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Resumo 

 

Atualmente, no Brasil e no mundo a implantação de centrais geradoras de energia a partir 

da fonte eólica cresce exponencialmente, contudo, existe a dificuldade na obtenção de dados 

específicos para simulação (modelagem) do comportamento dinâmico de aerogeradores em 

parques eólicos, para avaliar o seu impacto na operação do sistema elétrico ao qual se interligam. 

Sob o pretexto de conservar segredos industriais e propriedade intelectual, valores de parâmetros 

como constantes de tempo de máquinas e dos sistemas de controle, frequentemente não são 

disponibilizados, para a realização de estudos.  

Tanto na etapa de projeto como depois de realizada a conexão dos parques eólicos, estudos 

de impacto devido ao comportamento dinâmico decorrente de perturbações são necessários 

conforme a solicitação dos órgãos regulamentadores e operadores da rede, para a avaliação e 

confirmação das condições de operação do sistema. 

Este trabalho visa desenvolver um Software na Plataforma NI-LabVIEW® para 

reconhecimento e identificação automática de parâmetros de modelos de aerogeradores (Aqui 

denominado de SIPAR 1.0), utilizando dados operacionais de um aerogerador de velocidade 

variável, com tecnologia síncrona, a partir da aquisição, tratamento e avaliação dos dados em um 

equipamento de medição de qualidade de energia elétrica e anemometria, com realização discreta 

no tempo, e plataforma com base em processador digital de sinais. 

 

Palavras-chave: SIPAR, NI-LabVIEW®, identificação de parâmetros, aerogeradores.
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Abstract 

 

Currently, in Brazil and worldwide deployment of central power generation from wind 

power grows exponentially, however, there is the difficulty in obtaining specific to simulation 

data (modeling) of the dynamic wind turbines behavior in wind farms to evaluate their impact on 

the operation of the electricity system that are interconnected. Under the pretext of preserving 

trade secrets and intellectual property, parameter values such as machine and control systems 

time constants, are often not available for the studies. 

Both at the stage of design and after performed the connection of wind farms, impact 

studies due to the dynamic behavior resulting from disturbances are necessary as requested by 

regulatory agencies and network operators for evaluation and confirmation of system operating 

conditions. 

This work aims to develop a software in NI LabVIEW® platform for recognition and 

automatic identification of wind turbines models parameters (here called SIPAR1.0) using 

operational data of a variable speed wind turbine with synchronous technology from the 

acquisition, processing and evaluation of data quality measuring equipment of electricity and 

anemometry. With discrete realization on time, and platform based on digital signal processor. 

 

Keywords: SIPAR, NI LabVIEW®, parameter identification, wind turbine. 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Introdução 

 

Hoje em dia há uma tendência mundial do uso de fontes de energia renováveis para a 

geração de energia elétrica. Com o intuito de diversificar sua matriz energética, o governo 

brasileiro, buscando também permanentemente a utilização de energias renováveis para a redução 

dos efeitos do aquecimento global, tem na geração eólica uma fonte de energia que entre as 

fontes renováveis de energia é a que apresenta um maior crescimento mundial. Entende-se que o 

objetivo final desse processo de transformação energética é a geração de energia elétrica, e nesse 

sentido, a compreensão sobre o impacto dos parques eólicos no desempenho dinâmico do sistema 

elétrico está se tornando cada vez mais importante. Segundo as informações contidas em 

ABEEólica (2016), a curva da capacidade instalada da fonte eólica demonstra um crescimento 

virtuoso no decorrer dos anos. A composição dos dados é feita através da consolidação das 

capacidades contratadas nos Ambientes de Contratação Livre e/ou Regulado, ACL e ACR, 

respectivamente. Ao final de 2019 serão 18,79 GW instalados em território brasileiro. (ver 

Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Curva de capacidade eólica instalada em MW. 

Fonte: ABEEólica, 2016. 

 

Ainda neste mesmo boletim, o tipo de contratação de cada MW disposto no gráfico 

anterior pode ser analisado na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Potência em MW por tipo de contratação. 

Leilão PROINFA LER 2009 
LER 

2010 

LFA 

2010 

LER 

2011 

A-3 

2011 

A-5 

2011 

A-5 

2012 

LER 

2013 

A-3 

2013 

Potência 

(MW) 
1.303,7 1.904,8 545,2 1.493,3 884,2 1.056,3 997,8 254,0 1.484,3 794,2 

Nº de 

Parques 
53 71 20 49 34 44 40 9 66 39 

Leilão 
A-5 

Dez/2013 

A-3 

2014 

LER 

2014 

A-5 

Nov/2014 

LFA 

2015 

A-3 

2015 

LER 

Nov/2015 
ACL P&D  

Potência 

(MW) 
2.337,8 551,0 763,1 926,0 90,0 538,8 548,2 2.318,7 2,1  

Nº de 

Parques 
97 21 31 36 3 19 20 109 1  

 

Fonte: ABEEólica, 2016 adaptado. 

 

Os parques instalados são subdivididos em três categorias: aptos a operar, operando 

em teste e operando comercialmente. A capacidade instalada ao final de 2015 foi de 8,91 GW 

(Ver Figura 2). 

 
.Figura 2 - Potência eólica instalada até 2015. 

Fonte: ABEEólica, 2016. 
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Os parques em construção são subdivididos em duas categorias: em construção e 

contratados e somaram, no mesmo período, 9,89 GW (ver Figura 3). 

 

 
Figura 3 - Potência eólica em construção. 

Fonte: ABEEólica, 2016. 

 

No Brasil, para que haja a conexão do parque a rede elétrica é necessária à solicitação 

de acesso e o fornecimento dos estudos preliminares de impacto na rede, além de informações 

sobre o empreendimento que devem ser apresentados pelo acessante ao ONS (Operador Nacional 

do Sistema), a concessionária de transmissão e a concessionária ou permissionária de 

distribuição, para que sejam definidas as condições de acesso visando à sua contratação. Esses 

estudos contemplam a análise de curto-circuito, fluxo de carga e estabilidade eletromecânica feita 

através de simulação com a utilização de modelos dos aerogeradores e/ou parques eólicos em 

softwares como ANAREDE e ANATEM desenvolvidos pelo CEPEL (Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica), vinculado às empresas ELETROBRÁS. 

Para realização de estudos de planejamento (com a simulação e representação 

[modelagem] do comportamento dinâmico de uma aerogerador e/ou parque eólico) é necessário o 

acesso e aquisição de dados de parâmetros internos da máquina (aerogerador) para avaliar o seu 

impacto na rede elétrica ao qual se interligam.  
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Busca-se sempre reproduzir para os aerogeradores e/ou parques eólicos propostos o 

desempenho esperado em algumas situações operacionais, como por exemplo, resposta do 

aerogerador a uma mudança brusca da velocidade de vento (rajada de vento) e/ou distúrbios da 

rede no ponto de conexão dos aerogeradores.  

Nesse contexto, em fevereiro de 2015, a Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC - 

International Electrotechnical Comission) lançou a norma internacional IEC 61400-27-1 (IEC, 

2015) que especifica modelos de simulação dinâmica para topologias / conceitos / configurações 

de aerogeradores genéricos no mercado. A fundamentação básica das tecnologias 

(topologias/conceitos) empregadas na geração eólica, bem como os trechos em análise da norma 

IEC 61400-27-1, podem ser vistos no apêndice A. 

É uma premissa dessa norma que os fabricantes dos aerogeradores devem fornecer os 

parâmetros do modelo do aerogerador para cada um dos módulos utilizados, identificados em 

uma tabela (da própria norma) para cada tipo de topologia (tecnologia) selecionada.  

 Entretanto, atualmente, sob o pretexto de proteção de segredos industriais e 

propriedade intelectual, esses dados de aquisição dos aerogeradores, como os parâmetros do 

sistema de controle e constantes de tempo da máquina não são disponibilizados pelos fabricantes, 

restando à realização de estudos e simulação a partir ajustes teóricos de valores de referência para 

estimar esses parâmetros do sistema. 

Buscando também garantir uma geração de energia elétrica dentro de padrões 

normalizados, e verificar a influência do parque na operação do sistema, foram publicadas 

normas internacionais para qualidade de energia elétrica (QEE), e especificamente para análise 

de qualidade de energia em aerogeradores, destacando-se a norma IEC61400-21(IEC, 2008), cujo 

conteúdo trata da descrição dos procedimentos, dos requisitos mínimos dos equipamentos para 

realização de ensaios e medições, bem como das referências para avaliação dos resultados das 

campanhas de medição. Para validação os modelos descritos na norma IEC 61400-27-1 é 

definido na mesma a utilização de dados de ensaios de qualidade de energia em aerogeradores 

definidos na norma IEC61400-21 (Dados de ensaios de resposta a afundamentos de tensão, 

mudanças de ponto de referência e proteção de rede). Para realizar esses ensaios de QEE em 

aerogeradores é necessária a utilização de equipamentos com valores elevados (Na ordem de 

milhares de Reais). 
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No Brasil, essa norma IEC serviu como referência para a elaboração ABNT NBR 

IEC 61400-21 (ABNT, 2010), norma desenvolvida pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT.  

Em conformidade com a IEC 61400-21(IEC, 2008), a equipe técnica do CTGAS-ER 

(Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis) está desenvolvendo um Sistema de 

Medição e Aquisição de dados de Qualidade de Energia Elétrica em tempo real denominado 

SMAQEE.  

Este trabalho está sendo elaborado dentro de um projeto de P&D do CTGAS-ER 

intitulado "P009 - Avaliação e Caracterização do Impacto dos Aerogeradores na Qualidade da 

Energia Elétrica" sendo efetiva a sua continuidade com o objetivo de dar suporte ao grupo de 

avaliação de aerogeradores no âmbito do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 

do Setor de Energia Elétrica regulado pela ANEEL com o título “Aprimoramento de Aerogerador 

de 2MW para Adequação às Condições Eólicas Brasileiras”, código ANEEL PD-0553-

0020/2012, tendo como proponente a Petrobras e como executor o CTGAS-ER (Centro de 

Tecnologias do Gás e Energias Renováveis), a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte) e a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).  

Dados fornecidos pelo SMAQEE a partir da aquisição e processamento de potência 

gerada, associados a medições de vento em tempo real podem ainda ser utilizados para alimentar 

um algoritmo de identificação recursiva de parâmetros do modelo de um aerogerador, a fim de 

estimar, a dinâmica da máquina (aerogerador) e o seu impacto na rede elétrica, de acordo com a 

tecnologia empregada, além de propiciar os dados de ensaios de resposta a afundamentos de 

tensão, mudanças de ponto de referência (set-point) e proteção de rede utilizados para validação 

do modelo. 

Nesse contexto e tendo em vista a complexidade na modelagem de equipamentos 

dinâmicos como aerogeradores, a dificuldade de acesso as informações e dados internos a serem 

fornecidas pelos fabricantes desses mesmos equipamentos e a necessidade de utilização de 

equipamentos de custo elevado para a geração de dados de medição para validação dos modelos 

normalizados, nesse trabalho é proposto o desenvolvimento de uma ferramenta computacional 

(software) para identificação de parâmetros de modelos de aerogeradores contemplando dois 

modos de aquisição de dados: o modo off-line e o modo online cuja metodologia se baseia na 
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identificação automática (utilizando o método caixa preta) de parâmetros do modelo de um 

aerogerador síncrono em operação conectado à rede elétrica. 

 

1.2. Objetivos 

 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um Software na Plataforma NI-

LabVIEW® para reconhecimento e identificação automática de parâmetros de modelos de 

aerogeradores (Aqui denominado de SIPAR 1.0), utilizando dados operacionais de vento e 

potência elétrica de um aerogerador de velocidade variável, com tecnologia síncrona, a partir da 

aquisição, tratamento e avaliação dos dados em um equipamento de medição de qualidade de 

energia elétrica e anemometria, com realização discreta no tempo, e plataforma com base em 

processador digital de sinais previamente desenvolvido pela equipe do CTGAS-ER.  

O objetivo final do software desenvolvido é fornecer os parâmetros das funções do 

modelo estimado de uma aerogerador, servindo como uma ferramenta alternativa de geração de 

modelos matemáticos utilizados em estudos e simulações de impacto de aerogeradores na rede 

elétrica onde o (s) mesmo (s) está (ão) ou será (ão) conectado (s). Em aerogeradores conectados 

na rede elétrica a identificação dos parâmetros poderá ser feita no modo online através do 

processamento de dados de aquisição em tempo real ou no modo off-line através do 

processamento de dados de campanhas de medição anteriores registrados em memória periférica 

(HD ou pendrive). Em aerogeradores ainda não conectados na rede a identificação é feita 

somente no modo off-line. 

 

1.3. Estrutura do texto 

 

Com objetivo de apresentar um melhor entendimento sobre o conteúdo relacionado 

ao trabalho desenvolvido, esse texto foi dividido em capítulos dispostos na mesma sequência de 

aplicação da metodologia de identificação adotada. 
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Capítulo 02 - Pesquisa bibliográfica: 

 

Antes de executar as atividades desenvolvidas nesse trabalho, foi realizada uma 

importante pesquisa bibliográfica do tema "Metodologias de identificação de parâmetros" e a sua 

aplicação em aerogeradores. A partir dessa pesquisa, algumas metodologias e técnicas existentes 

na literatura (baseadas em artigos, dissertações, tutoriais, manuais e apresentações técnicas) 

foram analisadas para fins de comparação e validação do algoritmo implantado no software 

proposto.  

 

Capítulo 03 - Metodologias de identificação de parâmetros em máquinas síncronas: 

 

Neste capítulo é abordado os conceitos de metodologias e procedimentos aplicados 

na identificação de parâmetros de sistemas, das principais técnicas de aquisição de dados off-line 

e online, citando também a principal metodologia de otimização aplicada nestes mesmos 

processos com foco no modelo de sistema e no método de estimação adotados neste trabalho. 

 

Capítulo 04 - Conhecimento prévio do problema e escolha da plataforma: 

 

Com base nas técnicas e metodologias descritas no capitulo 3, foi necessário um 

entendimento prévio do problema (sistema real, contexto e plataforma de desenvolvimento) sob 

análise. É descrito de maneira sucinta, o conceito e as especificações do aerogerador 

(Denominado aqui de sistema real), os locais de realização dos testes para validação do software 

proposto, bem como a descrição básica dos equipamentos e software utilizados contextualizando 

o motivo de sua escolha.  

 

Capítulo 05 - Determinando a estrutura e método de estimação do modelo: 

 

São apresentados os esquemas de identificação propostos e o desenvolvimento do 

SIPAR 1.0 (Software para reconhecimento e identificação automática de parâmetros de controle 

de Aerogeradores) descrevendo como o método dos mínimos quadrados recursivo e o modelo de 

sistema adotado (ARMAX) foram utilizados no problema da identificação de parâmetros do 
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modelo de aerogerador síncrono utilizando as ferramentas de identificação do LabVIEW®. Além 

disso, complementando as informações, descreve de maneira simplificada o desenvolvimento do 

sistema de aquisição utilizado para obter os sinais de excitação (Entrada: Vento) e resposta 

(Saída: Potência Ativa) utilizados como referência para a modelagem do sistema real. 

 

Capítulo 06 - Resultados e validação dos cálculos dos parâmetros: 

 

Neste capítulo é feita a descrição dos resultados e validação da aplicação do método 

dos mínimos quadrados para a identificação de parâmetros do modelo ARMAX (Modelo do 

sistema real) através da apresentação do resultado do estudo prático em que a metodologia 

proposta foi utilizada para identificação de parâmetros de um dos aerogeradores do parque piloto 

da Petrobras em Macau/RN, obtido a partir de dados gravados de medição coletados em campo. 

