
RESUMO 
 
O âmbito desta tese é o estudo, a simulação e a análise da estabilidade transitória de 
um Sistema Eléctrico de Energia utilizando uma nova formulação híbrida. O método 
desenvolvido combina as vantagens dos algoritmos baseados na integração numérica 
das equações que descrevem o comportamento dinâmico de um SEE com o critério das 
áreas iguais. Utiliza a flexibilidade de modelização dos componentes do sistema 
permitida pelos métodos de simulação no domínio do tempo com a velocidade e a 
grande quantidade de informação produzida pela formulação directa. Neste método 
híbrido reduz-se o sistema multimáquina a um modelo equivalente, constituído por uma 
máquina ligada a um barramento de potência infinita. A avaliação da estabilidade 
transitória é determinada através de índices de detecção de instabilidade ou 
estabilidade, sendo o processo de integração numérica somente necessário durante um 
curto intervalo de tempo, o que reduz consideravelmente o tempo de computação. Os 
limites de estabilidade são obtidos através de uma técnica simples de interpolação ou 
extrapolação. As margens de estabilidade transitória são calculadas aplicando o critério 
das áreas iguais a um sistema composto por uma máquina equivalente. 
Apresenta-se ainda uma técnica de selecção, ordenação e classificação de 
contingências, bem como uma nova metodologia de definição de medidas de controlo 
preventivo, que combina o método híbrido desenvolvido com um programa de trânsito 
de potências óptimo. 
As acções de controlo preventivo propostas caracterizam-se por uma permuta 
estratégica de potência activa entre as máquinas críticas e as restantes máquinas do 
sistema. 
Os programas computacionais desenvolvidos foram integrados num pacote interactivo e 
modular, designado por TRANsySTEM. Para se aferirem os modelos matemáticos 
estabelecidos e o pacote de programas desenvolvido, são apresentados estudos de 
estabilidade transitória em diversas redes de teste. Os resultados obtidos foram 
analisados e comparados com as soluções produzidas por outros métodos, verificando 
se que apresentam uma boa concordância. Esta nova ferramenta computacional 
poderá apoiar os responsáveis pelo planeamento, projecto e condução dos Sistemas 
Eléctricos de Energia a definir estratégias inovadoras que conduzam a um aumento 
significativo da segurança dinâmica das redes. 
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ABSTRACT 
 
In this thesis it is studied, simulated and analysed the transient stability of an Electric 
Power System using a new hybrid method. This efficient and robust approach combines 
the advantages of the time domain integration schemes to compute the initial system 
trajectory with the equal area criterion. The developed formulation uses the modelling 
accuracy of the time domain simulation techniques with the computing speed and large 
information produced by the direct approach. In this hybrid formulation the multimachine 



power network is reduced to one machine connected to an infinite busbar. The transient 
stability assessment is obtained using un(stable) indices, consequently the time domain 
simulation is only computed during a short integration period. This early termination 
reduces drastically the computing time. The stability limits are evaluated using 
interpolation or extrapolation techniques. The transient stability margins are calculated 
applying the equal area criterion to the equivalent reduced system. It is also presented a 
contingency filtering, ranking and assessment technique as well as new methodology for 
on-line preventive control. These corrective security actions use the new hybrid method 
combined with an optimal power flow program. The preventive control strategy is based 
on the active power re-dispatching from the critical cluster to the undisturbed machines. 
The developed computer programs were integrated in to the software package 
TRANsySTEM. In order to validate the established mathematical models as well as the 
software package it was studied the transient stability of different test power network. 
The results obtained with this hybrid formulation were compared with the solutions 
produced by the other methods and they show a close agreement. The developed 
hybrid approach may be a promising tool for planning, design and real time operation of 
an Electric Power System, since it can suggest efficient dynamic security actions. 
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