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   Resumo  Este artigo propõe um controlador MIMO Linear 

Quadrático Gaussiano (LQG) projetado para turbinas eólicas de 

velocidade variável horizontal para velocidades do vento acima 

do nominal. O objetivo consiste em manter o controle da potência 

de saída constante, apesar da variação do vento, reduzindo, a 

fadiga que leva a danos dos componentes da turbina. O 

comportamento de turbina eólica é caracterizado por um modelo 

não-linear com base na equação geral de movimento do sistema 

mecânico e equações específicas para o sistema. O desempenho 

do sistema com o controlador LQG é ilustrado utilizando um 

ambiente de simulação, o que garante não só um bom 

funcionamento das turbinas, mas também um compromisso com 

a minimização das oscilações da lâmina e flexão da torre. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

    A energia eólica tem crescido amplamente nas últimas 

décadas e é hoje a forma mais competitiva de energia 

renovável. No entanto a energia eólica ainda não é rentável e, 

consequentemente, o desenvolvimento de novas tecnologias 

será crucial para a penetração bem-sucedida da energia no 

mercado da eletricidade.  

    As turbinas eólicas desempenham um papel importante para 

conversão da energia cinética do vento em eletricidade. 

Implementação de sistemas de controle avançado é 

considerada como uma forma promissora para melhorar a 

conversão da energia eólica e reduzir o custo da energia. Os 

objetivos de controle de turbinas eólicas são principalmente 

para otimizar a conversão de energia eólica, e para reduzir as 

cargas dinâmicas vivenciadas pela estrutura mecânica do 

sistema.  

    A operação da turbina eólica pode ser decomposta em 

quatro regiões de operação, dependendo da velocidade do 

vento que passa através do rotor. Do ponto de vista geral, no 

baixo regime de velocidade do vento, a turbina tem de 

maximizar a quantidade de energia que ele extrai a partir do 

vento, enquanto que na alta velocidade do vento, a quantidade 

de energia elétrica emitida tem de ser limitada ao valor 
nominal do gerador, a fim de evitar o seu sobreaquecimento 

conforme ilustrado na Fig. 1. 

    As características da fonte de energia eólica são importantes 

em diferentes aspectos relacionados com a exploração de 

energia eólica. 
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    A energia disponível no vento varia com o cubo da 

velocidade do vento, e é altamente variável no espaço e no 

tempo [1].  
 

  
Fig. 1. Curva de Potência de uma Turbina Eólica  

 

    Muitos trabalhos de pesquisa utilizam o controle de turbinas 

eólicas horizontais de velocidade variável, a partir de técnicas 

simples de métodos SISO para multi-objetivo MIMO. Em 

Camblong [2] algumas soluções são propostas usando 

controladores proporcional - integral (PI) e alocações de polos 

(RST). Esses métodos, apesar de simples e robustos, não estão 

em conformidade com a necessidade de construção de um 

controlador multivariável e na maioria das vezes, eles exigem 

a implementação de múltiplas malhas de controle. 

    Este artigo apresenta a concepção de um controlador LQG 

para ângulo de passo de turbinas eólicas de velocidade 

variável, em que o controlador é usado principalmente para 

controlar o ângulo de inclinação através de uma técnica de 

passo coletivo na velocidade do vento forte, a fim de garantir 

a regulação de potência. O ângulo de inclinação e as variáveis 

de controle do torque eletromagnético são utilizados para 

atender os objetivos específicos para a zona de carga completa. 

Estes objetivos de controle são para reduzir as cargas 

dinâmicas estruturais e para regular a energia produzida por 

uma turbina eólica.  

    O controlador proposto é projetado para otimizar e tentar 

melhorar a integridade estrutural da turbina eólica por meio de 

uma estimativa das cargas, e confiabilidade dos componentes, 

tais como unidades de tração, lâminas e torre. Um controlador 

avançado não só poderá garantir performances desejadas, mas 

vai ajudar a aumentar a vida útil da turbina e de seus 
componentes e, ao mesmo tempo em reduzir as despesas 

indispensáveis para realizar sua manutenção.  