 

Capítulo 07 - Conclusões e considerações finais. 

 

Finalmente no capítulo 7, são mostradas as conclusões relativas à aplicação 

desenvolvida, as considerações finais sobre o SIPAR 1.0 (Software de reconhecimento e 

Identificação automática de Parâmetros de controle de Aerogeradores) e sobre a aplicação do 

modelo ARMAX em conjunto com o método dos mínimos quadrados recursivo ao problema de 

identificação de parâmetros de um aerogerador de tecnologia síncrona. Como sugestão para 

trabalhos futuros, é apresentada uma possibilidade de melhoria e/ou refinamento da metodologia 

de identificação bem como a proposição de novos estudos práticos de campo. 

CAPÍTULO 2 

2.1 Revisão bibliográfica  

 

Para a execução deste trabalho foi realizada uma importante pesquisa bibliográfica do 

tema de análise. A seguir são citados os artigos, manuais, tutoriais e dissertações examinados 

sobre gerador eólico síncrono e seu comportamento no sistema elétrico, bem como metodologias 

para modelagem, reconhecimento e identificação de parâmetros em equipamentos elétricos em 
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geral e em aerogeradores, apresentando suas ideias principais e as pesquisas realizadas, com a 

finalidade de contextualizar o tema. 

 

 Modelagem e identificação de parâmetros de máquinas assíncronas e síncronas. 

Azzolin (2008) descreve o desenvolvimento de um algoritmo capaz de identificar 

todos os parâmetros elétricos de um motor de indução trifásico (MIT), com realização discreta no 

tempo, utilizando plataforma com base em processador digital de sinais (Digital Signal Process - 

DSP) de ponto fixo. São obtidos dois modelos do MIT, e a partir desses modelos foram 

projetados dois algoritmos de identificação: o primeiro identificador já conhecido na literatura foi 

o do tipo mínimo quadrado recursivo (Recursive Least Square - RLS) e o segundo um controlador 

adaptativo robusto por modelo de referência (RMRAC) utilizado para atenuar (mitigar) a 

influência das dinâmicas não modeladas. 

Possati (2013) concentra-se na elaboração de uma metodologia para identificação dos 

parâmetros de uma estrutura de modelo de máquina predeterminada (síncrona) através da 

utilização de dados operacionais, ou seja, dados de medição obtidos durante a operação normal 

da máquina conectada ao sistema elétrico, métodos comumente conhecidos como métodos online 

em relação aos métodos conhecidos como off-line. A metodologia desenvolvida baseou-se na 

utilização do método híbrido da Verossimilhança Máxima Recursiva (VMR) (Parâmetros dos 

circuitos de Armadura) e de Algoritmos Genéticos (AG) (Parâmetros dos circuitos do rotor) para 

o caso da máquina operando na região linear da curva de saturação e somente Algoritmos 

Genéticos (AG) para a região não linear da mesma curva (Parâmetros dos circuitos de armadura e 

do rotor). 

Ljung (1987) aborda de forma didática a teoria de diversas técnicas utilizadas na 

identificação parâmetros de sistemas lineares e não lineares, métodos, modelos e sistemas. 

 

 Modelagem e simulação de aerogeradores. 

Em Reis (2013) aborda-se o comportamento dos aerogeradores síncronos com 

conversores, frente a curtos-circuitos no sistema, analisando-se seu real impacto no SIN (Sistema 

Interligado Nacional). 
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Para comparação e validação foram realizados estudos de curto-circuito, utilizando os 

programas ANAFAS e SAPRE (do CEPEL) para a modelagem do gerador Síncrono com 

conversor. A partir do modelo foram utilizadas para análises, oscilografias de perturbações 

ocorridas próximas à usina eólica em BT e AT, e realizados estudos de curto-circuito para 

reproduzir as perturbações em análise, bem como a comparação dos dados de simulação com os 

dados reais disponíveis. 

Em Hernandez e Ramires (2013) apresenta-se o desenvolvimento da modelagem de 

um aerogerador síncrono trifásico utilizando o Matlab/Simulink, onde a aerogerador é de 

velocidade variável com caixa multiplicadora de velocidade. A conexão com a rede é feita 

indiretamente através de inversor de frequência na frequência de 60 Hz. 

Em Bekker (2012) descreve-se a investigação da possibilidade de identificação de 

parâmetros de um aerogerador a partir de um modelo de aerogerador baseado em chamados 

código - C e código-S dos componentes do aerogerador. Foram desenvolvidos e compilados 

como uma biblioteca Simulink. Os modelos desenvolvidos foram validados e o seu desempenho 

avaliado por comparação com os blocos de modelos Simulink existentes. 

No artigo de Rose e Hiskens (2008) aborda-se a identificação de parâmetros de 

aerogeradores e a quantificação dos seus efeitos no comportamento dinâmico, a partir da 

modelagem de um aerogerador DFIG. É utilizado o conceito de sensibilidade de trajetórias para 

quantificar o efeito das variações de parâmetros nas grandes perturbações no comportamento da 

máquina, bem como a utilização do método de Gauss -Newton para identificação de parâmetros. 

 

 Identificação de parâmetros e o LabVIEW® 

Em Asgari (2015) aborda-se o tema "Instrumentação, controle e teste de um 

equipamento de ensaio em pequenos aerogeradores" foi desenvolvido um dispositivo baseado em 

um equipamento móvel como um método de ensaio de baixo custo, onde o dispositivo foi 

utilizado em trabalho experimental de um pequeno aerogerador para facilitar os testes de 

desempenho mesmo sob uma gama de velocidade do vento controlada, bem como para validar 

modelos de escoamento turbulento. O LabVIEW® foi utilizado somente para dar suporte ao 

processamento da aquisição de dados do sistema de controle do equipamento em tempo real onde 

a modelagem do sistema real (pequeno aerogerador) foi feita no Simulink. 
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Observou-se nos trabalhos pesquisados que na maioria dos casos aplicados a 

aerogeradores a modelagem foi feita com a plataforma simulink e o processo de identificação 

realizado no modo off-line utilizando métodos não recursivos que requerem o conhecimento 

prévio e/ou uso de dados fictícios de parâmetros internos dos equipamentos estudados. Não foi 

observado estudos de aquisição de dados no modo online com metodologias de identificação 

recursiva de parâmetros aplicados especificamente a aerogeradores.  

A metodologia aqui proposta, tem fundamentação na aquisição de dados de sinais 

de entrada (vento) e saída (potência ativa) online em tempo real do sistema real (aerogerador), 

onde é feito o cálculo dos parâmetros de equações pré-determinadas de forma recursiva, ou seja, 

a medida que novos conjuntos de dados são disponibilizados, os parâmetros são corrigidos 

rapidamente.  

A identificação dos parâmetros do modelo do aerogerador é feita através da 

aplicação de ferramentas do NI-LabVIEW® (Software do fabricante National Instruments), sem 

a necessidade de informações específicas a serem fornecidas por fabricantes (Método caixa 

preta).  

A obtenção dos parâmetros do modelo adotado (ARMAX) é realizada pelo método 

dos mínimos quadrados recursivo, utilizado para minimizar o erro de predição, ou seja, o erro 

entre a resposta do sistema real e a resposta do modelo adaptativo. A ferramenta desenvolvida 

por ser versátil também possibilita a identificação de modelos a partir de dados de entrada e saída 

gravados, ou seja, através de uma identificação off-line. 

Tanto o modelo como a metodologia de identificação utilizados neste trabalho 

foram determinados a partir da observação da ampla utilização e resultados satisfatórios 

alcançados nos trabalhos estudados na pesquisa bibliográfica. 

CAPÍTULO 3 

3.1 Metodologias de identificação de parâmetros  

 

A partir do estudo feito durante a pesquisa bibliográfica, tendo por base o trabalho 

de Possati (2013), abordar-se-á neste capítulo todas as etapas envolvidas nos processos de 

identificação de parâmetros de sistemas físicos. Além disso, o caso particular de identificação de 

parâmetros de máquinas síncronas, assunto relacionado ao tema deste trabalho, será introduzido.   
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  Serão apresentados os diversos tipos de testes destinados a fornecer dados de 

medições para o processo de identificação de parâmetros de máquinas síncronas. 

3.1.1 as etapas do processo de identificação de sistemas 

 

A identificação de modelos e parâmetros de sistemas físicos é o processo de 

construção de modelos matemáticos de sistemas dinâmicos utilizando dados de medições, 

existindo diversas metodologias disponíveis para essa finalidade. 

O processo de identificação de sistemas segue um determinado fluxo lógico, como 

ilustrado na Figura 4. 

 
Figura 4 - Fluxograma do processo de identificação de sistemas. 

Fonte: Adaptado de Possati, 2013. 
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Inicialmente os dados de entrada e saída são coletados através da realização de um 

ensaio, onde a escolha dos dados é feita de maneira a obter da melhor forma possível as 

informações sobre a dinâmica do sistema que se deseja modelar.  

Posteriormente, deve-se definir a estrutura do modelo, consistindo na etapa que é, 

concomitantemente, a mais importante e difícil do processo de estimação, sendo de fundamental 

importância que se tenha um bom conhecimento dos fenômenos a serem modelados para 

definição das propriedades da estrutura do modelo.  

Nesta etapa do processo é que se delineiam as três categorias, definidas de acordo 

com Ljung (1987) em que os métodos de identificação podem ser classificados.  

Na primeira, o modelo é construído através de conhecimentos empíricos e com base 

nas leis da física, sendo caracterizado por um conjunto de parâmetros com significados físicos, e 

que devem ser identificados através da utilização dos dados de medições (Identificação Caixa 

Branca – White box).  

Na segunda categoria, os modelos estruturais são parcialmente conhecidos a partir de 

conhecimentos empíricos e com base nas leis da física, o restante é reconstruído a partir dos 

dados de medição. 

Na terceira categoria, são utilizados modelos-padrão, cujos parâmetros podem ser 

interpretados como ferramenta de ajuste do modelo aos dados de entrada e saída, não refletindo 

nenhuma consideração física do sistema: essa categoria é comumente referida como modelos do 

tipo caixa preta – Black box. 

Supondo que uma determinada estrutura de modelo, parametrizada por um vetor de 

parâmetros θ, tenha sido selecionada, o próximo passo consiste na escolha de um método de 

identificação para esse vetor, objetivando que o modelo reproduza da melhor forma possível a 

dinâmica observada nos dados de medição. 

Existem numerosas metodologias estudadas até hoje utilizadas na identificação de 

parâmetros de sistemas físicos de sistemas lineares e não lineares, como é o caso das máquinas 

síncronas, como por exemplo, Mínimos Quadrados, Máxima Verossimilhança, Algoritmos 

Genéticos e Redes Neurais. 

Após a identificação dos parâmetros, é necessária a realização de testes para 

validação do modelo. A validação é realizada através da análise do desempenho do modelo em 

relação aos dados de medição coletados e ao conhecimento do sistema que está sendo modelado, 
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além da avaliação da adequabilidade do modelo ao propósito de utilização dele. No caso do 

modelo identificado não atender às expectativas, as diversas etapas do processo devem ser 

revistas. O modelo pode ser deficiente por algumas razões: 

O ensaio realizado, assim como os sinais coletados, não resulta em um conjunto de 

medições que possua informações suficientes a respeito da dinâmica do sistema físico.  

 A estrutura do modelo não é apropriada para reproduzir a dinâmica do sistema.  

 O método de estimação não foi adequadamente adotado.  

Resumidamente, em outras palavras, podemos descrever os procedimentos para 

identificação de sistemas da seguinte maneira: 

1 – Especificar e parametrizar modelos matemáticos que representam o sistema a ser 

identificado; 

2 – Identificar os parâmetros do modelo adotado que melhor se relacionam no 

sistema; 

3 – Validar o modelo para verificar se o modelo adotado corresponde às expectativas 

finais. 

3.1.2 Identificação de modelos para máquinas síncronas  

 

Segundo Possati (2013) um dos passos iniciais na busca pela representação 

matemática de uma máquina síncrona é a definição da estrutura do modelo, a qual pode ser 

representada por circuitos equivalentes de parâmetros concentrados, funções de transferência, 

equações diferenciais, etc. Posteriormente, devem ser identificados os parâmetros do modelo 

através de uma metodologia de identificação, a qual será alimentada pela estrutura do modelo e 

pelos dados de medição coletados em ensaios. 

Embora os modelos apresentados em algumas referências sejam, há muito, 

consolidados na representação de máquinas síncronas para estudos de estabilidade 

eletromecânica, são baseados em aproximações dos fenômenos físicos que acontecem na 

máquina. Além disso, as técnicas utilizadas para modelagem de fenômenos não lineares como a 

saturação magnética não são bem desenvolvidos e podem afetar a aplicabilidade do modelo em 

algumas situações. 
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Após a definição da estrutura do modelo, uma grande quantidade de testes são 

necessários e utilizados para a caracterização e identificação de parâmetros da máquina síncrona, 

que de acordo com seu estado de operação pode ser: 

 Identificação off-line: Os testes são realizados com a máquina fora de sua 

condição normal de funcionamento, ou seja, desconectada do sistema elétrico. Os testes podem 

ser realizados com a máquina em movimento, como por exemplo, um ensaio de saturação em 

vazio e o de curto-circuito, ou com a máquina em repouso, como se procede em ensaios de 

resposta em frequência.  

 Identificação online: Os testes são realizados durante o funcionamento normal da 

máquina conectada ao sistema elétrico. Os parâmetros são calculados de forma recursiva à 

medida que um novo conjunto de dados está disponível, assim, a cada novo conjunto de dados os 

parâmetros são corrigidos. Esse processo pode ser feito rapidamente à medida que o sistema 

muda. Esta metodologia é chamada de identificação em tempo real. 

Cada uma das categorias de métodos apresentadas acima possui seus méritos e 

deméritos. Na identificação online os dados de medições coletados refletem a real condição 

operativa da máquina. No entanto, as possibilidades de perturbações a serem aplicadas nos sinais 

de entrada e a quantidade de sinais disponíveis para serem medidos são limitados, uma vez que 

deve ser assegurada a operação estável do sistema elétrico.  

A identificação off-line apresenta como principal desvantagem a necessidade de 

desconexão da máquina ao sistema elétrico, o que pode ser impraticável ou até mesmo 

impossível em alguns casos. Porém, quando este procedimento é factível, podem ser realizados 

os mais variados testes, sendo possível coletar um conjunto de dados de medição bastante rico em 

informações. 

3.1.2.1. Métodos off-line para identificação de parâmetros. 

 

Tradicionalmente, os parâmetros das máquinas síncronas são obtidos através das 

folhas de dados do fabricante e validados através de métodos de ensaios off-line, que por sua vez 

são padronizados. Esses métodos assumem que a estrutura do modelo da máquina é conhecida e 

definida através de conceitos há muito tempo consolidados na modelagem de máquinas síncronas 

para a estabilidade eletromecânica, ou seja, o objetivo, portanto, é a determinação dos parâmetros 

do modelo matemático representativo da máquina em estudo. 
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Esses ensaios off-line podem ser realizados no domínio do tempo (Regime 

permanente ou transitórios – ensaios de curto-circuito) ou da frequência (Em repouso – Ensaios 

estáticos ou em movimento – Ensaios Dinâmicos) conforme ilustrado na Figura 5 abaixo, para 

identificação de parâmetros de máquinas síncronas.  

.

 

Figura 5 - Subclassificação dos métodos de ensaios off-line. 

Fonte: Possati, 2013.  

