
Resumo 
 
Nesta Tese de Doutoramento desenvolve-se o conceito de Micro-Rede e procede-

se à identificação de um conjunto de funcionalidades que permitem efectuar a 

gestão e controlo deste tipo de sistema. O conceito de Micro-Rede consiste numa 

rede de distribuição de baixa tensão na qual são integradas pequenas unidades 

de produção de energia eléctrica (denominadas por micro-fontes), juntamente com 

dispositivos de armazenamento de energia e cargas controláveis, e onde são 

igualmente implementados sistemas avançados de gestão e controlo suportados 

por uma infra-estrutura de comunicações. 

Uma das características distintivas das Micro-Redes é a capacidade de poderem 

operar interligadas com a rede de distribuição de média tensão local, ou de forma 

isolada, isto é, desligadas da rede de média tensão. A operação das Micro-Redes 

em rede isolada consiste num modo de operação em emergência e requer a 

implementação de estratégias de controlo específicas. Assim sendo, nesta Tese 

são apresentadas e discutidas estratégias de controlo para a operação de uma 

Micro-Rede em rede isolada que se baseiam na exploração de técnicas de 

controlo de interfaces de electrónica de potência e na definição de funcionalidades 

de controlo de tensão e de frequência de modo a não degradar a qualidade da 

energia aquando da operação em rede isolada. O desenvolvimento das 

funcionalidades de controlo de tensão e de frequência teve em consideração as 

especificidades da resposta de cada tipo de microfonte. 

Tendo em conta as capacidades de geração instaladas numa Micro-Rede, são 

igualmente propostas funcionalidades de reposição de serviço numa rede de baixa 

tensão, no seguimento de um colapso generalizado do sistema eléctrico. Estas 

funcionalidades permitirão uma redução dos tempos de reposição de serviço aos 

clientes de baixa tensão, bem como uma melhoria da qualidade de serviço 

prestada. O desenvolvimento das sequências de reposição de serviço para uma 

Micro-Rede tomou em consideração as especificidades do sistema bem como os 

requisitos em termos de dispositivos de armazenamento de energia de forma a 



garantir um adequado controlo da tensão e da frequência durante todo o processo 

de reposição de serviço. 

 
 
Abstract 
 

This Thesis presents the development of the MicroGrid concept, together with the 

identification of the required functionalities in order to operate this new type of 

power system. 

The MicroGrid concept consists on a low voltage distribution network with 

distributed energy sources (the microsources), together with storage devices and 

controllable loads, operating in a controlled coordinated way through the use of 

advanced management and control systems supported by a communication 

infrastructure. 

The MicroGrid distinguishing characteristic is the ability to be operated as a 

coordinated entity, both in interconnected or islanded mode. In order to deal with 

MicroGrid islanded operation, an emergency operation mode must be envisaged. 

Therefore, this Thesis presents the possible control strategies to be adopted in 

order to operate a MicroGrid under islanding conditions. The proposed MicroGrid 

control strategies consider different inverter control modes together with voltage 

and frequency emergency control functionalities in order to achieve robustness of 

operation and to not jeopardize power quality during islanded operation. 

The development of the emergency control functionalities takes into account 

MicroGrid specific characteristics, namely in terms of the response of each type of 

microsource. 

Concepts for exploiting MicroGrid generation capabilities in order to provide fast 

black start functionalities at the low voltage level were also developed and tested in 

this research. 

Such an approach will enable fast restoration times to final consumers, which 

contributes to reliability improvement at the distribution level and to reduce 

customer interruption times. 



The development of the MicroGrid restoration procedure required the identification 

of a sequence of actions and conditions to be checked during the restoration stage. 

Voltage and frequency control approaches, and the need of storage devices are 

specific issues that were considered in order to ensure system stability and 

achieve robustness of operation during service restoration in the low voltage area. 

 