    O trabalho está organizado da seguinte forma: após uma 

breve introdução e apresentação do contexto em que um 

regulador LQG foi escolhido, a seção II fornece o modelo 

matemático da turbina eólica utilizada, seção III apresenta o 

projeto do controlador LQG e a seção IV fornece os resultados 



obtidos a partir da simulação. Na seção V as conclusões e 

perspectivas são apresentadas.  
  

II. MODELAGEM DO SISTEMA DA TURBINA EÓLICA 

  
    Existem várias configurações de turbinas eólicas de 

velocidade variável que estão sendo amplamente utilizados. 

Para este estudo, uma turbina eólica de velocidade variável de 

eixo horizontal com três lâminas foi escolhida, e é atualmente 

a tecnologia mais utilizada, provando a suas vantagens ao 

longo dos anos [3].  

    A fim de obter uma representação exata deste sistema, o 

modelo matemático será construído levando em consideração 

os principais componentes com graus de liberdade. A turbina 

de velocidade variável fornece a vantagem de que é possível 

aumentar a quantidade de energia elétrica obtida a partir do 

vento, ou mantê-la a um valor desejado através da modificação 

da velocidade do rotor da turbina, evitando ao mesmo tempo a 

fadiga dos componentes da turbina.  

    O modelo para um sistema de conversão de energia eólica 

inteira pode ser estruturado como vários modelos de 

subsistemas interligados: o subsistema aerodinâmico, 

subsistema mecânico, subsistema elétrico e subsistema de 

servo-passo. As dinâmicas dominantes residem no subsistema 

mecânico, assim uma atenção especial será dada a este aspecto. 

A estrutura mecânica escolhida para estudo é organizada em 

vários corpos rígidos ligados por juntas flexíveis. A quantidade 

dessas articulações ou graus de liberdade determina a ordem 

do modelo.  

    Em [10] pode-se observar a forma em que o número de 

graus de liberdade do sistema pode aumentar de acordo com 

os modelos não lineares da turbina. Portanto, é importante 

considerar apenas os graus de liberdade do modelo que estão 

diretamente acoplados ao controle [4]. Por esta razão, o 

modelo apresentado aqui, inclui apenas o modo da unidade de 

torsão, o modo de flexão dinâmica da torre, e o modo de flexão 

das lâminas, conforme ilustrada na Fig. 2. Estes graus de 

liberdade serão suficientes para a concepção de controlador. 
  

Fig. 2. Modos de Flexão das Turbinas Eólicas de Eixo Horizontal  
  

    O rotor aerodinâmico composto por lâminas do rotor é 

utilizado para extrair a energia cinética do vento e convertê-lo 

para energia mecânica. A potência aerodinâmica disponível no 

vento é:   

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3                                       (1) 

  

A é a área varrida das pás do rotor, ρ é a densidade do ar e v é 

a velocidade do vento. De acordo com o limite de Betz [5], 

nenhuma turbina pode extrair mais do que 59,3% da potência 

disponível no vento. 

    Um dos parâmetros mais importantes da turbina eólica é o 

coeficiente de potência 𝐶𝑝(λ, β) onde expressa à eficiência da 

turbina de vento e caracteriza o torque aerodinâmico que move 

o rotor de turbina. O coeficiente de impulso 𝐶𝑡(λ, β) caracteriza 

a força de impulso, fator este que é determinado 

empiricamente. A definição utilizada neste artigo pode ser 

encontrada em [4].  

    Ambos os coeficientes definem a eficiência da extração de 

energia.   
  