3.1.2.2 Métodos online para identificação de parâmetros  

 

Ainda em Possati (2013), nos últimos anos tem sido crescente o interesse na 

identificação online de parâmetros de máquinas síncronas. Os métodos online mostram-se 

atrativos, uma vez que a operação da máquina não precisa ser interrompida e a identificação dos 

parâmetros é realizada através de dados de medições coletados durante o funcionamento normal 

do equipamento.  

Esses métodos podem ser categorizados três maneiras: 

 Na primeira categoria, é feita uma identificação matemática (Caixa Branca -

White Box): Modelo de estrutura baseado em princípios físicos (por exemplo: leis de Newton), 

modelo de parâmetros estimado a partir de dados de medição gravados. 
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 Na segunda categoria, é feita uma identificação parcial (Caixa Cinza -Gray 

Box): Modelo de estrutura parcialmente conhecido a partir de princípios físicos. O restante é 

reconstruído a partir dos dados de medição. 

 Na terceira categoria, é feita a identificação completa, denominada 

modelagem tipo caixa preta –Black Box: Não se tem nenhuma informação do sistema, ou seja, 

não se supõe conhecida o modelo de estrutura e dos parâmetros. A identificação dos parâmetros 

se dá através da utilização de técnicas de mapeamento não linear nos conjuntos de dados de 

entrada e saída.  

Outro ponto a ser considerado são os modelos monovariáveis e multivariáveis. 

Basicamente os multivariáveis são modelos que possuem múltiplas entradas e/ou múltiplas saídas 

e os monovariáveis tem apenas um par de variáveis, ou seja, tem uma entrada para uma saída. A 

descrição dos mesmos é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Modelos segundo a quantidade de Entrada/Saída. 

 

Modelo Descrição 

MIMO Entradas Múltiplas e Saídas Múltiplas (Multiple Input Multiple Output) 

MISO Entradas Múltiplas e Saída Simples (Multiple Input Single Input) 

SIMO Entrada Simples e Saídas Múltiplas (Single Input Multiple Output) 

SISO Entrada Simples e Saída Simples (Single Input Single Input) 
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3.1.2.3. Modelagem Caixa Preta (BLACK BOX) 

 

Neste tipo de modelagem não se supõem conhecida a estrutura do modelo. O objetivo 

maior é estimar ou aproximar, com maior precisão possível, o mapeamento entre o conjunto de 

entradas medidas e o conjunto de saídas medidas correspondentes. O mapeamento é feito através 

dos cálculos dos parâmetros do modelo de forma recursiva e adaptativa à medida que um novo 

conjunto de dados está disponível. Desta forma, a cada novo conjunto de dados os parâmetros são 

corrigidos em uma velocidade de processamento muito elevada à medida que o sistema muda. 

Esta metodologia é chamada de identificação de tempo real. 

A ideia principal da metodologia é que um sistema real pode ser representado através 

de equações diferenciais, denominadas de equações de recorrência, que regerão a dinâmica do 

sistema, em que o modelo gerado é um modelo cujos parâmetros não possuem significado físico 

e por esse motivo é denominado de modelo "comportamental". 

Reforçando a ideia já exposta, na estatística existem ferramentas que auxiliam na 

previsão de uma determinada variável a partir da observação de um conjunto de outras variáveis, 

e uma das principais ferramentas é a "auto regressão" que é uma representação matemática do 

comportamento do processo (Sistema real) através de um modelo que pode ser utilizado para 

produzir seu comportamento futuro da saída [y(k)]. Na Figura 6 podemos visualizar como é 

conexão do bloco do modelo adaptativo com o bloco do sistema real e os respectivos sinais de 

entrada e saídas (real e estimada). 

 

 
Figura 6 - Conexão dos processos no método Caixa Preta 
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Neste trabalho são utilizadas essas representações para modelagem matemática. Os 

modelos são aplicados sobre uma determinada sequência de observações (sinal observado) de 

uma ou mais variáveis de estado, de maneira que essas variáveis de estado possam ser 

representadas por um sinal da seguinte maneira: 

 

                                        (1) 

 

Onde: 

 

t é o instante a um dado valor de y; 

k é valor do atraso considerado para o sinal. 

 

No processo da Figura 6 o sinal de estímulo entra em ambos os sistemas (Real e 

Modelo adaptativo). A resposta do sistema      e a resposta preditiva do sistema adaptativo 

      são combinadas (Subtrai-se a resposta preditiva da resposta real) para determinar o erro do 

modelo (erro de estimação). O erro do sistema adaptativo é definido pela equação (2). 

 

                         (2) 

 

O modelo adaptativo gera uma resposta preditiva         baseada no sinal de 

entrada        após ajustar um vetor paramétrico 

 

Modelo geral de identificação de parâmetros 

 

Segundo Ljung (1987), a equação geral de identificação de parâmetros de um modelo 

pode ser descrita da seguinte forma. 

 

          
    

    
      

    

    
      ;      (3) 

 

        
    

        
      

    

        
                  (4) 
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Onde: 

 

A(q), B(q), C(q), D(q) e F(q) são as funções polinomiais do modelo. A ordem do 

modelo é dada pela ordem do polinômio "    ". 

 

Fazendo: 

     
    

        
     [Função de transferência do sistema]     (5) 

 

      
    

        
   [Função de transferência do ruído]     (6) 

 

        [Ruído branco]  

 

 

Substituindo as equações (5) e (6) na equação (4), temos: 

 

                           ;       (7) 

 

No domínio do tempo, temos: 

 

                           ;       (8) 

 

 

Sendo o termo " q
-1

" a representação de um operador de atraso, temos que: 

 

               ;         (9) 

 

                 ,         (10) 

 

                                    (11) 

 

 

Os polinômios A(q), B(q), C(q), D(q) e F(q) podem ser definidos da seguinte maneira: 

 

                                 (12) 
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Usando a representação de (9), (10) e (11) em (12), temos que: 

 

                              (13) 

 

                              (14) 

 

Usando a representação de (9), (10) e (11) em (14), temos que: 

 

                            (15) 

 

                                 (16) 

 

Usando a representação de (9), (10) e (11) em (16), temos que: 

 

                    
          (17) 

 

                                 (18) 

 

Usando a representação de (9), (10) e (11) em (18), temos que: 

 

                              (19) 

       

                                 (20) 

 

Usando a representação de (9), (10) e (11) em (20), temos que: 

 

                       
         (21) 

 

Onde na, nb, nc, nd e nf são os números de coeficientes das equações (13), (15), (17), 

(19) e (21). 

Conforme os polinômios utilizados na equação geral (3), a estrutura do modelo 

recebe um nome específico conforme mostrado na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3 - Nome das estruturas de modelos de identificação de parâmetros. 

 

Nome da estrutura do modelo de Sistema Polinômios utilizados na equação geral 

FIR (Finite Impulse Response) B 

ARX (AutoRegresive model with eXternal input) AB 

ARMAX (AutoRegresive Moving Average model 

with eXternal input) 

ABC 

ARMA (AutoRegresive Moving Average model) AC 

ARARMAX (AutoRegresive model with 

AutoRegresive Moving Average model and 

eXternal input) 

ABCD 

OE (Output Error) BF 

BJ (Box Jekins) BCDF 

 

CAPÍTULO 4 

4.1. Conhecendo o problema. 

 

Conforme metodologia de identificação de parâmetros de modelos adotada neste 

trabalho, o primeiro passo a ser seguido é obter o conhecimento do problema (sistema real, 

contexto e plataforma de desenvolvimento) a ser estudado. Na sequência é descrito de maneira 

sucinta, o conceito e as especificações do aerogerador (Denominado aqui de sistema real), os 

locais de realização dos testes para validação do software proposto, bem como a descrição básica 

dos equipamentos e software utilizados contextualizando o motivo de sua especificação.  

 

4.1.1. Conceito de Aerogeradores Síncronos com polos bobinados. 

 

Geradores síncronos são comumente utilizados em algumas tecnologias de geração de 

energia elétrica a partir de sistemas de conversão de energia eólica.  

Os geradores síncronos utilizados em aerogeradores podem ser classificados em duas 

principais categorias:  

1 _ Geradores Síncronos com Rotor Bobinado (Wound-Rotor Synchronous 

Generators – WRSG) e;  
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2 _ Geradores Síncronos de Imã Permanente (Permanent Magnet Synchronous 

Generators – PMSG). 

No WRSG o fluxo do rotor é gerado pelo enrolamento de campo do rotor, enquanto o 

PMSG utiliza ímãs permanentes para produzir o fluxo do rotor.  

Segundo Reis (2013), dependendo da forma do rotor e da distribuição do entreferro 

ao longo do perímetro do rotor, os geradores síncronos podem ser classificados pelos tipos de 

polos lisos ou salientes.  

Polo saliente é um polo magnético que sobressai da superfície do rotor.  

Por outro lado, o polo liso é um polo magnético construído nivelado com a superfície 

do rotor.  

A Figura 7 apresenta um rotor de polos lisos – também conhecido como rotor 

cilíndrico, enquanto a Figura 8 mostra um rotor de polos salientes. Os rotores de polos lisos 

utilizados normalmente são de dois ou quatro polos, enquanto que os rotores de polos salientes 

possuem quatro ou mais polos (REIS, 2013).  

 

 Rotores de polos lisos 

 

São rotores nos quais o entreferro é constante ao longo de toda a periferia do núcleo 

de ferro, como pode ser observado na Figura 7 abaixo.  

 
Figura 7 - Gerador Síncrono com polos lisos. 

Fonte: Reis, 2013. 
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Ainda segundo Reis (2013), nas máquinas de polos lisos, os condutores são 

distribuídos ao longo da periferia. O número de polos é reduzido, gerando uma velocidade 

elevada, sendo o diâmetro destas máquinas relativamente pequeno. Apesar de, normalmente, esta 

máquina ter um comprimento bastante grande, o seu momento de inércia é muito menor do que o 

de uma máquina de polos salientes equivalente, que é mais curta, mas tem um diâmetro muito 

maior. 

 

 Rotores de polos salientes  

 

São rotores que apresentam uma descontinuidade no entreferro ao longo da periferia 

do núcleo de ferro. Nestes casos, existem as chamadas regiões interpolares, onde o entreferro é 

muito grande, tornando visível a saliência dos polos, como apresentado na Figura 8, que é o 

rotor de um aerogerador modelo Enercon E-70, similar ao modelo de aerogerador E-40, onde 

foram realizados os testes de aquisição dos dados de operação com o objetivo de reconhecimento 

e identificação de parâmetros através do software SIPAR 1.0. 

 

  

 
 

Figura 8 - Rotor e estator com polos salientes -Aerogerador Enercon E-70. 

Fonte: Enercon gmbh, 2014. 

  

Nos rotores de polos salientes há um núcleo central, ao qual se ligam os polos 

(sapatas polares - Poles shoes) onde são enrolados os enrolamentos do indutor. Esta solução é 
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utilizada normalmente em máquinas de elevado número de polos, gerando baixa velocidade de 

rotação.  

No caso do aerogerador modelo Enercon E-40 sob análise, o número de polos é igual 

a 72, possuindo cada um, uma resistência média entre 9,7 a 16 Ω (Ohms). 

 

 Geradores Síncronos com Rotor Bobinado - WRSG 

 

Como o próprio nome indica, o WRSG tem uma configuração de rotor bobinado para 

gerar o fluxo magnético no rotor. O enrolamento de campo é bobinado em torno dos polos 

(sapatas polares - Poles shoes), os quais são colocados de forma simétrica sobre o perímetro do 

rotor numa configuração radial em torno do eixo para acomodar o grande número de polos. 

Devido à saliência dos polos do rotor, o mesmo apresenta uma descontinuidade no entreferro (air 

gap) ao longo da periferia do núcleo de ferro.  

 

O enrolamento de campo do rotor do gerador síncrono requer excitação de corrente 

contínua (CC) advinda do link DC do inversor de frequência do aerogerador. Em máquinas mais 

antigas, a corrente de excitação era fornecida tipicamente por anéis coletores e escovas a partir de 

uma máquina CC, denominada excitatriz e frequentemente montada no mesmo eixo que a 

máquina síncrona.  

Alternativamente, em sistemas mais modernos, a excitação é fornecida a partir de 

excitatrizes de CA e retificadores, para transformar a CA para CC. A primeira opção é mais 

simples, mas requer manutenção regular, enquanto que a segunda opção é mais cara e complexa, 

entretanto exigindo pouca manutenção. No caso do aerogerador E-40 sob análise a excitação em 

corrente contínua é feita a partir de uma excitatriz de CA e retificador com o auxílio de um 

circuito de modulação PWM como pode ser visto no diagrama trifilar mostrada na Figura 9. 
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Figura 9 - Diagrama geral de excitação do Gerador Síncrono E-40. 

 

No caso do modelo E-40 da Enercon, bem como em alguns casos, a retificação ocorre 

na parte estacionária da máquina (Gabinete em ponto fixo da nacele) e a corrente de excitação é 

fornecida ao rotor por meio de anéis coletores (Slip ring). Ver Figura 9.  

Geradores síncronos com um número elevado de polos operando a baixas velocidades 

rotacionais podem ser usados em aerogeradores onde não há necessidade de uma caixa de 

velocidades. Isto conduz a uma melhora na eficiência do sistema e reduz os custos iniciais e de 

manutenção. Os geradores síncronos de rotor bobinado para aplicações em sistemas eólicos 

normalmente apresentam a configuração de rotor de polos salientes, com grande número de polos 

e baixa velocidade de rotação, o que propicia o acoplamento direto do gerador com a 

aerogerador.  

Segundo Reis (2013), a saliência do rotor resulta em um aumento no conjugado 

produzido pelo gerador, além de tornar a resposta da máquina mais estável diante das variações 

características na velocidade do vento.  

O aerogerador modelo Enercon E-40 em questão não é conectado diretamente na rede 

elétrica, mas sim através de um conversor CA-CC-CA (full converter) como pode ser visualizado 

no fluxograma de potência da Figura 10 a seguir.  
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Figura 10 - Fluxograma geral do circuito do GS E-40. 

Fonte: Enercon gmbh, 2014. 

4.1.2. Caracterização do Local 

 

Por questões de logística e custos operacionais, os testes iniciais de simulação tanto 

do sistema de aquisição em tempo real como do sistema de identificação de parâmetros foram 

feitos na Subestação Elétrica do CTGA-ER (SE-CTGAS-ER) 

 A princípio todas as atividades de ensaios e testes de campo do sistema de aquisição 

e de identificação de parâmetros proposto, após a campanha de testes simulados na SE-CTGAS-

ER, seriam executados nos terminais de um aerogerador síncrono de polo bobinado (Modelo 

Enercon E-40), onde o conhecimento do conceito dessa tecnologia se fez importante. 

O trabalho aqui proposto, teve como objetivo desenvolver um Software denominado 

de SIPAR 1.0, utilizando dados operacionais de um aerogerador de velocidade variável, com 

tecnologia síncrona, instalado no Parque eólico piloto da Petrobras. O mesmo é composto por 3 

aerogeradores de 600kW conectados a uma rede coletora no nível de tensão e frequência 

respectivamente de 13,8kV – 60Hz (ver Figura 11). 

A Central Geradora Eólica está localizada nos Campos de Produção de Macau e Serra 

da Petrobras, no Município de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, a 180 km a noroeste da 

cidade de Natal.  
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Figura 11 - Parque eólico piloto da Petrobras- Macau/RN. 

 

 Esta localização fica numa zona eólica Classe 3 (velocidade média anual acima de 

5,1 m/s a 10 m de altura) conforme o Atlas Eólico Nacional.  

Cada gerador eólico de 600 kW gera energia inicialmente em 400 V, e através de um 

transformador de 700kVA eleva a tensão para o nível de distribuição de 13,8 kV em uma rede 

coletora aérea. 

