
Resumo  

Nos últimos anos tem-se manifestado um crescente interesse pela produção combinada de energia 

térmica e energia eléctrica em unidades industriais. Estas centrais de cogeração podem queimar 

resíduos industriais ou hidrocarbonetos. No entanto, a sua inserção na rede industrial e a sua 

interligação à rede pública de distribuição tem sido fonte de alguns problemas técnicos. Torna-se 

assim necessário simular o impacto do funcionamento deste tipo de unidades na exploração das 

redes eléctricas industriais.  

A análise do problema exige uma formulação bastante completa do modelo de estado associado aos 

componentes do sistema e do modelo agregado algébrico. O modelo do alternador é representado no 

referencial síncrono, envolvendo a definição de um centro de inércia do sistema, sendo também 

considerados os efeitos de saturação e de saliência dos pólos. O modelo global inclui os sistemas de 

regulação de velocidade e de tensão, incluindo ainda modelos de sistemas de controlo rápido das 

válvulas de admissão das turbinas e eventuais estabilizadores. Também se incluem os modelos 

dinâmicos das máquinas assíncronas, considerando os fenómenos transitórios de carácter eléctrico e 

mecânico. É ainda apresentado um modelo multi-máquina que descreve a topologia e complexidade 

da rede numa forma compacta de fácil implementação no programa de simulação.  

Nesta dissertação, descrevem-se alguns dos métodos de integração numérica mais utilizados na 

resolução deste tipo de problemas, nomeadamente os métodos de Runge-Kutta de quarta ordem e o 

método preditor-corrector de Adams da mesma ordem. Mostra-se ainda que o método PECE de 

Adams, quando usado com controlo adaptativo do passo, permite resolver com maior rapidez os 

problemas a tratar.  

Descreve -se também o algoritmo de simulação desenvolvido e implementado de forma a obter-se um 

programa dotado de interface gráfico. Esta ferramenta de simulação permite avaliar o comportamento 

dinâmico de redes eléctricas industriais com cogeração, face à ocorrência de uma sequência de 

perturbações, incluindo a possibilidade de funcionamento em rede isolada. Apresentam-se ainda 

alguns resultados obtidos relativamente ao comportamento dinâmico do sistema face a algumas 

perturbações.  

Abstract  

In the last years there is a growing interest in combined production of thermal and electrical energy in 

industrial units. These cogeneration centrals may burn industrial residues or hydrocarbons. However, 

its insertion in industrial networks and its interconnection to the distribution public network become 

source of some operational problems. Thus, the operation impacts of this type of units in industrial 

electric networks exploration must be carefully studied.  



The analysis of this problem demands a complete formulation of the state model associated to the 

system and the algebraic aggregated model. The synchronous generator model is expressed in a 

synchronous reference frame, involving the definition of a centre of angle proportional to inertia 

weighted angles of all the machines. The effects of generator saliency and saturation are also 

considered. The global model includes the speed-governing and voltage-regulating systems, including 

also steam turbine fast valving and power system stabilisers models. The dynamic models of 

asynchronous machines are also included, considering electrical and mechanical transient 

phenomena. A general multimachine power system model is also presented which describes the 

topology and complexity of the network in a compact form easy to implement in the simulation 

software developed for this purpose.  

In this dissertation, some of the more commonly used methods for solving numerically such problems 

including the classical Runge-Kutta method and Adams predictor-corrector method of the some order, 

are described. Also it is shown that Adams predictor-corrector formulas in a PECE mode, when used 

with variable step size, offer a fast numerical solution of the problems.  

A simulation algorithm developed is described and implemented in order to create integrated 

simulation software with graphic interface. This tool is able to perform transient stability analysis of 

industrial electrical networks with cogeneration, when a sequence of disturbances occurs in the 

system, including the possibility of operation in isolate network. Numerical results are also presented 

when applying this simulation tool to a test system where some disturbances have been simulated, in 

order to evaluate its performance and quality.  