𝑇𝑎 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑝(𝜆, 𝛽)

 𝑣3

𝜔𝑡
                            (2) 

𝐹𝑡 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝑡(𝜆, 𝛽)𝑣2                              (3) 

  

    Os valores destes fatores dependem de duas variáveis 

específicas para a turbina: lambda (λ) que é a razão da 

velocidade de ponta, e beta (β), o ângulo de inclinação das pás. 

A relação da velocidade de ponta é uma variável adimensional 

que exprime a relação entre a velocidade periférica da lâmina 

e a velocidade do vento que pode ser calculada como: 
  

𝜆 =
𝜔𝑟𝑅

𝑣
                                        (4) 

  

onde 𝜔𝑟  é a velocidade angular do rotor da turbina eólica e R 

é o raio da pá [6].  

    O sistema de acionamento é modelado com dois corpos 

rígidos ligados por um eixo flexível apresentado na Fig. 3.  
  

  
Fig. 3. Sistema de transmissão do modelo de duas massas  

  

    A fim de calcular o modelo, partimos da teoria que afirma 

que um sistema mecânico de complexidade arbitrária pode ser 

caracterizado pela equação do movimento:  
  

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑞 = 𝑄(�̇�, 𝑞, 𝑡, 𝑢)                     (5)  
  

em que M, C e K, são as matrizes de massas, de amortecimento 

e de rigidez do sistema, Q é o vetor de forças que atuam sobre 

o sistema, e 𝑞𝑖 é a coordenada generalizada. Para o modelo, as 

coordenadas generalizadas são: 𝑞 =  (𝜔𝑟 , 𝜔𝑔, 𝜉, 𝑦𝑇), onde 

𝜔𝑟 e 𝜔𝑔 são as velocidades angulares do rotor e do gerador 

respectivamente, 𝜉 é a flexão das lâminas, enquanto que 𝑦𝑇 

representa a flexão horizontal do movimento da torre, 

conforme ilustrado na Fig. 4.  

 



 
Fig. 4. Estrutura mecânica da Turbina Eólica   

 

    O vetor Q representando as forças que atuam sobre o 

sistema, dado:  
 

Q = (3Ft, 3Ftrp, Tr, −Tg)                      (7)  
  

onde 𝐹𝑡 representa a força de impulso, 𝑟𝑝, a distância de cada 

lâmina a partir do cubo do rotor ,  𝑇𝑟 o torque aerodinâmico e 

𝑇𝑔 o torque do gerador.  

    Com objetivo de obter o modelo matemático, a Equação de 

Lagrange foi utilizada, pois oferece como procedimento 

sistemático o calcular de tais modelos.  

  
𝑑

𝑑𝑡
(

𝛿𝐸𝑐

𝛿𝑞�̇�
) − (

𝛿𝐸𝑝

𝛿𝑞𝑖
) + (

𝛿𝐸𝑑

𝛿𝑞�̇�
) + (

𝛿𝐸𝑝

𝛿𝑞𝑖
) = 𝑄              (8)  

  
onde 𝐸𝑐, 𝐸𝑑 e 𝐸𝑝, denotam as energias cinéticas, dissipada e 

potenciais. Ao analisar o sistema, obtém se como cálculo:  
 

𝐸𝑐 =
𝐽𝑟

2
𝜔𝑟

2 +
𝐽𝑔

2
𝜔𝑔

2 +
𝑀𝑡

2
𝑦�̇�

2 + 𝑀𝑝(𝑦�̇� + 𝑟𝑝�̇�)
2
.       (9)  

𝐸𝑑 =
𝐵𝑠

2
(𝜔𝑟 –𝜔𝑔)2 + 𝐵𝑝(𝑟𝑝𝜉)̇

2 +
𝐵𝑡

2
𝑦�̇�

2.         (10)  

𝐸𝑑 =
𝐾𝑠

2
(𝜃𝑟 – 𝜃𝑔)2 + 𝐾𝑝(𝑟𝑝𝜉)

2 +
𝐾𝑡

2
𝑦𝑡

2.          (11)  
  

    Estas energias foram calculadas sob o pressuposto de que a 

força generalizada que age sobre o rotor é aplicada em um 

ponto situado no 𝑟𝑝, que é à distância de cada lâmina a partir 

do cubo do rotor conforme ilustrado na Fig. 4. 