 O sistema de controle dos aerogeradores não permite que eles forneçam mais do 

que suas potências nominais. A Figura 12 mostra a configuração de ligação do aerogerador 

WEC (Wind Energy Converter) 03, local onde foram realizados os primeiros testes do sistema de 

aquisição. Podemos notar a torre anemométrica (TMA) próxima da torre do aerogerador, a 

edícula do transformador, que comporta o trafo, ligado à torre e a ligação com a rede coletora de 

13,8 kV. 

As informações sobre o transformador elevador, mostrado na Figura 13 podem ser 

encontradas na folha de dados do Trafo disponível no documento de título “Edícula para 

Transformador – Inst. Elétricas de Força” do memorial descritivo do parque. 
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Figura 12 - Configuração externa do aerogerador WEC 03. 

 
Figura 13 - Trafo responsável pela elevação para média Tensão. 
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 Informações sobre cargas conectadas na rede do parque eólico estudado 

  

Existem próximas ao local, as instalações elétricas dos campos produtores de petróleo 

de Conceição - CN, Salina Cristal - SCR, Macau - MA e Serra - SER, que por sua vez, tem seu 

suprimento de energia elétrica atendido pela subestação SE-MACAU da concessionária local - 

COSERN, através de dois transformadores em paralelo de 5/6,25MVA e 10/12,5MVA 69-

13,8kV, e de um rede trifásica aérea de distribuição em 13,8 kV da PETROBRAS montada com 

cabos de alumínio CAA (# 1/0 AWG) e cabos de cobre (# 35 mm²). 

A rede trifásica aérea de distribuição em 13,8 kV desses campos produtores parte da 

Subestação da COSERN, SE-MACAU, através de um alimentador exclusivo para a 

PETROBRAS e tem como ponto de entrega o Posto de Medição e Proteção (PMP) junto à 

subestação SE-Macau da COSERN.  

O ponto final dessa rede está a aproximadamente 16 km do PMP. Além desse ponto 

ainda temos um transformador abaixador 500kVA 13,8-4,16kV que alimenta o campo marítimo 

de Aratum, distante 6 km da costa, através de cabo submarino 3x50mm
2
 3,6/6kV.  

O sistema elétrico dos campos produtores de petróleo de Conceição - CN, Salina 

Cristal -SCR, Macau - MA e Serra - SER é composto atualmente por redes trifásicas aéreas de 

distribuição primária em 13,8kV e de distribuição secundária em 480 V, para suprir poços de 

petróleo equipados com bombeio mecânico e bombeio centrífugo submerso acionados por 

motores de indução de 440V / 60 Hz com potências distribuídas entre 5 e 150 HP.  

As subestações de 13,8/0,480 kV são aéreas e em solo, com transformadores de 

distribuição de potência entre 15 e 500 kVA e são protegidas no primário com fusíveis de 

distribuição e para-raios não lineares.   

Bancos de capacitores em derivação de 13,8 kV são distribuídos ao longo das redes 

trifásicas aéreas de distribuição primária, para a regulação da tensão de distribuição em 13,8 kV e 

do fator de potência de carga em 0,95 indutivo.    

Os dispositivos de proteção incorporados nas redes trifásicas aéreas de distribuição 

primária em 13,8 kV são:  

 01(um) religador, RL-21, instalado no Posto de Medição e Proteção-PMP; 

 01 religador, RL-22, localizado no campo de SCR; 

 01 religador RL-23, que alimenta a plataforma de Aratum 01, PART-01; 
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 Chaves fusíveis de distribuição para proteção de ramais primários, 

transformadores de distribuição e banco de capacitores.  

Os esquemas de coordenação da proteção em 13,8 kV utilizados são do tipo 

religador-fusível e fusível-fusível. 

Além desses dispositivos de proteção, existe uma chave seccionadora tripolar, CA-

04, automática, que pode ser acionada remotamente. 

Quando do desligamento da alimentação da COSERN, se perde o atendimento a 

todas as cargas elétricas, dado que a central geradora eólica só funciona em paralelo com o 

sistema de distribuição da COSERN. 

No caso de perdermos a central geradora eólica, não teremos perda de carga, pois, a 

alimentação da COSERN mantém o atendimento das mesmas.  

A central geradora eólica dispõe de um sistema supervisório (SCADA) que nos 

fornece além dos registros dos vários estados dos geradores, a disponibilidade de cada gerador. 

4.1.3. Escolha da plataforma de desenvolvimento 

 

Em conformidade com a IEC 61400-21, a equipe técnica do CTGAS-ER (Centro de 

Tecnologias do Gás e Energias Renováveis) está desenvolvendo um Sistema de Medição e 

Aquisição de dados de Qualidade de Energia Elétrica em tempo real denominado SMAQEE. Esse 

sistema de aquisição está sendo desenvolvido na plataforma NI-LabVIEW® (Software de 

desenvolvimento de aplicações industriais) e NI- CompactRIO®, ambos do fabricante National 

Instruments®.  

Este trabalho foi elaborado com o objetivo  inicial de ser um sub produto  do 

SMAQEE dentro das atividades de um projeto de P&D intitulado P009 - Avaliação e 

Caracterização de Impactos dos Aerogeradores na Qualidade da Energia Elétrica e 

posteriormente, dando continuidade ao desenvolvimento do SMAQEE, utilizar o mesmo para dar 

suporte ao grupo de avaliação de aerogeradores no âmbito do Programa de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica regulado pela ANEEL com o título 

“Aprimoramento de Aerogerador de 2MW para Adequação às Condições Eólicas Brasileiras”, 

código ANEEL PD-0553-0020/2012, tendo como proponente a Petrobras e como executor o 

CTGAS-ER (Centro de Tecnologias dos Gás e Energias Renováveis) , a UFRN (Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte) e a UFPE (Universidade Federal de Pernambuco). 
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Essa plataforma foi escolhida dentre diversas outras após uma meticulosa pesquisa de 

mercado dentro da fase de especificação técnica dos projetos, onde ficou constatado que a 

mesma, por ser uma plataforma industrial robusta e versátil é utilizada por grandes empresas 

internacionais que realizam os ensaios de qualidade de energia em aerogeradores e que no 

cronograma dos projetos estava previsto um processo de comparação Inter laboratorial para 

validação de resultados.  

Neste contexto, levando em consideração que o programa de mestrado profissional 

onde esse trabalho está sendo submetido visa desenvolver trabalhos não somente acadêmicos, 

mas principalmente trabalhos práticos aplicados ao mercado de trabalho, foi definida a 

plataforma NI LabVIEW® para desenvolver os algoritmos e códigos fontes do SIPAR 1.. Onde o 

mesmo está totalmente alinhado ao plano de negócios do CTGAS-ER e das corporações que 

compõem e/ou são atendidos por ele. 

4.1.4. Descrição básica da plataforma NI LabVIEW®. 

 

  Surgido em 1986 em uma versão para a plataforma Macintosh, o 

LabVIEW® (acrônimo para Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) é um 

software para desenvolvimento de aplicações que possui uma linguagem de programação gráfica 

desenvolvida pela empresa National Instruments.  

Atualmente existem também versões com ambientes de desenvolvimento integrados 

para os Sistemas Operacionais Linux, Solaris e para o Windows (Sistema operacional onde foi 

desenvolvida a aplicação deste trabalho). A programação é feita de acordo com o modelo de 

fluxo de dados, o que oferece a esta linguagem vantagens para a aquisição de dados e para a sua 

manipulação. Os programas em LabVIEW® são chamados de instrumentos virtuais ou, 

simplesmente, IV (VIs - Virtual instruments). São compostos pelo painel frontal, que contém 

a interface gráfica com o usuário e pelo diagrama de blocos, que contém o código gráfico do 

programa. (Ver Figura 14 e Figura 15 ).  

O programa não é processado por um interpretador, mas sim compilado. Deste modo 

o seu desempenho é comparável à exibida pelas linguagens de programação de alto nível. A 

linguagem gráfica do LabVIEW® é chamada "G". 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquisi%C3%A7%C3%A3o_de_dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Interface
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Figura 14 - Exemplo de painel frontal no LabVIEW® 

 
Figura 15 - Exemplo de diagrama de blocos no LabVIEW® 

Por ter a mesma base de programação para realizar a aquisição de dados e o 

processamento em tempo real, o software SIPAR 1.0 foi desenvolvido inicialmente como uma 

extensão (módulo) do sistema de aquisição de dados SMAQEE (Sistema de Medição e Aquisição 
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de dados de Qualidade de Energia Elétrica) em desenvolvimento no CTGAS-ER, onde maiores 

detalhes sobre o mesmo e a aplicação a ser desenvolvida nesse trabalho serão apresentados no 

capítulo 5. 

O desenvolvimento do software SIPAR foi realizado em acordo com a arquitetura 

básica da plataforma CompactRIO®/LabVIEW® cujo detalhamento pode ser visualizado no 

apêndice B. 

CAPÍTULO 5 

 

5.1. Modelo de sistema proposto 

O modelo de sistema adotado neste trabalho foi o modelo ARMAX (Modelo Auto 

Regressivo com Média Móvel e entradas externas), cuja fundamentação é o modelo ARX 

(Modelo Auto Regressivo com entradas externas). 

5.1.1. A base conceitual do modelo ARMAX. 

 

O modelo ARX é o modelo mais simples e utilizado, estando diretamente relacionado 

com a função de transferência discreta de um sistema. Para um sistema SISO (Entrada Simples e 

Saída Simples - Single Input Single Input) a equação para o modelo ARX é a seguinte: 

 

                                                     (22) 

Onde: 

K é o índice de tempo; 

       é a saída "i" em instantes anteriores; 

       é a entrada"i" em instantes anteriores; 

na é o número de coeficientes de A(q), e a ordem de A(q) é a ordem do modelo do sistema; 

nb é o número de coeficientes de B(q); 

e(k) é o ruído. 

A equação (22) é chamada de equação para o modelo ARX com erro e os parâmetros para 

esse modelo a serem descobertos nesse caso são: 

 



48 

 

 

 

                                   

 

Observação: Na metodologia caixa preta os significados dos parâmetros, como já 

comentado neste trabalho, não tem significado físico, ou seja, os significados dos parâmetros ou 

da "dinâmica" que governa tal sistema é algo secundário. Em tais modelos, a precisão da 

estimação é obtida através do ajuste no número de medidas passadas (representadas por "na" no 

modelo ARX por exemplo). 

Utilizando a representação (9) temos: 

 

                e         (23) 

     

                .           (24) 

 

Substituindo (23) e (24) em (22) temos: 

 

                                                              (25) 

 

Isolando os termos y(k) e u(k) em (25) temos: 

 

       
                         

                         (26) 

 

De (13) e (15) temos que: 

 

                        e                         

 

Substituindo (13) e (15) em (26) temos para o sistema ARX a seguinte equação: 

 

                               (27) 
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No domínio do tempo temos: 

 

                                 (28) 

 

Os termos           na equação (27) representa (corresponde) a parcela AR (Auto 

Regressiva) do modelo ARX enquanto os termos           e      correspondem 

respectivamente a entrada externa e ao ruído. 

Reescrevendo (27) temos: 

 

     
    

    
      

 

    
           (29) 

 

5.1.2. A Estrutura do modelo ARMAX; 

 

O modelo ARMAX é similar ao modelo ARX que usa uma sequência de entradas e 

saídas "filtradas" pelo modelo, ou seja, é melhorado com a utilização de uma média móvel 

aplicada a perturbação, ou seja, o modelo ARMAX também filtra os erros residuais visando uma 

melhor caracterização das perturbações que estão no sistema. Da mesma forma que os modelos 

ARX, os modelos ARMAX podem ser considerados como uma função de transferência da planta 

que está sendo identificada. Para sistemas SISO, a equação de geral de recorrência ARMAX é 

definida como: 

 

                                                      

                             (30) 

 

Onde: 

K é o índice de tempo; 

       é a saída "i" em instantes anteriores; 

       é a entrada"i" em instantes anteriores; 

       é um ruído branco na entrada"i" em instantes anteriores; 

na é o número de coeficientes de A(q), ordem de A(q) e do modelo do sistema; 

nb é o número de coeficientes de B(q); 

nc é o número de coeficientes de C(q); 
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e(k) é o ruído. 

                e          (31') 

     

                .         (32) 

 

               .         (33) 

 

Substituindo (31), (32) e (33) em (30) temos: 

 

                                                              

                                 (34) 

 

Isolando os termos y(k) e u(k) em (34) temos: 

 

       
                         

                           
   

     
                   (35) 

 

De (13), (15) e (17) temos que: 

 

                       , 

 

                       e 

 

                      
    

 

Substituindo (13), (15) e (17) em (35) temos para o sistema ARX a seguinte equação: 

 

                                    (36) 

 

Reescrevendo (36) na forma de função de transferência temos: 

 

     
    

    
      

    

    
             (37) 

Similar ao modelo ARX, os termos 
    

    
  do modelo ARMAX representam a função 

de transferência discreta da planta (O modelo) e os termos  
    

    
 funcionam como um filtro do 

erro resisual. A Figura 16 mostra a estrutura de um modelo ARMAX. 
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Figura 16 - Fluxo de sinal em um modelo ARMAX 

5.1.3. Método de estimação adotado (Mínimos Quadrados Recursivo). 

 

O método dos Mínimos Quadrados (Recursive least squares - RLS) determina o 

melhor ajuste do modelo aos dados experimentais a partir da minimização do erro de estimação. 

Seja uma variável y [função de     ], que está relacionada linearmente com um 

conjunto de "   " variáveis   ", sendo,               , ou seja, dados os valores da função 

     nos pontos                    tem-se: 

 

                              (38) 

 

Onde                é um conjunto de parâmetros constantes. Assume-se que    

é desconhecido e deseja-se estimar seus valores através das variáveis    e    na equação (38). O 

fluxo básico de dados pode ser visualizado na Figura 17. 

 
Figura 17 -  Fluxo básico de dados no bloco de estimação. 

 

Assume-se que o conjunto de "   " pontos observados de   e   nos instantes de tempo 

dados por              e denota-se um conjunto de medidas dados por      e 

                                     

Assim tem-se um conjunto de dados por equações lineares. 
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                                                 (39) 

 

A função (39) é chamada de função de regressão, e    é chamado de coeficiente de 

regressão. O sistema de equação (39) pode ser escrito na forma matricial da seguinte maneira: 

 

                (40) 

 

Onde em (40): 

 

   

    

    
 

    

     

     

     

 
 

     

     
   

           

      

  

  

 
  

   

 

Para estimar os parâmetros   , é necessário que      .   pode então ser calculado 

da seguinte maneira: 

 

                  (41) 

 

Onde "    " é a matriz inversa de " " e o "  " é o resultado da estimativa de " ". 

Contudo quando        não é possível determinar matematicamente o conjunto de    que 

satisfaça as "  " equações. Este processo é utilizado como um problema de "otimização" 

minimizando o erro de estimação do modelo, ou seja, em outras palavras minimizando o erro 

entre os dados de saída do modelo e os dados de medição experimentais (dados de saída do 

sistema real) a partir do ajuste de " ". 

