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DISPOSITIVO CONTROLADOR DE POTÊNCIA

Pesquisadores da Unicamp desenvolveram um dispositivo controlador de potência para geradores de relutância
variável (GRV), concretizando uma alternativa viável ao uso de geradores síncronos e geradores de indução de
rotor bobinado em geração de energia eólica .
Pode ser aplicada em:
• Controle direto de potências de GRV em sistemas de geração eólica de energia, pequenas centrais
hidroelétricas e sistemas de cogeração.
• Controle de GRV aplicado em carros elétricos
• Controle de GRV aplicado em alternadores para carregar a bateria de veículos.

Os diferenciais desta tecnologia são:
• O controlador apresenta resposta mais rápida e mais eficiente que os controladores atuais.
• Geradores de Relutância Variável (GRV) apresentam robustez mecânica, alto torque de partida, alta eficiência e
baixo custo.

STATUS DA PATENTE
Pedido de patente de invenção depositado junto ao INPI.
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DISPOSITIVO CONTROLADOR DE POTÊNCIA POR MODOS DESLIZANTES
O emprego de fontes alternativas e renováveis de energia elétrica vem crescendo significantemente nos últimos
anos, dentre as fontes mais usadas está a energia eólica, que devido a esse contexto de crescimento demanda
investimento em melhoria de desempenho e eficiência. Atualmente, os sistemas de geração eólica utilizam
máquinas de indução e síncronas como geradores. Entretanto uma alternativa ao uso dessas máquinas é o uso de
geradores de relutância variável (GRV), cujas principais características são robustez mecânica, alto torque de
partida, alta eficiência e baixo custo.
O controle de potência do GRV
apresentava até então problemas quanto
ao desempenho em grandes faixas de
velocidade e quanto a velocidade de
resposta do sistema, esses problemas
foram superados pela invenção que é
baseada na teoria de controle em modos
deslizantes. O controle por modos
deslizantes é um tipo de controle por
estrutura variável e é uma alternativa para
a implementação de um controle
descontínuo à teoria clássica de controle.
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