    Nas equações (9)-(11), 𝐽𝑟 e 𝐽𝑔 representam os momentos de 

inércia do rotor e do gerador, 𝑀𝑡 e 𝑀𝑝 são as massas da torre 

e da lâmina,  𝐵𝑝, 𝐵𝑠 e 𝐵𝑡 representam os coeficientes de 

amortecimento para a lâmina, eixo de acionamento e da torre. 

Da mesma forma, 𝐾𝑝, 𝐾𝑠 e 𝐾𝑡 representam os coeficientes da 

lâmina, do eixo de transmissão e da torre; e 𝜃𝑟  e 𝜃𝑔  são as 

posições angulares do rotor e do gerador. 

    A interligação dos modelos de diferentes subsistemas leva a 

um sistema altamente não linear, principalmente por causa das 

expressões de torque aerodinâmico e da força de empuxo, 

ambos administrados nas Equações (12) e (13). Para fins de 

projeto de controle, temos o modelo linearizado em torno de 

um ponto operacional de 𝑆𝑜𝑝 = 𝜔𝑟𝑜𝑝 , 𝛽𝑜𝑝, 𝑣𝑜𝑝:  

 

∆𝑇𝑟 = 𝑇𝜔∆𝜔 + 𝑇𝛽∆𝛽 + 𝑇𝑣∆𝑣                     (12)  

∆𝐹𝑇 = 𝐹𝜔∆𝜔 + 𝐹𝛽∆𝛽 + 𝐹𝑣∆𝑣                     (13)  
  

    As variáveis observadas com ∆ referem-se às variações dos 

parâmetros relacionados com os valores de estado 

estacionário, que serão linearizados em torno de um ponto, 

onde:  

𝑇𝑟(𝜔) = (
𝛿𝑇𝑟

𝛿𝜔
)   𝑇𝑟(𝛽) = (

𝛿𝑇𝑟

𝛿𝛽
)    𝑇𝑟(𝑣) = (

𝛿𝑇𝑟

𝛿𝑣
)     (14)  

𝐹𝑇(𝜔) = (
𝛿𝐹𝑇

𝛿𝜔
)   𝐹𝑇(𝛽) = (

𝛿𝐹𝑇

𝛿𝛽
)  𝐹𝑇(𝑣) = (

𝛿𝐹𝑇

𝛿𝑣
)     (15)  

    O modelo de turbina é completado com o modelo do ângulo 

de passo [10]: É importante considerar, como parte do modelo 

de turbina eólica, o comportamento do servomotor que 

controla o ângulo de inclinação e também as limitações 

impostas por este ângulo (ou seja, valor máximo e velocidade 

de variação do ângulo de inclinação) [11]. Esta componente é 

descrita como:  
  

𝛽

𝛽𝑟𝑒𝑓
=

1

1+𝑇𝛽𝑠
 .                                    (16)  

  

onde 𝛽𝑟𝑒𝑓 é a referência de ângulo de inclinação e 𝑇𝛽 é a 

constante de tempo, que ilustra as limitações de bloco. As 

limitações servomotor também foram consideradas através de 

algumas limitações físicas. Foi incluído no modelamento a 

inclusão do modelo de saturação na posição e na velocidade. 

Para este estudo, foi suposto que os valores de saturação em 

posição são -45° e 45°, e que o servomotor não exceda a 

velocidade de 10°/s. Na Fig. 5 pode-se observar a forma como 

a dinâmica do servomotor de passo foi modelada.  
  