 

Definindo um vetor para o erro como sendo: 

 

                      (42) 

 

 

Lembrando a equação (2) temos que: 

 

                 

 

Onde: 
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     = Erro estimado (Erro entre o modelo e a saída real do sistema estudado); 

     = Dados de saída do sistema real estudado; 

     = Dados de saída do modelo; 

 

Fazendo: 

 

e =      ,  y =      e da equação (37),            , logo a equação (1) pode ser escrita 

da seguinte forma: 

 

                (43) 

  

Determinando a função objetivo a ser minimizada 

 

       
  

                 (44) 

 

Substituindo (43) em (44) temos que: 

 

     
  

                              (45) 

 

Desenvolvendo: 

 

                                         (46) 

 

Derivando "   " em relação a " " e igualando a zero, é possível encontrar o vetor "    

" que minimiza a função objetivo " ", tendo: 

 

 

   

  
 
    

                       (47) 

 

Desenvolvendo, tem que: 
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Chegando a: 

 

                      (48) 

 

Onde a partir de (45) o vetor "    " pode ser resolvido pela seguinte equação desenvolvida: 

 

                        (49) 

 

Este resultado da equação (49) é chamado de estimador por Mínimos Quadrados é 

similar a equação (41) de  . 

5.2. Desenvolvimento 

 

Para desenvolver a ferramenta computacional proposta neste trabalho não foi 

necessário desenvolver a modelagem dos componentes internos do sistema estudado 

(aerogerador), porém é necessário fazer a aquisição de dados de entrada e saída do aerogerador, 

seja em tempo real para o processo de identificação online, seja a partir de dados gravados para o 

processo de identificação off-line.  Como não fazia parte do escopo deste trabalho o 

desenvolvimento do sistema de aquisição, o software de identificação SIPAR 1.0 foi 

desenvolvido inicialmente como um módulo do software de aquisição, onde a versão atual 

proposta é de um sistema SISO que faz a aquisição dos dados de vento (Como sinal de excitação) 

e de potência ativa (Como sinal de resposta). 

O Desenvolvimento do software SIPAR 1.0 é descrito em 03 etapas principais: 

 Etapa 01 - Desenvolvimento e teste do sistema para aquisição de dados de 

operação em tempo real (Target FPGA ) desenvolvido em paralelo com o software SMAQEE; 

 Etapa 02 - Desenvolvimento do Software de identificação SIPAR 1.0 (Target RT e 

Target Host); 

 Etapa 03 - Teste e validação do software SIPAR 1.0 (Descrito no capítulo 6 - 

Resultados experimentais). 

5.2.1. Etapa 1 – Desenvolvimento do sistema para aquisição de dados 

 

Nesta primeira etapa foram definidos e especificados os equipamentos e desenvolvido 

o módulo (Target FPGA) de aquisição dentro do software SMAQEE, de maneira que, durante as 
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atividades de testes do mesmo em campo (Nos terminais do aerogerador WEC 03 - Parque eólico 

piloto da Petrobras em Macau/RN), gerou-se amostras de dados gravados de vento e potência 

ativa do aerogerador ensaiado.  Posteriormente, esses dados foram validados dentro do projeto 

P009 pela equipe de professores pesquisadores da UFRN que participaram do projeto, conforme 

Medeiros Júnior, Oliveira e Tavares (2015). 

Esses dados gerados foram de grande importância para a etapa de testes e validação 

off-line do SIPAR 1.0 no decorrer do processo de seu desenvolvimento, pois durante o período de 

testes acabou a vigência do contrato de manutenção dos aerogeradores entre a empresa Wobben 

Enercon (Fabricante dos aerogeradores) e a empresa proprietária do parque (PETROBRAS). 

Pouco tempo após esse fato, as máquinas pararam de operar inviabilizando os testes do SIPAR 

nos terminais do aerogerador.  

Inicialmente para entender como é feita a aquisição dos dados para os sinais de 

excitação e resposta do SIPAR 1.0 é descrito na sequencia uma síntese do SMAQEE, cuja base 

de aquisição e processamento em tempo real é a mesma. 

 

 5.2.1.1. Hardware de aquisição de dados- SMAQEE/ (SIPAR Online). 

 

Os requisitos mínimos para especificar os equipamentos, bem como para a validade e 

especificação das condições de ensaio são padronizados e descritos na norma IEC 61400-21(IEC, 

2008).  

Baseado nessas informações foi desenvolvido o sistema de Hardware proposto cujos 

elementos principais podem ser visualizados na Figura 18. 
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Figura 18 - Elementos principais de hardware do SMAQEE/SIPAR. 

 

A arquitetura base de hardware está fundamentada em dois dispositivos: Uma 

primeira unidade de aquisição de dados (módulo 01) montado na plataforma CompactRIO® (ver 

Figura 19), que consiste em um sistema reconfigurável composto de três componentes 

principais: 

Um processador com sistema operacional em tempo real (CompactRIO® 9022), um 

chassi cRIO-9112 Xilinx Virtex-5 FPGA (Field Programmable Gate Array) reconfigurável e 

módulos de entrada/saída industriais. 
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Figura 19 - Configuração física do CompactRIO®. 

 

 O módulo 01 tem a principal função de fazer a aquisição de dados de medição de 

corrente e tensão nos terminais do aerogerador. Como a norma IEC 61400-21 em sua última 

versão não especifica onde são os terminais do aerogerador, cabe ao fabricante definir, e partindo 

dessa informação o módulo 01 pode trabalhar em duas configurações:  

 

 Configuração 01 (EMAQEE - BT -Equipamento Móvel de Medição e Aquisição de 

dados de Qualidade de Energia Elétrica em Baixa Tensão) - Medição trifásica na edícula ou sala 

do transformador de potência do aerogerador, em conjunto com transdutores de tensão modelo 

LEM CV 3-1500 (entrada: 0 a 1000 VCA r.m.s./saída 0 a 10 VCC) e Transformadores de 

Corrente (TCs) modelo LEM LT 2005-S (entrada: 0 a 2000 A/saída: 0 a 400 mA) para medições 

em aerogeradores de até 1,8 MW em 690 VCA ou modelo LEM LT 4000-S (entrada: 0 a 4000 

A/saída: 0 a 800 mA) para aerogeradores com maior potência. Ambos os TCs têm uma banda 

passante 100 kHz e classe de exatidão 0,3 ideais para uma resposta em frequência requerida pela 

norma. (Ver diagrama na   Figura 20 e imagens na Figura 21). 
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Figura 20- Diagrama multifilar (Configuração EMAQEE BT). 

 

 
Figura 21 - Configuração EMAQEE BT (Campanha de testes na SE-CTGAS-ER). 
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 Configuração 02 - Medição trifásica em Média Tensão (MT) dentro de uma estação 

móvel para medição de tensão e corrente em média tensão denominada EMMAQEE- MT 

(Equipamento Móvel de Medição e Aquisição de dados de Qualidade de Energia Elétrica em 

Média Tensão), com barramento com capacidade de até 400 A nominal em conjunto com 

Transformadores de Potencial (TPs) relação 13,8 kV/(115/√3) para redes coletoras (redes de 

distribuição interna) de 13,8 kV ou TPs relação 34,5kV/(115/√3) para redes de 34,5 kV (A 

maioria dos parques eólicos no Brasil estão conectados neste nível de tensão).  

Ambos os TPs têm uma classe de exatidão 0,3 atendendo a norma. (Ver diagrama na 

Figura 22 e imagens na Figura 23) 

 

 

 
Figura 22 - Diagrama multifilar (Configuração EMAQEE MT). 

 

Observação: O SMAQEE é o conjunto software e hardware, que pode ser utilizado na 

configuração 01 ou configuração 02 do EMAQEE.  
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Nas duas configurações citadas, o módulo 01 também armazena os dados 

transmitidos do Módulo 02 (Datalogger Meteo-40L do fabricante Ammonit, instalado em uma 

torre de medição anemométrica -TMA) via protocolo ModBus Over TCP/IP em uma rede 

Ethernet, que por sua vez, está conectada a um canal de comunicação por rádio frequência (RF).  

O canal de comunicação RF é proporcionado pelo uso de transceptores modelo APC 

5M da Intelbras ou modelo NanoBridge M5 22 da Ubiquiti.  

O módulo 02 tem como função principal fazer a aquisição dos dados de velocidade 

(usados nos cálculos dos parâmetros da norma) e direção de vento a uma frequência máxima de 

amostragem de 1 Hz e enviar esses dados para o módulo 01.  

 
Figura 23 - Configuração EMAQEE MT (WEC 03 em Macau/RN). 

 

Para isso, faz uso de um anemômetro de copos e uma biruta potenciométrica. Todos 

os equipamentos periféricos de comunicação e proteção do módulo 02 na TMA são alimentados 

por um sistema de energia fotovoltaica que, quando não está fornecendo energia para o módulo 

02, está alimentando e armazenando a mesma em uma bateria dimensionada para suprir potência 

ao módulo 02 em períodos de baixa ou ausência da incidência solar no painel, evitando a perda 

de dados durante as campanhas de medição.  



61 

 

 

 

Ainda em relação à escolha da plataforma CompactRIO®, o processador de tempo 

real fornece comportamento determinístico e capacidade de executar operações de ponto 

flutuante.  

O FPGA permite que sejam desenvolvidas lógicas que necessitem de alta velocidade 

de execução e temporização precisa. Estes são conectados por um barramento PCI.  

Os submódulos industriais podem ser acoplados no sistema fornecendo sensores 

adequados aos requisitos da IEC 61400-21, ligados diretamente ao FPGA permitindo assim altas 

taxas de aquisição. Os principais submódulos adotados (NI 9225 e NI 9227 para medição de 

tensão e corrente) foram validados com os requisitos da norma no item 3. – Requisitos para 

Medição. 

5.2.1.2. Software de aquisição de dados - SMAQEE/ (SIPAR Online). 

 

A ferramenta de desenvolvimento LabView permite desenvolver aplicações de 

aquisição em basicamente dois modos. O primeiro é o modo Scan Inteface que é indicado em 

soluções de com baixas frequências de amostragem (Até 500 Hz). Nesse trabalho foi determinado 

o modo de aquisição FPGA que é indicado para aplicações com altas taxas de frequência de 

amostragem. No caso da aplicação SMAQEE/(SIPAR Online) até 25 kHz para atendimento a 

norma IEC 61400-21. 

5.2.1.2.1. Desenvolvimento do Target FPGA. 

 

A base de aquisição de dados dos softwares SMAQEE/SIPAR é fundamentada no 

conceito de arquitetura básica do LabVIEW® executada pelo módulo LabVIEW FPGA® no que 

se refere ao Target FPGA, especificamente no desenvolvimento do conjunto de instruções do 

Instrumento Virtual (Virtual Instrument - VI) "AquisiçãoFPGA.vi" como pode ser visto no trecho 

do projeto dos softwares mostrado na Figura 24. 

O software desenvolvido no CTGAS-ER descrito em Medeiros Júnior, Oliveira e 

Tavares (2015) é explicado é comentado resumidamente. É feita uma descrição para aquisição 

realizada por fase (Uma das fases R, S, T) nos terminais do aerogerador, tendo em vista que para 

as outras fases os blocos do programa se repetem. 

A programação para o FPGA Xilinx Virtex-5 do chassi cRIO-9112 está sendo feita 

com o módulo NI LabVIEW FPGA® e convertido por este mesmo em VHDL. Em seguida, o 
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compilador da Xilinx é chamado para compilar e rodar a aplicação (efetuar o deploy). Na Figura 

25 é mostrado o primeiro trecho e explicado a VI principal a ser enviado ao FPGA. 

 

 
Figura 24 - Detalhe do IV "AquisiçãoFPGA.vi" na arvore do projeto. 
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Figura 25 - Inicialização dos módulos de medição no NI LabVIEW® FPGA®. 

 

Os módulos de tensão e corrente, assim como os módulos de conversão A/D e são 

inicializados em uma estrutura sequencial com a taxa de amostragem de 25 kHz (A IEC 61400-

21 prevê equipamentos com capacidade de frequência de amostragem mínima de 20 kHz), dada 

por uma estrutura de enumeração com as frequências de amostragem válidas. Uma conversão 

implícita é efetuada já que ambos os módulos apresentam a mesma estrutura e valores válidos de 

frequência de amostragem. Em seguida uma interrupção é enviada à controladora com um código 

específico, então aguarda a controladora se preparar para receber os dados que serão amostrados.  

Uma vez que a controladora responde, é enviado o comando aos módulos para início 

da amostragem dos dados. 

Um laço é então iniciado, ele deve ser executado enquanto o programa faz a 

aquisição de dados. A temporização é garantida por hardware, checada em tempo de compilação. 

Os dados dos canais dos módulos são então obtidos em representação de ponto fixo, ajustados 

para atender uma precisão superior à da IEC 61400-21. É criado um índice para cada dado de 

corrente e tensão, ou seja, é feita uma indexação antes dos mesmos serem enfileirados como 

segue. 

Uma vez que todos estão na representação adequada de ponto fixo, é montado um 

vetor e este iterado (indexação feita pela iteração do laço "PARA") para o envio de seus 

elementos em ordem para uma fila FIFO (Fist In Fist Out) onde o primeiro dado a entrar, é o 
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primeiro dado a sair. Essas FIFO são implementadas em hardware, e por sua vez, consumidas 

pela controladora. (Ver sequência na Figura 26). 

Os dados da FIFO são enviados diretamente para a memória do sistema embarcado. 

Para isso as FIFO são configuradas para o tipo Target to Host (Ver configuração das FIFO na 

Figura 27) que indica que a controladora será capaz de obter dados gerados pelo FPGA, onde a 

quantidade de elementos gerados é limitada pelo próprio FPGA. Esse foi determinado como 

sendo o limite máximo 32767 elementos que foi obtido a partir do tempo máximo        

(Taxa de integração mínima prevista na IEC 61400-21 para o cálculo da potência Ativa), que o 

tempo máximo que estas FIFO podem ser utilizadas sem que haja retirada de dados.  

 

 
Figura 26 - Laço de aquisição de dados. 
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Logo a quantidade de elementos foi calculada da seguinte forma: 

 

                              elementos.   (50)  

 

Onde: 

NE = Número de elementos máximo limitado pelo FPGA; 

Fa = Frequência de amostragem no FPGA; 

Nc = Número de canais (03 canais de corrente, 03 canais de tensão); 

T = Taxa de integração mínima para os ensaios de potência ativa na norma IEC 61400-21.

  

 
Figura 27 - Configuração das FIFO 
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Observar que a FIFO nesse caso, só será capaz de armazenar elementos antes de 

acontecer um estouro de dados (OverFlow) por um pouco mais de 0,2s (tempo fixado em 10 

ciclos de relógio interno - Clock ticks). 

 Para a garantia do sincronismo entre os módulos foi inserido um bloco com nó de 

módulos de entrada e saída do FPGA (FPGA I/O Node). Esse bloco inicializa a aquisição nos 

módulos de entrada sempre analisando o sincronismo dos dados que trafegam do FPGA para a 

controladora.  No final, os módulos poderão ser parados através desse bloco ilustrados na  Figura 

25 (Os comandos de parada só aconteceram em um caso de acontecer algum erro, similar a um 

erro ocasionado pela falta de sincronismo entre a controladora e o FPGA).  

 

5.2.1.2.2. Desenvolvimento do Target RT. 

 

O ponto inicial da execução do sistema embarcado reside na controladora (cRIO 

9022). 

A base de execução de dados com Acesso Diretos da Memória (Direct Memory - 

DMA) dos softwares SMAQEE/SIPAR é fundamentada no conceito de arquitetura básica do 

LabVIEW RT® no que se refere ao Target RT especificamente no desenvolvimento do conjunto 

de instruções do Instrumento Virtual (Virtual Instrument - VI) " MainRT.vi" como pode ser visto 

no trecho do projeto dos softwares mostrado na  

Figura 28. 

Esse IV resumidamente chama diversos outros conjuntos de VI que criam um 

endereço e arquivo .xml de configuração, fazem um pré-processamento e a criação de FIFOS a 

partir dos dados de aquisição no FPGA e armazena os dados em uma memória interna ou externa. 

