
Abstract 
 
The need of reducing greenhouse gas emissions in the electrical energy supply field, 

recent technological developments in the microgeneration domain and electricity 

business restructuring are the main factors responsible for the growing interest in 

microgeneration. Large scale integration of small, modular generation units - the 

microsources - with power ratings less than a few tens of kilowatts to Low Voltage (LV) 

networks is leading with a new concept, the MicroGrid (MG). 

A MG comprises a LV network, its loads, several microsources connected to it through 

inverter interfaces and a hierarchical control and management system. Microgeneration 

technologies include mainly renewable energy systems, such as small wind generators 

and photovoltaics, microturbines, fuel cells, and storage devices such as flywheels or 

batteries. The MG advanced control and management system allows the MG operation 

as a flexible active cell either interconnected to the Medium Voltage (MV) distribution 

network or isolated from it. 

Large deployment of MG will lead with the Multi-MicroGrid (MMG) concept. In order to 

lead with the future challenges of operation and development of these electrical 

networks exploiting adequately the benefits provided by MG, namely whenever the 

upstream system has been lost, new computational tools based on mathematical 

models are required. However, in dynamic behaviour studies, the whole MMG system 

cannot be represented in a detailed manner, because the huge system dimension 

implies a computational burden that can render the study of MMG dynamic behaviour 

unfeasible. Therefore, reduced order models for MG need to be derived. 

This research work aimed to derive dynamic equivalents for MG in order to reduce the 

complexity of the whole MMG to a computational feasible size and, at the same time, 

speed up numerical simulations with limited technical resources. As the MG own 

features did not recommend classical dynamic equivalency techniques commonly used 

to derive dynamic equivalents for conventional power systems, the MG dynamic 

equivalents are built upon the nonlinear MG detailed models using system identification 

techniques for a model defined on the basis of physical considerations and also 

exploiting Artificial Neural Networks. 



The MG dynamic equivalents thus obtained are able to represent the MG dynamic 

behaviour with respect to the MV network following MMG islanding and during load 

following transients when the MMG is operated autonomously. The performance of the 

developed MG dynamic equivalents was assessed for different MMG, different types of 

disturbances as well as different operating conditions. 

 

 
Resumo 
 

A necessidade de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa aliada à 

reestruturação dos mercados de energia eléctrica, bem como os recentes 

desenvolvimentos tecnológicos no domínio da microgeração constituem os principais 

factores responsáveis pelo crescente interesse neste domínio. A interligação dessas 

pequenas fontes de geração modulares, com potências nominais não excedendo 

algumas dezenas de quilowatt, nas redes de distribuição de Baixa Tensão (BT) dá lugar 

à formação de um novo tipo de sistema de energia – a Micro Rede (MR). 

Uma MR é constituída por uma rede de BT à qual, para além das cargas, estão ligadas 

unidades de microgeração através de interfaces baseadas em electrónica de potência e 

por uma estrutura de controlo hierárquico suportada por um sistema de comunicações, 

sendo a gestão de operações feita de uma forma centralizada. As tecnologias de 

microgeração incluem, principalmente, fontes renováveis, tais como pequenos 

geradores eólicos e painéis solares fotovoltaicos, microturbinas, pilhas de combustível e 

unidades de armazenamento de energia, tais como volantes de inércia (flywheels) e 

baterias. As MR devidamente controladas podem ser ligadas à rede de distribuição de 

Média Tensão (MT) ou operadas de forma autónoma, quando isoladas da rede a 

montante. 

A integração de MR em larga escala irá dar lugar à formação de Multi-Micro Redes 

(MMR). De modo a lidar com os desafios futuros associados ao desenvolvimento e 

exploração destas redes eléctricas, tirando partido dos benefícios associados às MR, 

nomeadamente quando a MMR é operada de forma autónoma, são necessárias 

ferramentas computacionais baseadas em modelos matemáticos adequados. No 



entanto, em regime dinâmico, a representação da MMR de forma detalhada conduz a 

sistemas com um elevado número de equações diferenciais não lineares, cuja 

resolução poderá comprometer a realização de estudos de comportamento dinâmico, 

pelo que é necessário dispor de modelos de ordem reduzida para as MR. 

Este trabalho de investigação teve como objectivo o desenvolvimento de equivalentes 

dinâmicos para MR de modo a reduzir a complexidade do modelo da MMG e, em 

simultâneo, reduzir os elevados tempos de simulação. Dado que as características 

especificas das MR não aconselham a aplicação das técnicas convencionais, foram 

utilizadas técnicas de identificação de sistemas para desenvolver equivalentes 

dinâmicos para MR e adoptandas representações matemáticas baseadas em 

considerações físicas e em Redes Neuronais Artificiais. Os equivalentes dinâmicos 

obtidos permitem simular correctamente o comportamento dinâmico de MR 

relativamente à rede de distribuição de MT considerando a passagem da MMR a rede 

isolada e variações súbitas de carga, quando a MMR é operada de forma autónoma. O 

desempenho dos equivalentes dinâmicos para MR foi avaliado considerando MMR 

distintas e diferentes tipos de perturbações. 

 


