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INTRODUÇÃO: 

O crescimento da demanda de energia elétrica e a necessidade de diversificação da matriz 

energética são os pilares para a ampliação do interesse por fontes alternativas de energia elétrica, como 

a solar e a eólica. A geração eólica ainda apresenta uma tecnologia mais madura e maior competitividade 

econômica em relação às demais fontes alternativas. O Gerador de Relutância Variável (GRV) tem sido 

apontado na literatura como uma boa alternativa para sistemas eólicos de velocidade variável (WECS), 

uma vez que esta máquina opera em uma ampla faixa de velocidades com desempenho de alto nível. 

Para tornar possíveis os estudos com o GRV, geralmente realizados dentro de laboratórios, 

precisa-se de um método eficiente para simular um perfil de vento realista com um motor elétrico, o que 

será feito na presente pesquisa através do software LabView comunicando-se via serial com um inversor 

comercial. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa é feita sobre uma bancada experimental com o GRV e o motor assíncrono a ser 

controlado por um inversor modelo CFW-09 da fabricante 

WEG. 

O diagrama em Labview é capaz de gerar três diferentes 

tipos de aceleração para o motor, sendo eles o modo rampa, 

passo e perfil de vento. Todos os comandos são enviados por 

telegramas formatados em ASCII, seguindo a codificação do 

fabricante, sendo os principais o telegrama de ativação e 

desativação do inversor, de leitura da velocidade do motor e de 

envio da velocidade desejada para o motor. 

O perfil de vento, como consultado em Barros (2015) e 

Koch et. Al. (2013), pode ser gerado aleatoriamente em LabView utilizando-se um ruído branco 

gaussiano que passa por um filtro de Karman, que é descrito na bibliografia como uma função eficiente 

Figura 1 – Bancada com GRV (à esquerda) e 
motor síncrono (à direita). Fonte: autoria. 
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para geração de velocidade do vento. No entanto, não há uma implementação de filtro na forma discreta, 

o que precisou ser corrigido para possibilitar a implementação em Labview. Por fim, é necessário 

converter o perfil de velocidade do vento em um perfil de velocidade do motor, para que este considere 

a caixa de redução do gerador e a conversão de velocidade do vento sobre as pás em velocidade 

angular, para posterior envio das informações ao inversor. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A IHM foi montada no software Labview conforme Figura 2. 

Primeiro configura-se a porta serial do inversor, que deve se comunicar a 9600 baud/s, com 7 

bits de dados e paridade par. Depois aciona-se 

o inversor através do botão verde. O modo 

inicial da interface é o passo, ou seja, 

velocidade constante com a opção de 

aumentar ou diminuir essa velocidade me um 

valor pré-determinado. O segundo modo é a 

rampa, em que quando ligada inicia uma reta 

ascendente ou descendente da velocidade do 

motor até um valor máximo ou mínimo pré-

determinado. Por último, o modo de estudo da 

pesquisa que é o perfil de vento, gerado 

através de configurações anteriores e 

mostrado no gráfico inferior da interface. 

Em Nichita et. Al (2002), temos a função 

de transferência para o filtro de Karman 𝐻 (𝑠) =
,

,
, onde 𝑇 =  e 𝐾 =

( , )
 são a 

constante de tempo e a constante de filtro, respectivamente, L é a microescala de Taylor do sistema, 

que caracteriza fluidos turbulentos, 𝑣  é a velocidade média do vento, 𝛽(𝑥, 𝑦) a função beta de Euler e 

𝑇  é o período de amostragem. Utilizou-se 𝐿 =  180𝑚, 𝑣 = 9 , 𝑥 = , 𝑦 =  e 𝑇 = 0,1𝑠, as mesmas 

escolhas de Nichita et. Al. (2002). 

Figura 2 - IHM criada em Labview para controle do motor. Fonte: 
autoria. 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

Para a discretização desse filtro, utilizou-se o método de Tustin conforme Oppenheim (2010), 

aplicando-se a substituição 𝑠 =
( )

( )
 para obter a função no espaço z. Assim, pode-se criar o diagrama 

de blocos para geração do perfil de vento mostrado na Figura 3. 

Dessa forma, ao selecionar o modo “perfil” na IHM, obteve-se o gráfico de velocidade do vento 

ilustrado na Figura 4, em que o controle do 

período de geração do bloco da Figura 3 

possibilita a criação de um perfil de vento com 

comportamento similiar aos casos reais de 

campo, enviado automaticamente para o 

inversor. 

 

 

CONCLUSÕES E 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Os resultados obtidos tornaram possível a emulação de um perfil de vento em laboratório, o que 

é de suma importância para a continuidade das pesquisas acerca do gerador de relutância variável. 

Além disso, o Labview se mostrou uma ótima ferramenta para criação de interfaces homem máquina, 

dado a sua simplicidade de edição e operação e pela robustez e documentação de suas bibliotecas de 

comunicação serial. 

O autor ainda sugere futuras modificações para o modelo de emulação, como a mudança de 

protocolo ASCII para protocolo MODBUS-RTU, por ser mais seguro, rápido e fácil de se trabalhar e a 

inserção de uma variável para controle dos ângulos de pitch e stall do gerador, com sua respectiva 

modelagem dinâmica a fim de quantificar a influência dessas variáveis na velocidade do rotor. 

Figura 4 - Perfil de vento gerado automaticamente pelo software. Fonte: 
autoria. 

Figura 3 - Diagrama de blocos em LabView para geração de perfil de vento. Fonte: autoria. 
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