença de um leve distúrbio na tensão
causado pela ativação da proteção de Crowbar. Quanto às
proteções referentes à corrente, da mesma forma que ocorre
no caso subsíncrono, no instante da falta as correntes das três
fases crescem, novamente de maneira desequilibrada devido
à ação do controle. No caso, apenas a corrente da fase (a)
atingiu a corrente de pickup. A atuação da proteção de neutro
do transformador se deve ao escoamento de corrente pelo
Crowbar, que atua, como será explicado a seguir. A proteção
de sequência negativa atua exatamente pelo mesmo motivo
explicado no exemplo anterior. Esses comportamentos podem
ser observados na figura 17.
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Fig. 17. Resultados da simulação - Falta Trifásica - Caso supersíncrono.
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Como já dito, no caso supersíncrono a proteção de Crowbar
irá atuar. Isso ocorre pois, nessa situação, a tensão do capacitor
irá aumentar, como se pode notar na figura 17, a partir do
instante em que a falta é aplicada. E, ao atingir a tensão de
disparo, a proteção atua. Esse aumento na tensão do capacitor
se deve ao comportamento dos fluxos de potência, como será
explicado através do diagrama mostrado na figura 18.

Fig. 18. Diagrama de fluxo de potência ativa - Caso supersíncrono

Nesse diagrama, analogamente ao exemplo anterior, os
fluxos (2) e (4) são nulos durante a falta. A turbina continua
enviando energia para o rotor do gerador, representada em
(1). Parte desta energia causa aceleração do rotor e o restante
flui em direção ao RSC, mostrado em (3). Como o fluxo em
(4) é nulo, a energia proveniente de (3) vai sendo acumulada
pelo capacitor, até que sua tensão atinge o valor de disparo,
desconectando o RSC. A partir desse instante, o excedente de
energia não mais será acumulado pelo capacitor, este fluirá
através do Crowbar, evitando sobrecarga dos componentes.
Verifica-se na figura 17 uma queda gradual na tensão do
capacitor após a ativação da proteção. Tal queda ocorre pois,
durante a falta, o GSC continua alimentando a mesma, de
maneira que a corrente fornecida causa perdas de energia nas
resistências do filtro e no chaveamento do próprio GSC.

VI. CONCLUSÃO

Neste trabalho, abordou-se a geração eólica de energia, mais
especificamente do gerador de velocidade variável duplamente
alimentado em topologia com conversor back to back. Uma
estratégia de controle para os conversores foi desenvolvida,
objetivando a máxima eficiência de conversão da energia
mecânica em energia elétrica e a proteção desse sistema.
Proteções de sobretensão, subtensão, sobrecorrente, sequência
negativa, inversão de sentido de fluxo de potência foram
aplicadas e testadas nos enrolamentos do estator da máquina,
além de proteção de sobrecorrente de neutro no secundário do
transformador. No rotor foi aplicada a proteção Crowbar e para
os conversores a proteção de sobrecorrente. Considerando as
faltas aplicadas, trifásica, bifásica e fase-terra, com o gerador
operando em velocidades distintas, um nível satisfatório de
segurança para o sistema foi atingido.

Uma vez validado o projeto de controle, e implementadas
as estratégias citadas de proteção para o aerogerador DFIG, a
parte final do trabalho promoveu a implementação do chamado
Processor-in-the-Loop. Este processo permitiu a simulação em
conjunto do modelo virtual do aerogerador do DFIG, incluído
o sistema de controle e, de um microcontrolador contendo o
modelo de proteções embarcado. Nessa etapa, o modelo virtual

do sistema envia informações ao microcontrolador, que as
processa informando ao modelo virtual quais proteções devem
atuar. Este tipo de teste permite a viabilidade de operação do
microcontrolador em um caso real, além de analisar como as
diversas estratégias de proteção operavam quando expostas ao
controle.
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