 
Fig. 5. A modelagem dinâmica servomotor passo  

  

    A componente turbulenta da velocidade do vento 𝑣(𝑡), que 

passa através do rotor, também é considerada como um 

processo de primeira ordem dinâmica perturbado por um ruído 

branco gaussiano 𝑚𝑣 (𝑡) [10]:  
  

�̇�(𝑡) = −
1

𝑇𝑣
𝑣 + 𝑚𝑣 (𝑡) .                            (17)  

  

com 𝑇𝑣 a constante de tempo calculada a partir das 

propriedades estocásticos da velocidade do vento [6].   

    Combinando as Equações (9)-(11), (12)-(13) e (17) e 

avaliando o ruído de medição w (t) (ruído branco gaussiano 
independente), obtém-se a representação de estado-espaço:  
  

{
�̇�(𝑡) = 𝐴𝑥(𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡) + 𝑀𝑚𝑣 (𝑡)

𝑦(𝑡) = 𝐶𝑥(𝑡) + 𝑤(𝑡)
            (18)  

 onde 𝑥(𝑡), 𝑢(𝑡), 𝑦(𝑡) denotam os vetores de estado do 

sistema, de entrada e saída, respectivamente, e  
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B=[
0
0
0
 
0
0
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0
0
0
 
0
0
0
 

0
−2,44.102

0
 
0
0
0
 
0
0
0
 

0
0
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0
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C=[

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

   

1 0 0
0 0,25 0
0 0 0
0 0 0

    

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

]  

 

M=[ 0 0 0   0 0 0   0 0 1]𝑇  
 

    As entradas do sistema são: o valor médio da velocidade do 

vento, o ângulo de inclinação das pás β e a velocidade angular 

do rotor conforme ilustrado na Fig. 6.  

 
Fig.6. As entradas e saídas do sistema.  

 

    A variável do vento incluída como entrada é vista como uma 

entrada externa, e não como um sinal de comando. O vetor de 

entrada é: 𝑢 =  (𝜔, 𝛽, 𝑣), e as variáveis de estado do sistema 

são: 𝑥𝑇 = (𝜃𝑠, 𝜉, 𝑦𝑡,𝜔𝑟 , 𝜔𝑔, 𝜉,̇  �̇�𝑡 , 𝛽, 𝑣), onde 𝜃𝑠 = 𝜃𝑟 − 𝜃𝑔, 

pois as posições angulares absolutas das componentes do 

sistema de transmissão não são de interesse e, além disso 

podem apresentar problemas numéricos. Assim é conveniente 

removê-los do estado e substitui-los com uma única variável 

de estado 𝜃𝑠 que denota o ângulo de torção. As saídas do 

sistema são: 𝑦 = (𝜔𝑟 , 𝜔𝑔, 𝜉, 𝑦𝑡,).  

    Na seção seguinte, o controlador LQG é desenvolvido, 

tendo como objetivo principal regular a velocidade do rotor 

para manter a potência de saída da turbina a um valor nominal 

que não irã danificar o gerador, e tendo em vista, ao mesmo 

tempo, reduzir as oscilações das abas das lâminas e da flexão 

da torre.  

 
  

III. PROJETO DOO CONTROLADOR LQG 
  

    Os métodos quadráticos permitem a concepção de um 

comando que minimize a função de custo definido como:  
  

𝐽 = ∫ (𝑧𝑇𝑄𝑧 + 𝑢𝑇𝑅𝑢 + 2𝑧𝑇𝑁𝑢)
∞

0
                (19)  

  

onde Q, R e N são matrizes de ponderação definida positivas.  

    Esse custo representa um compromisso entre dois objetivos 

de desempenho: erro de rastreamento mínimo, com um 

mínimo de esforço de comando. Os estados do sistema são 

considerados não disponíveis e será estimado utilizando um 

filtro de Kalman. 

    Do ponto de vista computacional do projeto, o controlador 

LQG consiste em resolver um par de equações matriciais 

Riccati correspondentes ao projeto do controlador LQR e 

também para o projeto do filtro [7]. 

