
ÂMBITO E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

O trabalho descrito na presente dissertação foi desenvolvido na área da simulação numérica de 

regimes transitórios rápidos em Sistemas Eléctricos de Energia. 

Trata-se, de modo inegável, de uma área de investigação de grande importância, se atendermos à 

dimensão actual dos Sistemas Eléctricos de Energia e ao desenvolvimento dos meios de cálculo 

disponíveis, aliados às dificuldades práticas cada vez maiores para a realização de ensaios de campo 

e para a utilização eficiente de modelos analógicos (Analisadores de Regimes Transitórios, 

universalmente conhecidos por TNA - Transient Network Analysers). Por outro lado, os enormes 

investimentos envolvidos num Sistema Eléctrico de Energia determinam a necessidade de estudos 

cada vez mais aprofundados , tendo em vista um conhecimento tão completo quanto possível das 

solicitações em jogo durante aqueles regimes, com a finalidade de se conseguir um dimensionamento 

técnica-economicamente optimizado. 

Os principais objectivos a atingir com os estudos que conduziram à presente dissertação foram os 

seguintes: 

? ? desenvolvimento dum modelo matemático eficiente de linha aérea de dois ternos  

? ? desenvolvimento do respectivo algoritmo  

? ? inserção do algoritmo referido num programa computacional de cálculo de regimes 

transitórios rápidos em Sistemas Eléctricos de Energia (programa TRANSIT da EDF) 

? ? cálculo dos valores máximos das sobretensões a recear nos casos sumariamente referidos 

no parágrafo 1.2. 

? ? avaliação dos riscos de saída simultânea de serviço dos dois ternos duma linha aérea dupla. 

Com base no modelo apresentado nesta dissertação é possível obter valores de excelente precisão, 

aliados a tempos de cálculo bastante reduzidos, e julgar com segurança da continuidade de serviço 

que é possível esperar duma ligação de dois ternos, face às diferentes possibilidades de perturbação 

da mesma. 

Em termos de estrutura, para além da Introdução e Conclusões (capítulos l e 8), esta dissertação 

pode considerar-se dividida em três partes distintas. 

A primeira parte corresponde a um estudo teórico detalhado sobre a propagação de ondas móveis em 

linhas multiterno, dando especial relevo às linhas de dois ternos, e que culmina com a apresentação 

do modelo de linha por mim desenvolvido. Este estudo teórico corresponde aos capítulos 2, 3 e 4 da 

presente dissertação. No capítulo 2 analisa-se a propagação em linhas multiterno, procurando 

estabelecer um paralelo com o clássico estudo da linha bifilar, por recurso à consideração da 

decomposição modal. Este capítulo 10 termina por uma apresentação daquilo que é a realidade física 

dos modos de propagação. 



No capítulo 3 descrevem-se os principais tipos de linhas aéreas de dois ternos e analisam-se as 

condições de simetria que nelas se verificam, tentando aproveitá-las no sentido de introduzir 

simplificações no tratamento matemático respectivo. Na parte final deste capítulo faz-se uma 

referência às técnicas de simulação numérica deste tipo de linhas. 

A primeira parte termina com o capítulo 4 onde se faz uma descrição detalhada do modelo teórico 

concebido para uma linha de dois ternos, o qual tem por base uma extensão por mim proposta dos 

modos de Clarke-Concordia. 

A segunda parte é quase inteiramente consagrada ao cálculo numérico de regimes transitórios em 

Sistemas Eléctricos de Energia, dando particular relevo, como se compreende, ao caso das linhas 

aéreas, e terminando com a apresentação dos resultados obtidos pelo algoritmo desenvolvido. 

Integram esta segunda parte os capítulos 5 e 6. 

No capítulo 5 apresenta-se uma panorâmica sobre a utilização de modelos numéricos em estudos de 

regimes transitórios rápidos em Sistemas Eléctricos de Energia, referindo a sua evolução ao longo 

dos últimos anos. Termina-se com uma referência particular ao programa TRANSIT da EDF, exemplo 

moderno de programa computacional para o cálculo de regimes transitórios. 

O capitulo 6 é dedicado ã apresentação do algoritmo desenvolvido e à sua implementação no 

programa TRANSIT, o que possibilita a sua utilização prática. Na parte final do capitulo incluiu-se uma 

longa série de exemplo, de cálculo que constituiu um teste completo ao novo modelo e proporcionou 

os elementos necessários à sua validação. 

A terceira parte é constituída pelo capitulo 7 e é consagrada à apresentação de aplicações práticas 

do modelo desenvolvido. Os casos reais estudados referem-se a aspectos particulares da rede da 

EDF, em especial o caso da ligação Central Nuclear (4 x 900 MW) - Subestação da Rede 400 kV. 

Finalmente no capitulo 8. resumem-se as conclusões mais importante, que é possível extrair como 

resultado do trabalho desenvolvido e apresentam-se algumas perspectiva, para o prosseguimento 

dos trabalhos de investigação nesta área. 


