
Abstract 

 

While distributed generation (DG) from renewable energy resources is seen as a key 

element of future energy supply, current electricity grids are not designed to integrate a 

steadily increasing share of distributed generators. The hierarchical network topology 

was designed for unidirectional power flows and passive operation. In order to avoid 

excessively expensive grid reinforcements, new solutions for active grid operation are 

necessary. In the context of the Austrian national research project DG DemoNet, 

different methods for an active distribution network with a high penetration of distributed 

generation were developed, especially regarding the voltage control in these networks. 

These methods were simulated for existing Austrian net sections, in the medium voltage 

systems. This work analysis the possibility to broaden these methods by the application 

of storage technologies and its integration into the already existing voltage control 

methods, especially into the coordinated voltage control, which comprises tap changing 

of the on-load tap changer of the transformer, the production of reactive power and the 

curtailment of the active power of the power plants. 

The work explains the changes performed in the algorithm of the coordinated voltage 

control to admit the integration of storage systems, including the definition of the storage 

variable and the behavior of the storage system in different voltage scenarios. 

Simulations were performed to discover the required power and capacity of a theoretical 

storage device to keep the voltage within the desired limits, with and without other 

voltage control methods. Several different storage technologies were analyzed, taking 

into account their characteristics, principal advantages and disadvantages. These 

technologies were then compared aiming to find those more suitable for the application 

to the coordinated voltage control method. The simulation results and storage 

technologies comparison can be used for the modeling of different storage systems, as 

long as the required variables and parameters are well defined and validated for the 

application to the voltage control methods. 

 

 

 



Resumo 

 

Embora a geração distribuída a partir de recursos energéticos renováveis seja vista 

como elemento-chave do futuro abastecimento energético, as actuais redes eléctricas 

não são concebidas para integrar um constante aumento da quota de geração 

distribuída. A topologia de rede hierarquizada foi concebida para um fluxo de potência 

unidireccional e operação passiva. A fim de evitar reforços na rede, que são 

excessivamente caros, novas soluções para uma rede activa são necessários. No 

contexto do projecto de investigação nacional austríaco DG DemoNet, diferentes 

métodos para uma rede activa de distribuição com uma elevada taxa de penetração de 

geração distribuída foram desenvolvidas, especialmente no que diz respeito ao controlo 

da tensão destas redes. Estes métodos foram simulados para secções da rede 

austríaca, em sistemas de média tensão. Este trabalho analisa a possibilidade de 

expandir estes métodos através da aplicação de tecnologias de armazenamento e sua 

integração aos métodos de controlo de tensão já existentes, especialmente para o 

método de controlo coordenado de tensão, que inclui transformadores de passo, 

produção de potência reactiva e o corte de potência activa das centrais eléctricas. Este 

trabalho explica as mudanças realizadas no algoritmo do controlo coordenado de 

tensão com o fim de permitir a integração dos sistemas de armazenamento, incluindo a 

definição da variável de armazenamento e o comportamento do sistema de 

armazenamento para diferentes cenários de tensão. Foram realizadas simulações para 

descobrir a potencia e capacidade necessários de um dispositivo teórico de 

armazenamento para manter a tensão dentro dos limites desejados, com e sem outros 

métodos de controlo de tensão. Varias tecnologias de armazenamento diferentes foram 

analisadas, levando em conta as suas principais características, vantagens e 

desvantagens. Estas tecnologias foram, então, comparadas com o objectivo de 

encontrar as mais adequadas para a aplicação ao método de controlo coordenado de 

tensão. Os resultados da simulação e comparação das tecnologias de armazenamento 

podem ser utilizados para a modelagem de diferentes sistemas de armazenamento, 

desde que as variáveis e os parâmetros exigidos sejam bem definidos e validados para 

a aplicação aos métodos de controlo de tensão. 