  



67 

 

 

 

 
 

 

Figura 28 - Detalhe do IV " MainRT.vi " na arvore do projeto. 

 

Inicialmente, é criado um endereço para Target Host (Computador, Notebook ou HD 

externo previamente reconhecido) que salvará um arquivo com a "configuração da campanha de 

medição de campo" no formato .xml.  

Esse arquivo .xml é criado a partir de outro arquivo (Ver detalhe na Figura 29 e 

painel frontal na Figura 30) denominado de "InterfaceConfiguraçãoMedição.vi", onde é 

montado cluster referenciado em outros IVs é necessário para, dentre outras funções, evitar a 

geração de um timestamp para cada ponto amostrado, reduzindo de forma significante o espaço 

necessário dentro da memória do Target Host para gravar dados de toda a campanha de medição. 

Na próxima etapa dentro de estrutura sequencial é feito um teste, ajustes e 

inicialização de variáveis compartilhadas do target RT. 
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Dentro dessa primeira etapa a VI "AjustarArquivoConfig.vi" verifica se existe um 

arquivo no endereço criado anteriormente, se não for achado o arquivo, é criado um novo arquivo 

com as configurações.  

Um detalhe do diagrama de blocos dessa etapa pode ser vista na Figura 31. 

.Figura 29 - Detalhe do cluster no IV " InterfaceConfiguraçãoMedição.vi ". 
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Figura 30 - Painel Frontal do cluster no IV " InterfaceConfiguraçãoMedição.vi ". 

 
Figura 31 - Detalhe da inicialização do IV " MainRT.vi ". 
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Com o arquivo de configuração criado, na próxima etapa, através da VI 

"carregarConfiguraçoes.vi" o mesmo é carregado, inicializando nesse momento variáveis 

compartilhadas, principalmente a variável "Executar Medição" que darão início ao processo de 

medição, que por sua vez só inicia se essa variável booleana estiver em nível alto (Verdadeiro -

TRUE). Na  Figura 32 é mostrado os blocos da sequência. 

 

 

Figura 32 - Detalhe da inicialização da medição no IV " MainRT.vi ". 

 

No terceiro e quarto bloco da estrutura sequencial (Ver Figura 33) é realizado 

respectivamente a indexação de dados de timestamp (data e horário) a uma variável 

compartilhada para registro de aquisição "Log" e a criação das FIFO dos canais corrente, tensão e 

conversão A/D no target RT.  
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Figura 33 - Detalhe da inicialização do registro de Log no IV " MainRT.vi ". 

 

A criação das FIFO no target RT fica a cargo da VI " CriarFIFOsRT.vi". Os blocos 

internos do IV podem ser vistos na Figura 34. 

 
Figura 34 - Detalhe do IV "CriarFIFOsRT.vi" dentro do IV " MainRT.vi ". 

 

Após ser criada as FIFO, os dados de aquisição dos canais corrente, tensão e 

conversão A/D coletados ou são enviados para armazenamento em memória (disco) no formato 

padrão de arquivo do LabView (.tdms), que pode ser a memória interna ou externa do 
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CompacRIO (Ver Figura 35) ou são diretamente carregados e enfileirados a partir do FPGA. O 

padrão do projeto foi determinado como produtor/consumidor e os dois laços da Figura 36 são 

executados de forma paralela simulada, já que a controladora em questão possui apenas um 

processador. O produtor apresenta a prioridade máxima, sendo garantida assim suas restrições 

temporais. O consumidor não tem restrições temporais que são garantidas pelo SOTR (Sistema 

Operacional de tempo Real). Na mesma Figura 36 o algoritmo é responsável por executar de 

forma determinística o consumo de dados amostrados e armazenados no FPGA. É necessário um 

caráter determinístico para evitar overflow na FIFO do FPGA. Há uma espera até que esta tenha 

um determinado número de elementos calculado anteriormente em outro IV desenvolvido 

especificamente para realizar esses cálculos a partir dos dados inseridos no IV " 

InterfaceConfiguraçãoMedição.vi " 

 

 
Figura 35 - Enviando dados para o disco "MainRT.vi ". 
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Figura 36 - Carregar e enfileirar dados do FPGA.vi "" MainRT.vi ". 

 

 

Na Figura 37 é mostrada o diagrama de blocos do VI responsável por fazer a 

conexão com o Datalogger (módulo 02) "conectarDatalogger.vi". Nesta etapa o algoritmo faz a 

comunicação a partir do fornecimento do endereço de IP do datalogger que é inserido pelo 

usuário na interface Configurações de Medição. Esse endereço de IP é transformado em uma 

string e enviado a um bloco que cria um padrão TCP mestre, acessa os dados do datalogger via 

protocolo Modbus. Esses dados (Variáveis da Torre anemométrica - TA e o timestemp do 

datalogger) são armazenados em disco e/ou enfileirados em uma FIFO para acesso em outros IVs 

no Target Host, onde é gerado por exemplo um conjunto de dados de ponto flutuante formando 

em tempo real o gráfico da TA (Basicamente dados de vento e/ou direção) dentro do IV 

"InterfaceSupervisorio". Neste ponto é feita a conexão para aquisição dos dados de vento do IV 

"SIPAR.vi" para processamento do submódulo online em tempo real (Ver Figura 38). 
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Figura 37 - Conexão com o Datalogger " MainRT.vi ". 

 

 

 
Figura 38 -  Ponto de aquisição de dados de vento online no" InterfaceSupervisorio.vi ". 
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5.2.2. Etapa 02 - Desenvolvimento do Target Host (Software SIPAR 1.0) 

5.2.2.1.Desenvolvimento do IV para cálculo da potência Ativa. 

 

Como um dos sinais de entrada (Excitação) do bloco de identificação do SIPAR é a 

potência ativa, se fez necessário realizar o seu cálculo e implementação em LabView no target 

Host. 

Para o cálculo das potências, foram utilizadas as equações base sugeridas pela IEC 

61400-21 em seu anexo C, as quais foram discretizadas para as condições deste trabalho. 

Segundo a norma, para todos os canais de tensão e corrente, os coeficientes de Fourier devem ser 

calculados sobre um ciclo fundamental T (T=1/60 s). Como a primeira integração para o cálculo 

de potências deverá ter um período de “Ti= 0,2 s” (Normalizado), foi ampliado sem perdas de 

generalidade esse período 12 vezes para a frequência fundamental de 60 Hz e dessa forma 

melhorando a resolução em frequência, Δf. na sequência temos a equação (51) por fase e 

discretizada para o cálculo dos coeficientes (obtida do apêndice C da norma IEC 61400-21). 

 

Xi,ft[n] = 
 

 
   xi [k]ft( 

    

 
)dt         (51) 

 

Onde Xi,ft[n] é o coeficiente de Fourier para X ∈ {u,i} sendo u a tensão e i a corrente, 

ft ∈ {cos, sen} representando as funções trigonométricas de seno e cosseno, i ∈ {a, b, c} 

representando os três canais do sistema trifásico, N a quantidade de amostras do sinal Xi (t) para 

Ti= 0,2 s, k = [0, N -1] o índice do sinal amostrado Xi (t) e n o índice da transformada discreta de 

Fourier centrado na frequência fundamental. Após desenvolver os cálculos para o espaçamento 

em frequência dos pontos da transformada de Fourier, do valor de “n” correspondente a 

frequência fundamental e “N” o número de amostras (quantidade de pontos) chegamos aos 

coeficientes de Fourier conforme na equação (52). 

 

Xi,ft[12] =  
 

    
 ∑ xi [k]ft( 

     

    
)dt       (52) 

 

Onde k = [0, N-1] = [0,5000-1]. Logo para cada período “Ti= 0,2 s”, temos um conjunto de 

valores de dados abaixo: 
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 Xi,ft ∈{  ,   ;   ,   ;   ,   ;   ,   ;   ,   ;   ,   ;  ,   ;  ,   ;  ,   ; 

  ,   ;  ,   ;   ,   }    (53) 

 

Os componentes vetoriais de tensão e corrente fundamental da sequência positiva são 

calculados como:  

 

u1+,cos = 
 

 
   [2     ,    −   ,    −   ,    −      (  ,    −   ,   )]    (54)  

 

u1+,sin =  
 

 
   [2     ,    −   ,    −   ,    −      (  ,    −   ,   )]    (55) 

 

i1+,cos =  
 

 
  [2     ,    −   ,    −   ,    −      (  ,    −   ,   )]     (56) 

 

 i1+,sin =  
 

 
  [2     ,    −   ,    −   ,    −      (  ,    −   ,   )]     (57)  

 

Com isto, a potência ativa P+1 e potência reativa Q+1 podem ser calculadas a partir das 

equações abaixo: 

 

 P1+ =   
 

 
  ( 1+,      i1+,cos + u1+,sin   i1+,sin)]       (58) 

 

 Q1+ = 
 

 
   ( 1+,      i1+,sin − u1+,sin * i1+,cos)]       (59) 

 

 E o fator de potência dado por: 

 

 cos(φ1+) = 
   

    
     

 
          (60) 

 

A partir da resolução das equações acima foram desenvolvidos os respectivos 

algoritmos para o cálculo da potência ativa. Na Figura 39 é mostrado um trecho do principal 

diagrama de blocos para o módulo de cálculo das potências. O mesmo foi desenvolvido como um 

arquivo de extensão “.lvib” (Biblioteca de projeto do LabVIEW®) é constituído da VI principal 

denominada “CalculoPotencia.vi” e de subVIs para o cálculo das relações de transformação dos 

TCs e TPs, cálculo dos coeficientes de Fourier, cálculo vetoriais e finalmente o cálculo das 

potencias ativa, reativa e fator de potência. 
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Figura 39 - Detalhe do algoritmo de cálculo das potências do VI “CalculoPotencia.vi”. 

 

De posse de todas as medições, foi desenvolvido o módulo de identificação de 

parâmetros onde está fundamentado o software SIPAR 1.0 que será responsável pela execução 

dos métodos de estimação propostos. 

Após o cálculo das potências, de forma similar ao que foi realizado com os dados de 

vento, no IV no "InterfaceSupervisorio.vi ", também é feita a aquisição de dados de potência em 

tempo real, para gerar o gráfico de potência ativa, potência reativa e fator de potência. Neste 

ponto de dados de potência ativa é feita a conexão para aquisição dos dados de vento do IV 

"SIPAR.vi" para processamento do submódulo online em tempo real (Ver Figura 40). 
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Figura 40 - Ponto de aquisição de dados de potência ativa online no" InterfaceSupervisorio.vi ". 

 

5.2.2.2. Desenvolvimento do Módulo de Estimação. 

 

Desenvolvido os instrumentos virtuais dos Targets FPGA e RT para aquisição de 

dados de vento e potência ativa em tempo real, o próximo passo foi desenvolver a aplicação, o 

software SIPAR 1.0.  

Inicialmente criou-se uma biblioteca no target Host denominado de 

"ModuloEstimação.lvlib" que contemplou todos os IVs destinados a identificação de parâmetros 

de aerogeradores (Ver Figura 41).  

A princípio seria desenvolvida todas as linhas de código do IV "SiPAR.vi", iniciando 

do marco zero, aplicando as equações desenvolvidas no capítulo 04 para identificação de 

parâmetros utilizando o modelo de sistema ARMAX e a metodologia de estimação dos Mínimos 

Quadrados Recursivo. Entretanto, antes disso foi realizada uma nova pesquisa bibliográfica mais 

aprofundada sobre LabView aplicado a identificação de parâmetros, seguindo a orientação dos 

membros da banca de avaliação na etapa de qualificação do mestrado profissional. 
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Figura 41 - Detalhe da Arvore de processos - ModuloEstimação.lvlib. 

 

Após realizar a nova pesquisa, não se encontrou nenhum trabalho relevante no âmbito 

da realização da identificação de parâmetros de modelos, específicos para aerogeradores de 

grande porte utilizando a plataforma LabVIEW/CompactRIO para fazer a aquisição e 

processamento direto de dados online e/ou off-line.  

Contudo, identificou-se a existência de um conjunto de ferramentas de identificação 

de parâmetros de sistemas para aplicações em geral, fornecido pelo próprio fabricante (National 

Instruments) do software de desenvolvimento de aplicações, o "System Identification Toolkit”, 

cujas ferramentas já contemplavam blocos para identificação utilizando métodos de estimação 

paramétrica de modelos e com algoritmos adaptativos que utilizam métodos de estimação 

recursiva. 

Nesse trabalho foi utilizada como ferramenta para o desenvolvimento do software 

SIPAR 1.0 o bloco "SI Recursively Estimate ARMAX Model VI" e para validação do sistema 

desenvolvido usou-se o bloco "SI Model Residual Analisys VI" cujas descrições básicas 

encontram-se respectivamente nos anexos 1 e 2 deste trabalho.  

Foi desenvolvido um software cujo arquivo executável pode ser utilizado em 

qualquer computador com o sistema operacional Windows sem a necessidade de se ter o 

aplicativo de desenvolvimento LabVIEW instalado no mesmo. Para a aplicação rodar é 
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necessário apenas fazer o download no site do fabricante National Instruments do instalador do 

LabView Run-time Engine para Windows, escolhendo a versão 32 ou 64 bits que dependerá da 

versão do sistema operacional Windows instalado no computador. Esse instalador serve para 

rodar executáveis de aplicações desenvolvidas em LabView 2012 sp1, que é o caso desse 

trabalho. 

Ao ser criado o executável do SIPAR 1.0, é criado também um ícone que ao ser 

acionado abre a tela principal do software proposto (ver detalhe na Figura 42) com as seguintes 

características e funções: 

01 - Opção de rodar a aplicação fazendo a identificação de parâmetros no modo 

online ou off-line. A seleção é feita através de um botão de seleção denominado 

"IDENTIFICAÇÃO ONLINE" quando se quer fazer a identificação em tempo real e no modo 

online. Por padrão o programa inicia no modo off-line. 

02 - O software já disponibiliza através do campo " Entre com as Ordens do modelo 

ARMAX", por padrão, determinados valores para as ordens dos coeficientes das equações 

paramétricas e do atraso (A, B, C e delay) do modelo ARMAX. Esses valores podem ser 

modificados a critério do usuário para melhorar o desempenho da estimação. 

03 - No modo online, ao clicar o botão "IDENTIFICAÇÃO ONLINE", o sistema 

inicia automaticamente a aquisição dos dados de entrada e saída do sistema real e já disponibiliza 

em tempo real dentro do campo " Coeficientes do modelo ARMAX online" os valores estimados 

dos coeficientes do modelo ARMAX,  os valores estimados da saída da planta (Potência Ativa 

em W)  no campo gráfico " Saída do Modelo - Online", os valores do erro de predição no campo 

gráfico " Erro de predição - Online", a correlação cruzada e correlação cruzada normalizada  e a 

apresentação dos gráficos dos sinais de entrada e saída do sistema reais onde todos são obtidos 

após o processamento feito de forma recursiva.  

03 - No modo off-line já é iniciado por padrão quando se clica no ícone do executável 

do SIPAR. Possui os mesmos recursos e disposição dos campos e gráficos que são 

disponibilizados no modo online. A diferença é que a aquisição dos dados não é feita em tempo 

real e sim através da aquisição de dados de potência e vento gravados em um arquivo no formato 

.txt. Para rodar a aplicação com esses dados é necessário o botão "IDENTIFICAÇÃO ONLINE" 

está desativado. Deve-se inserir (digitar ou colar) o endereço onde se encontra o arquivo no 
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campo "Escolha o local do Arquivo TXT (Path)" e em seguida clicar no botão "Abrir - Carregar 

Dados". 