    O sistema de malha fechada é ilustrado na Fig. 7. A malha 

de controle LQG inclui um integrador, com a entrada 

computada como a derivada do erro de rastreamento, e um 

filtro de Kalman para estimação de estado. O papel do 

integrador é cancelar o erro de rastreamento definido como 

 휀̇ = 𝑦𝑟𝑒𝑓 − 𝑦.  
  

Fig. 7. Controlador LQG com ação integral  
  

    O controlador Linear Quadrático Gaussiano proposto neste 

trabalho tem como principal objetivo a rejeição à perturbação. 

Os distúrbios considerados são a variação da velocidade do 

vento v (t) e o ruído que afeta a medição da saída de w (t). As 

matrizes de covariância de v (t) e w (t) são definidas como:  
  

{

𝐸{𝑣(𝑡)𝑣(𝑡 + 𝜏)𝑇} = 𝑉𝛿(𝑡)

𝐸{𝑤(𝑡)𝑤(𝑡 + 𝜏)𝑇} = 𝑊𝛿(𝑡)

𝐸{𝑤(𝑡)𝑣(𝑡 + 𝜏)𝑇} = 0

 .                (20)  

  

com W≥0 e V≥0.   

    As matrizes de covariância foram determinados pela 

importância dos desvios esperados em relação ao valor médio 

da velocidade do vento e em particular ao nível relativamente 

baixo dos ruídos de medição. Para análise da robustez do 

controlador, vários testes com diferentes matrizes de 

covariância foram feitos, dos quais, foi utilizado V= diag(0.1, 

0.5, 0.1, 0.1) e W= diag(0.6, 0.9, 0.1,0.1).   

    A função de custo é minimizada por uma realimentação de 

estado 𝑢 = −𝐾𝑎𝑧, onde 𝑧 = [𝑥𝑇  휀𝑇]𝑇 e 휀 é a saída do 

integrador conforme ilustrado na Fig. 7. Denotando 𝐾𝑎 =
[𝐾 𝐾𝑖], a realimentação de estado pode ser representado como 

𝑢 = −𝐾𝑥 − 𝐾𝑖휀. A matriz 𝐾𝑎 é calculada com a expressão 

matemática:  
  

𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 − (𝑃𝐵 + 𝑁)𝑅−1(𝐵𝑇𝑃 + 𝑁𝑇) + 𝑄 = 0  (21)  
  

    Os valores do trabalho adotado para Q=diag (0,1, 0,2, 

0.8,0.4, 0,6, 0,2, 0,8, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1), R=0,4I2 e N=  

(
0,1

0,01
 
0,2

0,02
 
0,1

0,04
 
0,1

0,01 

0,2

0,2 

0,2

0,3 

0,3

0,1 

0,1

0,1 

0,1

0,1 

0,2

0,2 

0,1

0,1 

0,2

0,2 

0,1

0,2
). 

 

    O vetor de estado 𝑥 da turbina ao ser inacessível, um filtro 

de Kalman (estimativa de estado) é concebida no segundo 



passo, a fim de obter a estimativa otimizada �̂� do vetor de 

estado 𝑥 [9]. O filtro de Kalman é representado como:  
 

{
�̇̂� = 𝐴�̂� + 𝐵𝑢 + 𝐾𝑓(𝑦 − 𝐶𝑥)

𝐾𝑓 = 𝑃𝑓𝐶
𝑇𝑊−1

                  (22) 

onde 𝑃𝑓 é a solução semi-definida positiva da equação de 

Riccati.  

𝑃𝑓𝐴
𝑇 + 𝐴𝑃𝑓 − 𝑃𝑓𝐶

𝑇𝑊−1𝐶𝑃𝑓 + 𝑀𝑉𝑀𝑇 = 0         (23) 
  

    O controle ótimo é, assim, percebido como:  
  

𝑢 = −𝐾�̂� − 𝐾𝑖휀.                        (24)  
  

  
IV. RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES  

  
    As simulações do sistema de controle foram feitas usando o 

software MATLAB / SIMULINK. O ponto de operação 

escolhida para a linearização do sistema corresponde ao valor 

médio da velocidade do vento de 18m / s.   

