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Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um sistema sem fio capaz de fazer o controle de potências elétricas
em redes inteligentes de geração de energia.
Pode ser aplicada em:
• Controle de potências em fazendas eólicas
• Controle de potências em sistemas de geração eólicas isolados
• Controle de potências em centrais hidroelétricas que utilizam o gerador de indução com rotor bobinado

Os diferenciais desta tecnologia são:
• Apresenta sistema de comunicação sem fio
• Apresenta tempo de resposta menor que o dos controladores comumente usados para essas aplicações
• Possui robustez à variações dos valores da resistência do rotor
• Garante confiabilidade e segurança das informações de controle quanto à robustez a erros de transmissão
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Sistema de Controle sem fio de potências elétricas para aplicação em redes inteligentes.
O presente invento se trata de um sistema de controle sem fio de potências elétricas para aplicação em redes
inteligentes, que pode ser usado na geração de energia eólica tanto em fazendas eólicas conectadas diretamente à
rede elétrica de alimentação como em sistemas de geração isolados e micro redes, podendo também ser utilizado
em pequenas centrais hidrelétricas que utilizam o gerador de indução com rotor bobinado.

O sistema é composto por um sistema de geração
de energia (1), um sistema de comunicação sem
fio (2) que integra, adicionalmente, um
conjunto de antenas de transmissão (2.1) e
recepção (2.3) e o canal de radiopropagação (2.2),
e uma central remota de comando (3) com
conexão para rede inteligente (4).

Com o emprego de técnicas de codificação adequadas, o invento demonstra a viabilidade funcional do uso de
sistemas sem fio para a aplicação proposta, garantindo confiabilidade e segurança das informações de controle e
monitoramento transmitidas quanto à robustez a erros de transmissão inerentes ao canal de comunicação
proposto, o que inviabilizava esse tipo de aplicação.
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