Os valores dos parâmetros são atualizados a cada passo. Contudo é proposto um 

modelo aproximado (linear e invariante no tempo) para o sistema real utilizando o último valor 

obtido para os parâmetros. No caso do modo online, os valores identificados são os encontrados 

após o tempo determinado para os intervalos de acionamento e operação da máquina em regime 

transitório e permanente. Esses intervalos podem ser definidos de acordo com o estudo que se 

quer realizar no aerogerador. Já no modo off-line, os parâmetros são atualizados até a aquisição e 

processamento das últimas amostras disponibilizada no arquivo .txt. 

 

 
Figura 42  - Tela principal do SIPAR 1.0 
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No modo online do SIPAR, os sinais de entrada (vento) e saída (Potência Ativa) 

denominados respectivamente de sinal de excitação e sinal de resposta que entram no bloco 

ARMAX (SI Recursively Estimate ARMAX Model VI), são sinais com dados do tipo ponto 

flutuante de tempo real advindos do gráfico da TA e de potência ativa, ambos do IV 

"InterfaceSupervisorio.vi ".  

Foi definido a utilização de bloco ARMAX com modelo SISO para aquisição de 

dados em formato de vetor/matriz (Array) que recebe os dados do IV "InterfaceSupervisorio.vi" 

já convertidos para vetor previamente. O mesmo bloco tem seu método recursivo configurado 

para o método de estimação padrão dos Mínimos Quadrados Recursivo (Recursive Least Squares 

- RLS), fazendo uma aquisição e processamento a uma frequência de amostragem de 25 kHZ. 

 Na saída do Bloco ARMAX é gerado um sinal com a amplitude do erro de predição 

que por sua vez é subtraído do sinal de resposta do sistema real e dessa forma determinando o 

sinal de resposta do modelo ARMAX do aerogerador.  

As linhas (conexões) de ambos os sinais de resposta real e resposta estimado são 

conectadas a os blocos de análise residual (SI Model Residual Analisys VI) onde são realizados os 

cálculos de correlação cruzada com o objetivo de analisar a eficiência do modelo estimado.  

Todos os sinais nos laços do SIPAR online são conectados a blocos que geram 

gráficos com formato de onda para possibilitar a visualização e acesso aos dados dos resultados 

do processo de identificação. O diagrama de blocos dos laços do modo online pode ser 

visualizado na Figura 43. 

No modo off-line do SIPAR, o processo de identificação acontece de forma similar ao 

modo online. Os blocos de entradas de dados de ordem do modelo ARMAX, o bloco de 

identificação de parâmetros ARMAX e de análise residual, bem como os blocos de geração 

gráfica são idênticos. 

 Contudo, para a aquisição e o carregamento dos dados de entrada de vento e potência 

ativa foi desenvolvida o IV "LERARQUIVOTXT", que lê o arquivo .txt e o processa gerando em 

sua saída os sinais já no formato vetorial para o bloco ARMAX no IV principal "SIPAR.vi". O 

diagrama de blocos dos laços do modo off-line pode ser visualizado na Figura 44. 
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O processo leitura do arquivo de dados de vento e potência na extensão .txt começa 

com um bloco que busca o local do arquivo, abre e realiza somente a leitura. Para realizar a 

leitura é necessário armazenar esses dados em algum lugar.  

Essa função de armazenar é feita no bloco seguinte onde o arquivo .txt é lido, 

convertido em dados de string e armazenado na memória. Na etapa seguinte sinal no formato é 

convertido para o formato de ponto.flutuante e seus dados armazenados em um vetor/matriz 

(array).  

O arquivo .txt fornecido tem 03 colunas. Uma coluna com os de dados potência ativa, 

uma com os dados de potência reativa e outra com os dados de vento. Na sequência é extraído 

somente as colunas do array referentes a potência ativa e velocidade de vento.  

Esses dados de potência ativa e velocidade de vento são convertidos em sinal e 

enviados para a IV principal "SIPAR.vi". O diagrama de blocos dos laços o IV 

"LERARQUIVOTXT" pode ser visualizado na Figura 45. 
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Figura 43 - Diagrama de blocos - Laços do SIPAR online. 
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Figura 44 - Diagrama de blocos - Laços do SIPAR off-line. 
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Figura 45 - Diagrama de blocos - aquisição .txt do SIPAR off-line. 
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CAPITULO 6  

6.1 Etapa 03 - Validação do software SIPAR 1.0 - Resultados Experimentais. 

 

Para testar a funcionalidade do software proposto neste trabalho (SIPAR 1.0) foram 

realizados testes em 02 fases principais: 

Em uma primeira fase com o objetivo de testar o processo de medição online, foi feita 

uma série de testes na SE-CTGAS-ER (Subestação do CTGAS-ER) onde se simulou a situação 

real descrita no capítulo 03 (Figura 21), através da montagem do equipamento de aquisição de 

dados de vento (Datalogger) em um segmento de torre e o EMAQEE conectado ao barramento 

de consumo interno do CTGAS-ER. Tais medições foram importantes para testar o equipamento 

e a validade e funcionamento do sistema de aquisição (SMAQEE), bem como a comunicação e 

transmissão de dados para o módulo de identificação de parâmetros.  

Apesar de se obter êxito nessa comunicação e transmissão de dados, as respostas do 

sistema de identificação foram descartadas pelo fato de que a dinâmica do sinal de entrada 

simulado (Dados reais de vento adquirido em tempo real pelo sistema Datalogger + 

CompactRIO®), em relação a dinâmica da potência de consumo interno do CTGAS-ER (Dados 

reais de aquisição de potência no CompactRIO® em tempo real) não existir autocorrelação, ou 

seja, o valor da correlação praticamente ser igual à zero.  

O próximo passo da primeira fase seria os testes de aquisição e identificação em 

campo (Parque eólico de Macau conforme descrito no capítulo 4 deste trabalho).  

Foi possível apenas a realização dos testes do sistema de aquisição (SMAQEE) 

devido ao fato de que no decorrer do período hábil de desenvolvimento do SIPAR 1.0 (modo 

online), as máquinas (aerogeradores) do parque eólico em estudo estarem paradas em decorrência 

de vencimento da vigência de contrato de manutenção, o que impossibilitou o processo de teste 

do sistema de identificação proposto.  

Durante os testes do sistema de aquisição foi possível obter uma série de dados 

temporais em regime permanente (Dados de vento e potência ativa) do aerogerador estudado, o 

que foi possibilitou os testes e validação da ferramenta proposta na próxima fase. 
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Na segunda fase, dando continuidade no desenvolvimento do SIPAR 1.0 foi 

desenvolvido um submódulo para identificação de parâmetros do modelo no modo off-line cujos 

resultados foram comparados e validados com os resultados obtidos em Medeiros Júnior, 

Oliveira e Tavares (2015). Estes são apresentados como segue. 

Os resultados aqui explanados consistiram na análise de uma série temporal com um 

conjunto de 2743 amostras de velocidade do vento e potência ativa medidas no aerogerador de 

tecnologia síncrona de 600 kW do fabricante Wobben Enercon. Dados esses obtidos durante os 

testes de campo na fase anterior. Este conjunto de dados está representado na Figura 46. 

 
Figura 46 - Conjunto de dados medidos na primeira fase de testes (dentro do projeto P009). 

Fonte: Medeiros Júnior, Oliveira e Tavares (2015). 

 

Executando o algoritmo de leitura de arquivos ".txt” no SIPAR obtemos as séries 

temporais de vento e potência ativa do sistema real conforme a Figura 47, onde a velocidade do 

vento (m/s) e potência ativa (W) estão respectivamente na cor azul e amarelo.  
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Figura 47 - Conjunto de dados medidos na primeira fase de testes (SIPAR). 

 

Executando o algoritmo de identificação do SIPAR 1.0 com esses dados obtém-se os 

gráficos para a estimativa da potência ativa em W conforme a Figura 48, onde o valor da 

potência estimada é mostrado na cor bege e o valor da potência real medida em amarelo. 

Na Figura 49 apresenta-se o gráfico referente ao sinal de saída do erro de predição 

do bloco de identificação de parâmetros ARMAX/RLS do SIPAR 1.0 

Observa-se no gráfico de erro de predição que o erro máximo dentro do período 

amostral em análise foi no máximo em torno de 11W, aproximadamente zero (0,18 %) do valor 

da potência nominal que é de 600.000 W (600kW), um erro de predição irrisório para as 

magnitudes das grandezas envolvidas. 

Na sequência são apresentados o gráfico de correlação cruzada desenvolvido pela 

equipe de professores pesquisadores da UFRN em Medeiros Júnior, Oliveira e Tavares (2015) e o 

gráfico de correlação cruzada desenvolvido pelo SIPAR, ambos relacionam os sinais de erro do 

sinal de saída do modelo e o sinal de saída do sistema real. Para a quantidade de pontos 

amostrados (2743 amostras), para que o modelo seja considerado ótimo, seria necessário que os 

valores da correlação cruzada estivessem na faixa de aproximadamente  0,02, número essa 

obtido a parti da normalização  
 

     
     . 
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Figura 48 - Sinais de potência ativa medida e estimada (SIPAR). 

 

 
Figura 49 - Gráfico do erro de predição do modelo desenvolvido. 
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Observa-se pelo gráfico da Figura 50  que o modelo de identificação desenvolvido 

em Medeiros Júnior, Oliveira e Tavares (2015) possibilitou uma correlação cruzada dentro da 

faixa ótima, um indicativo de quão bom está o modelo utilizado. Comparando com o gráfico de 

correlação desenvolvido no SIPAR (Figura 51), observa-se um resultado semelhante, ou seja, o 

SIPAR também possibilitou uma correlação cruzada de sinais dentro da faixa ótima. O fato de se 

apresentarem 03 valores fora da faixa na aplicação do modelo em Medeiros Júnior, Oliveira e 

Tavares (2015) e 01 valor fora da faixa na aplicação do modelo ARMAX[ SIPAR] indicam que 

os modelos obtidos podem ainda ser melhorados, seja pelo aumento da ordem do sistema ou um 

melhor tratamento dos dados (exclusão de "outliers", transformações, etc.). 

 

 

 

 
Figura 50 - Gráfico de correlação cruzada do modelo de estimação da UFRN. 

. Fonte: Medeiros Júnior, Oliveira e Tavares (2015). 
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Figura 51 - Gráfico de correlação cruzada do modelo de estimação SIPAR. 

 

O cálculo do valor estimado da saída da planta (Potência Ativa em W) foi obtido após 

o processamento feito de forma recursiva. Os valores dos parâmetros são atualizados a cada 

passo. Contudo é proposto um modelo aproximado (linear e invariante no tempo) para o sistema 

real utilizando o último valor obtido para os parâmetros, que nesse caso foram os calculados e 

demonstrados na Figura 52. 

 

 
Figura 52 - Parâmetros do modelo estimado (SIPAR). 
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Desta forma teremos um modelo matemático estimado com os coeficientes do 

sistema ARMAX da seguinte forma: 

 

De                     
   , temos: 

 

                                                      

 

De                      , temos: 

 

                                                              

       

 

De                     
   , temos: 

 

                                                            

 

Dessa forma teremos um modelo ARMAX obtido a partir do aerogerador conforme a 

equação (37) reescrita abaixo: 

 

     
    

    
      

    

    
      

 

Desenvolvendo chegamos ao seguinte modelo matemático do aerogerador no período 

de regime permanente: 

 

      
                                                   

                                  
     

 
                                      

                                  
      

 

Os resultados comprovam a eficácia da metodologia desenvolvida onde se obtém a 

extração de um modelo matemático de um aerogerador de tecnologia síncrona a partir do 

processamento e identificação dos parâmetros do modelo com dados de medição (operacionais) 

disponíveis. 
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CAPITULO 7 

7.1. Conclusão e considerações finais 

 

Este trabalho teve como foco principal o desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional (Software) aqui denominado de SIPAR 1.0 (Sistema de Identificação de 

Parâmetros de Aerogeradores) em conformidade com metodologias que são nomeadas na 

literatura técnica como identificação de sistemas caixa preta, utilizando-se o modelo de sistema 

recursivo ARMAX e método de estimação dos Mínimos Quadrados Recursivo. Os resultados 

apresentados neste trabalho comprovam que é possível obter um modelo dinâmico de um 

aerogerador utilizando o SIPAR 1.0, que realiza a identificação dos parâmetros do modelo do 

mesmo através do processamento de sinais com base no uso de medições de entrada-saída do 

próprio aerogerador. 

Duas abordagens foram adotadas para esse desenvolvimento, ambas para ajustar o 

sinal de potência ativa de saída de uma aerogerador de 600 kW síncrono correlacionada a 

velocidade do vento incidente no mesmo.  

Na primeira abordagem com foco em medições online, que teve como base o 

desenvolvimento do SIPAR 1.0 como um módulo de identificação a partir de dados obtidos de 

um sistema de aquisição para possibilitar uma avaliação em tempo real, de parâmetros relativos 

ao diagnóstico de Qualidade de Energia Elétrica - QEE gerados por aerogeradores. Esse sistema 

denominado SMAQEE está em desenvolvimento pela equipe do CTGAS-ER no âmbito de 

projetos internos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). O SIPAR 1.0 como um módulo faz a 

aquisição dos sinais de entrada (Ventos) e saída (Potência Ativa), processando-os como sinais de 

excitação e resposta do bloco de identificação de parâmetros dentro do software desenvolvido na 

plataforma LabVIEW® e devolvendo para o usuário os parâmetros do modelo atualizados em 

tempo real. 

A segunda abordagem diz respeito à identificação de parâmetros a partir de dados de 

medição gravados na campanha de testes e validação do SMAQEE, ou seja, foi desenvolvido um 

submódulo do SIPAR 1.0 para análise e identificação off-line, possibilitando o teste e validação 

da ferramenta como um todo em laboratório, já que a mudança nas linhas de programação desse 

submódulo off-line, para o submódulo online foi apenas na etapa de processamento diferenciado 
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do sinais de excitação e resposta, permanecendo inalterado o bloco de modelagem e estimação de 

parâmetros.  

O desenvolvimento dessas duas abordagens possibilitou o desenvolvimento de uma 

ferramenta versátil possibilitando a identificação off-line e online. 

A análise residual (Análise do erro de predição) para validação do modelo 

identificado foi realizado através da adição de blocos de análise de autocorrelação e correlação 

cruzada, cujos resultados e comparação do sinal estimado pelo modelo identificado com o sinal 

do sistema real estudado foram satisfatórios, mostrando que a resposta desse modelo para o 

período amostral estudado, reproduz com grade fidelidade a resposta do sistema real, resposta 

essa que pode ser ainda otimizada através de testes com outras ferramentas matemáticas de 

estimação e novos dados com cenários diversificados. 

Tendo em vista a complexidade na modelagem de equipamentos dinâmicos como 

aerogeradores, a dificuldade de acesso às informações e dados internos a serem fornecidas pelos 

fabricantes desses mesmos equipamentos e a necessidade de utilização de dados de medição de 

ensaios de qualidade de energia elétrica que requerem equipamentos de ensaios de grande porte e 

com custos elevados, a ferramenta computacional (SIPAR 1.0) aqui proposta se apresenta para o 

mercado como uma possibilidade de um sistema rápido para obtenção de dados para modelagem 

de aerogeradores sem a necessidade de informações específicas a serem fornecidas por 

fabricantes, já que as equações geradas não possuem um significado físico de componentes 

internos dos aerogeradores, o que do ponto de vista do fabricante é uma proteção ao seu segredo 

industrial e ao mesmo tempo promove a facilidade de acesso à resposta da máquina do ponto de 

vista do usuário que necessita do modelo do aerogerador para realizar estudos posteriores de 

conexão do aerogerador com a rede. 