    A componente turbulenta da velocidade do vento ilustrada 

na Fig 8 é considerada como a perturbação do sistema, e é 

gerada pela alimentação de um filtro formado por HF com um 

ruído branco [6]. 

    Neste trabalho utilizamos o filtro proposto em [9]:  
  

𝐻𝐹(𝑠) = 𝐾𝐹.
𝑚1𝑇𝐹𝑠+1

(𝑇𝐹𝑠+1)(𝑚1𝑇𝐹𝑠+1)
 .                 (25)  

  

com TF = 11,36, KF = 4,11, m1= 0,4 e m2= 0,25 calculado de 

acordo com [6].  

 

Fig. 8. Velocidade média do Vento 
  

    O sinal de controle fornecido pela estratégia de controle 

LQG está ilustrado na Fig. 9 - Ângulo de Passo - β Conforme 

simulação, o controle do ângulo de passo atua aos 42º graus, 

garantindo uma melhor captação de vento pelas suas pás 

mantendo o controle da potência de saída.  

  

Fig. 9. Sinal de Controle – Ângulo de Passo β 

    As Fig. 10 e Fig. 11 mostram que o controlador LQG atua 

para minimizar o erro entre os valores nominais perturbados 

do rotor e do gerador respectivamente da saída do sistema.  

  

  
Fig. 10. Velocidade do Rotor  

  

  
Fig. 11. Velocidade Angular do Gerador  

  
    Por sua vez, a Fig. 12, e a Fig. 13 ilustram as performances 

em termos de oscilações mecânicas da torre e das lâminas da 

turbina eólica.  

  

Fig. 12. Movimento Horizontal da Torre 

  

Fig. 13. Movimento de Flexão das Lâminas 



    O regulador mantém os valores de saída das velocidades de 

rotação do rotor e do gerador, respectivamente, em torno dos 

valores nominais aplicadas.   

    O controlador LQG foi testado para diversas velocidades de 

vento, e as diferenças foram insignificantes. Isto só 

demonstrou a robustez do controlador e mostrou que pode ser 

utilizada em toda a zona de funcionamento.  

    Os bons resultados também foram obtidos para a velocidade 

do vento inferior a 12m/s, no entanto, estes resultados não são 

aqui apresentados uma vez que, neste caso, os objetivos de 

controle são diferentes e a técnica de campo não é utilizado em 

instalações industriais.  
  
 

IV. CONCLUSÕES  

  
    Neste artigo, foi apresentado o projeto do controlador LQG 

para turbinas eólicas de velocidade variável de eixo horizontal. 

A análise foi feita para regiões de altas velocidades com o 

objetivo de que o controle atuasse, garantindo um 

compromisso entre os desempenhos desejados que seria o 

controle da potência de saída e da necessidade de reduzir as 

oscilações mecânicas percebidas pela estrutura.  

    Os resultados das simulações mostraram que o controlador 

LQG ótimo não só melhorou a qualidade de potência de saída 

da turbina de vento, como também reduziu a flutuação da caixa 

de velocidades significativamente, prolongando a vida de 

turbina eólica, e reduzindo o custo de geração de energia. 

    Isto pode ser visto como um compromisso entre a 

manutenção da velocidade de rotação constante do rotor, 

quanto do gerador produzido para um valor nominal e da 

redução da curvatura da torre assim como da flexão das 

lâminas.  

    Os resultados obtidos demonstraram que este tipo de 

controlador permite o alívio do esforço mecânico e que 

assegura bons desempenhos de todo o regime de velocidade do 

vento acima do nominal.  
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