Para trabalhos futuros, podem-se realizar melhorias na ferramenta computacional 

para realizar a estimação de parâmetros com duas ou mais metodologias de identificação sendo 

processadas com dados online e/ou off-line em paralelo obtendo parâmetros validados de forma 

simultânea e mostrando qual o melhor método que se adéqua a uma determinada e específica 

dinâmica de sistema real. 

Podem-se também realizar estudos de medições com o SIPAR 1.0 na aplicação de 

análises e modelagem de sistemas de micro e minigeração proveniente da fonte eólica, solar ou 

outra fonte, de maneira a propiciando ao empresariado modelos que possam estimar de forma 
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antecipada a produção de energia dos seus equipamentos em determinadas situações e locais de 

instalação. 

Outra análise possível é a comparação dos resultados (respostas) da aplicação do 

SIPAR 1.0 em uma mesma série de dados temporais utilizadas nos modelos aplicados da norma 

IEC 61400-27-1, observando e registrando suas vantagens e desvantagens de cada modelo 

proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



97 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASGARI, I. K.  Instrumentation, Control, and Testing of a Small Wind Turbine Test Rig. 

Dissertação de Mestrado. Ferdowsi University of Mashhad. 2011. 107 p. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA EÓLICA (AEEÓLICA). Boletim de Dados 

ABEEolica. Novembro 2014. Disponível em: < http://www.abeeolica.org.br/pdf/Boletim-de-

Dados-ABEEolica-Novembro-2014-Publico.pdf.> Acesso em: 17 Abr 2016. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Turbinas eólicas  

Parte 21: Medição e avaliação das características da qualidade da energia de aerogeradores 

conectados à rede. Norma NBR 61400-21. Out. 2010. 57 p. 

 

AZZOLIN, R. Z.  Identificação Automática dos Parâmetros Elétricos de Motores de 

Indução Trifásicos. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Santa Maria - RS. 2008. 

190 p. 

 

BEKKER, J. C.  Efficient Modelling of a Wind Turbine System for Parameter Estimation 

Applications. Dissertação de Mestrado. Stellenbosch University. 2008. 98 p. 

 

ENERCON GMBH. Aerogeradores ENERCON Tecnologia & Assistência técnica. Versão 

07/10 Disponível em: < http://www.enercon.de/p/downloads/ENE_TS_port.pdf..> Acesso em: 25 

Nov 2014. 

 

HERNANDEZ, R. G.; RAMIREZ, R. G. Modelling a Wind Turbine Sinchronous Generator. 

International Journal of Energy and Power (IJEP). v. 2, n. 3, fev, 2013. 

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION(IEC). IEC Wind Turbines - 

Part 27-1: Electrical simulation models - Wind turbine. Standard 61400-27-1. Fev. 2015. 204 

p. 

 

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION(IEC). IEC Wind Turbines – 

Part 21: Measurement and assessment of power quality characteristics of grid connected 

wind turbines. Standard 61400-21. Aug. 2008. 124 p. 

 

LJUNG, L. System Identification: Theory for User. University of Likomping - Sweden, 

Editora Prentice Hall, New Jersey. 1987. 255 p.  

 

MEDEIROS JÚNIOR, M. F; OLIVEIRA, J. T.; MOTA, F. C. Produto 06: R6 - Relatório Final 

(Transferência da Ferramenta Computacional e Conclusões). Relatório Técnico. Projeto 



98 

 

 

 

P009 - Avaliação e Caracterização de Impactos de Aerogeradores na Qualidade da Energia 

Elétrica. 2015. Disponível com autorização prévia da PETROBRAS S.A. 

 

NATIONAL INSTRUMENTS (NI). NI LabVIEW for CompactRIO Developer’s Guide: 

Designing a Real-Time Application. Disponível em: < 

https://www.ni.com/CompactRIO®devguide/>. Acesso em: 23 Abr 2016. 

 

POSSATI, L. H. F. Identificação de Parâmetros de Máquinas Síncronas Utilizando Dados 

operacionais. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2013. 190 p. 

 

REIS, M. V. S. Comportamento dos geradores eólicos síncronos com Conversores diante de 

curtos circuitos no sistem. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

2013. 145 p. 

 

ROSE, J.; HISKENS, I. A.  Estimating Wind Turbine Parameters and Quantifying Their 

Effects on Dynamic Behavior. Power and Energy Society General Meeting - Conversion and 

Delivery of Electrical Energy in the 21st Century. 2008. p.1-7.  Disponível em: < 

ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4596862 > Acesso em: 23 Jan 2016. 

 

 

  

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4584435
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4584435


99 

 

 

 

Apêndice A - Conceitos básicos das tecnologias de aerogeradores e norma IEC 61400-27-1 

 

Conforme norma IEC 61400-27-1 e complementando as informações contidas na 

mesma, os projetos de aerogeradores são caracterizados em quatro tipos (tecnologias) de 

conceitos atualmente:  

 • Tipo 1 

 • Tipo 2 

 • Tipo 3 

 • Tipo 4 

Tipo 1 – Conceito de aerogerador com velocidade fixa.  

• Esta configuração, consiste no aerogerador controlada com velocidade fixa, usando 

um gerador assíncrono conectado diretamente à rede através de um transformador. Uma vez que 

o gerador sempre absorve potência reativa da rede, este conceito usa um banco de capacitores 

para compensação da potência reativa. Para obter uma conexão mais suave com a rede, usa-se um 

soft-starter (equipamento de eletrônica de potência similar a um inversor de frequência) durante 

o processo de partida. 

Tipo 2 - Conceito de aerogerador com velocidade e resistência do rotor variáveis.  

• Esta configuração corresponde à aerogerador controlada com velocidade variável 

limitada, usando um gerador de indução OptiSlip e controle de passo (controle de ângulo de pitch 

ou ângulo de ataque das pás) O enrolamento do rotor do gerador é conectado em série com uma 

resistência externa controlada opticamente. Esse acoplamento óptico elimina a necessidade de 

anéis de escorregamento. Variando a resistência do rotor, o escorregamento e a potência de saída 

do sistema podem ser controlados. A faixa de controle dinâmico da velocidade é normalmente 0-

10% acima da velocidade síncrona do rotor. Assim como no tipo 1, este conceito requer o uso de 

um soft-starter para uma conexão mais suave com a rede e compensação da potência reativa. 

Tipo 3 - Conceito de aerogerador com velocidade variável e conversor de potência de 

escala parcial. Esta configuração consiste na aerogerador controlada com velocidade variável, 

usando um gerador de indução com dupla alimentação. E controle de passo (controle de ângulo 

de pitch ou ângulo de ataque das pás). O estator é conectado diretamente à rede, enquanto o rotor 

é conectado através de um conversor de potência de escala parcial (Na configuração CA-CC-CA 

conhecida tecnicamente como Back-to-Back). Normalmente, a escala parcial desse conversor é 
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de apenas 25- 30% em relação à velocidade síncrona rotórica, nesta faixa o gerador assíncrono 

funciona como um gerador síncrono. 

Tipo 4 – Conceito de aerogerador com velocidade variável e conversor de potência 

de escala plena. Esta configuração, que é a configuração estudada neste trabalho, corresponde à 

aerogerador com velocidade totalmente variável e também com controle de passo, usando o 

gerador conectado à rede através de um conversor de potência de escala plena. Esse conversor 

realiza a compensação da potência reativa e propicia conexão suave com a rede ao longo de toda 

a faixa de velocidade. O gerador pode ser excitado através de ímã permanente, ou por um gerador 

de indução tipo gaiola de esquilo. Este conceito tem total controle da faixa de velocidade, 

variando de 0 a 100% da velocidade síncrona. Contudo, ele tem perda maior de potência nos 

dispositivos de eletrônica de potência se comparado com o tipo 3, uma vez que a potência gerada 

tem de passar pelo conversor de potência. 

A norma também define os termos e parâmetros genéricos com o objetivo de 

especificar as características elétricas de um aerogerador nos terminais de conexão. Os modelos 

são descritos por tipo de tecnologia (Ver exemplo na Figura 53), onde são destacados os 

componentes elétricos e mecânicos principais do tipo de tecnologia do aerogerador distribuídos 

de uma forma modular utilizando como referência de software de programação a linguagem de 

código C. A norma permite também ser aplicada para os conceitos de aerogeradores no futuro.  

Os modelos de simulação dinâmica referem-se aos terminais do aerogerador. O 

procedimento de validação especificado na IEC 61400-27-1 é focado nos ensaios da norma IEC 

61400-21(IEC,2008) para resposta a afundamentos de tensão, mudanças de ponto de referência 

(set-point) e proteção de rede, dados que para serem gerados dependem da utilização de 

equipamentos de medição de qualidade de energia e geração de afundamentos de tensão 

controlados com valores (custos de implementação) elevados.  
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Figura 53 - Componentes mecânicos e elétricos principais de um aerogerador tipo 4. 

Fonte: IEC, 2015. 

 

Na Figura 54, é mostra-se a estrutura modular do aerogerador tipo 4, que é do 

mesmo tipo de tecnologia adotada para a realização dos testes de campo do software proposto. A 

estrutura é formada basicamente por 04 (quatro) módulos: O primeiro é o módulo de controle 

(Control), que contempla a estrutura modular de controle das potências ativa e reativa, bem como 

dos limites de corrente (Figura 55); o segundo é o módulo do sistema do gerador (Generator 

System) que contém o diagrama de blocos configuração do gerador elétrico (Figura 56) que por 

sua vez, internamente possui o diagrama de blocos para o quadro de referência de rotação do 

modelo (Figura 57). Os demais módulos de equipamentos elétricos (Electrical Equipament) e 

proteção de rede (Grid Protection) por serem específicos de cada fabricante, segundo a norma 

devem ser modelados de maneira separada para cada modelo de fabricante. 

Observa-se que internamente na estrutura modular existe a transmissão e recepção de 

vários tipos de sinais específicos como sinais referências de corrente e tensão, referências de 

frequências, potência ativa e reativa que irão possuir as características e complexidade de acordo 

com o projeto do aerogerador. 



102 

 

 

 

 
Figura 54 - Estrutura modular para um aerogerador tipo 4. 

Fonte: IEC, 2015. 

 

 
Figura 55 - Estrutura modular de controle do modelo para um aerogerador tipo 4. 

Fonte: IEC, 2015. 
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Figura 56 - Diagrama de blocos configuração do gerador elétrico para um aerogerador tipo 4. 

Fonte: IEC, 2015. 

 
Figura 57 - Diagrama de blocos para o quadro de referência de rotação do modelo. 

Fonte: IEC, 2015. 
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Apêndice B - A arquitetura básica da plataforma CompactRIO®/LabVIEW®. 

 

Para dar subsídio ao entendimento de como o software SIPAR foi desenvolvido, é 

necessário entender como funciona a arquitetura básica de um sistema de aquisição baseado na 

plataforma CompactRIO®/LabVIEW®. 

 Arquitetura básica do CompactRIO® (Hardware). 

 

O CompactRIO® é um sistema robusto, embarcado e reconfigurável que contém três 

componentes principais (ver Figura 58): 

 

1. Um processador executando um Sistema Operacional em Tempo Real (Real-Time 

Operating System  - RTOS);   

Um RTOS é um componente chave para construção de aplicações em tempo real. É 

capaz de executar de forma confiável programas com requisitos de tempo específicos, o que é 

importante para o uso em projetos de engenharia. Na aplicação proposta é necessário garantir a 

sincronização do sinal de entrada (vento) com o de saída (Potência Ativa) visando garantir uma 

auto correlação forte entre os mesmos. 

 

2. Um Chassis com Matriz de Portas Programáveis em Campo (Field-Programmable 

Gate Array -FPGA); 

Os chassis FPGA reconfigurável é o centro da arquitetura do sistema embarcado. O 

FPGA do CompactRIO está diretamente ligado as entradas e saídas (Input / Output- I/O) 

fornecendo o acesso de alto desempenho ao circuito de entrada/saída de cada módulo e 

temporização, trigger e sincronização. 

Como cada módulo é conectado diretamente ao FPGA, ao invés de um barramento, 

não teremos quase nenhuma latência de controle para a resposta do sistema em comparação com 

outras arquiteturas de controlador. Por padrão, este FPGA se comunica automaticamente com os 

módulos I/O e fornece uma entrada/saída determinista para o processador em tempo real. 

 

3. Módulos de entradas e saídas (I/O) intercambiáveis. 
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Os módulos de Entrada/Saída contêm isolamento, circuito de conversão, 

condicionamento de sinal, e conectividade embutida (built-in) para conexão direta com os 

sensores / atuadores industriais. Na nossa aplicação os sensores são TCs (Transformadores de 

corrente) e TP (Transformadores de Potencial) para a aquisição dos dados de corrente e tensão 

elétrica respectivamente. 

 

 
 

Figura 58 - Arquitetura do sistema embarcado reconfigurável. 

Fonte: NI (2016). 

 

A configuração padrão utilizada na aplicação do SIPAR requer uma Interface Homem 

Máquina -IHM para exibir dados para o operador e permitir que comandos (configuração) sejam 

enviados ao sistema embarcado. A configuração adotada que é a mais comum é a de 1:1 (1 Host - 

1 Target) como ilustrado na Figura 59. 
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Figura 59 - Configuração 1 para 1 (Host para Target). 

Fonte: NI (2016). 

 

 

 

 Arquitetura básica do LabVIEW® (Software). 

 Quase todos os sistemas de aquisição embarcados no CompactRIO® têm um 

mínimo de três níveis funções que no LabVIEW® são desenvolvidas e chamadas de IV 

(Instrumentos Virtuais), que executam de forma assíncrona dentro de três “grupos de processo 

alvos (Targets)” diferentes: 

1. Target 1: Um PC Host, Target 2: Um FPGA e um Target 3: Um Sistema 

Operacional de Tempo Real (RTO) 

As arquiteturas ou diagramas das aplicações do sistema de software LabVIEW® no 

CompactRIO® devem prover uma síntese do sistema, e essas arquiteturas aqui referenciadas na 

Figura 60  incluem: 

1. Processos representados por caixas amarelas; 

Um processo, é uma organização independente que executa de forma assíncrona um 

segmento de código - É basicamente um laço (loop). 
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2. Os Targets de hardware onde processos são executados e representados pela caixa 

de cor azul; 

3. Endereços (Paths) de comunicação de dados representados por setas pretas. 

Uma vez que determinado os processos da aplicação, o próximo passo é identificar 

endereços (paths) de comunicação de dados. A comunicação de dados é um dos fatores mais 

importantes a considerar ao projetar um sistema embarcado. Os módulos de programas 

LabVIEW®, LabVIEW® Real-Time e LabVIEW® FPGA incluem vários mecanismos para a 

transferência de dados entre processos em um único target, bem como os processos que se 

comunicam através dos targets. 

 

Figura 60 - Componentes de básicos de software no CompactRIO®. 

Fonte: NI (2016). 

 

Baseado nestas informações, a Figura 61 apresenta os processos (IVs) desenvolvidos 

na aplicação (SMAQEE/SIPAR) dando enfoque a divisão dos mesmos por target partindo do 

conceito de arquitetura padrão. 
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Figura 61 - Arvore de processos da aplicação (SMAQEE/SIPAR). 
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Anexo 01 - Descrição do bloco "SI Recursively Estimate ARMAX. VI" 
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Anexo 02 - Descrição do bloco "SI Model Residual Analysis VI" 
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