
Resumo 

 

O fornecimento de energia eléctrica é actualmente fundamental nas sociedades 

industrializadas, esperando-se que seja efectuado da forma mais económica possível, 

garantido ao mesmo tempo elevados níveis de qualidade e fiabilidade. As centrais de 

produção de energia eléctrica, na forma dos seus grupos geradores, são um dos 

componentes de um sistema eléctrico fundamental para a fiabilidade e qualidade do 

serviço prestado aos consumidores. Torna-se, por isso, extremamente importante que 

exista, precavendo situações anormais de exploração, capacidade por parte do sistema 

electroprodutor para responder às necessidades de consumo da rede. 

Para se determinar a adequação do sistema electroprodutor de um sistema eléctrico, 

vários foram os métodos utilizados ao longo dos tempos. Os métodos determinísticos, 

como por exemplo o método percentual em que se assumia que o valor da reserva 

necessária era uma percentagem da capacidade instalada ou da carga total do sistema, 

ou igual a um ou a alguns dos grupos de maior potência, têm vindo a ser abandonados 

em detrimento de métodos probabilísticos, tais como: os métodos probabilísticos e 

Simulação de Monte Carlo, que respondem e reflectem os factores que influenciam 

actualmente a fiabilidade dos sistemas eléctricos. 

O aumento da dimensão e complexidade dos sistemas eléctricos leva a um crescimento 

do peso computacional dos métodos probabilísticos pelo que se desenvolveu, no 

âmbito deste trabalho, um modelo híbrido que associa a um método analítico o factor 

cronológico. De facto, o método de Monte Carlo Cronológico, necessita de efectuar um 

conjunto muito alargado de sorteios de forma a gerar resultados com elevada precisão 

em sistemas de grande dimensão. Desta forma, o método analítico cronológico é uma 

alternativa ao método de Monte Carlo tendo as suas bases sido testadas neste 

trabalho. 

A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que o método analítico cronológico 

proposto para a obtenção de índices de fiabilidade de um SEE de qualquer dimensão 

foi bem sucedido. Permite não só refinar o processo de cálculo, pois permite a 

actualização das tabelas de disponibilidades dos grupos, como se demonstrou uma 

importante ferramenta para as acções de manutenção a efectuar, nomeadamente na 



escolha do melhor momento para realizar as intervenções, minimizando o risco de 

perda de carga. 

A realização deste trabalho permitiu também testar variações do método proposto, 

nomeadamente a sua conjugação com métodos de arredondamento ou truncagem para 

construção da tabela de capacidade fora de serviço, que permite acelerar o processo e 

reduzir o tempo de computação, sem alterar substancialmente os resultados finais. 

 

 

Abstract 

 

The supply of electric energy is fundamental to contemporary industrial societies, and it 

is expected to be provided in the most economical way possible, guaranteeing at the 

same time high levels of quality and reliability. Generating plants that produce electrical 

energy are one of the fundamental components of the electrical energy system for 

reliability and quality of service provided to consumers. For this reason, it becomes 

extremely important that, in order to respond to abnormal operating conditions, there be 

capacity in the system of generators to be able to respond to the consumption needs of 

the network. 

In order to determine the adequacy of the production system, various methods have 

been used through history. Deterministic methods, as for example the percentage 

method in which it is assumed that the amount of reserve needed is a percentage of the 

installed capacity or of the total load of the system or equal to one of the largest 

generating plants, have been abandoned in favor of probabilistic methods such as 

methods based on Monte Carlo simulation which respond to and reflect the factors that 

influence presently influence the reliability of electrical systems. 

The increase in the dimension and complexity of electrical systems leads to an increase 

in the computational cost of probabilistic methods such that, in the course of this work, a 

hybrid model that associates to an analytical method a chronological factor. In fact, the 

Chronological Monte Carlo method requires the computation of a very large set of trials 

in order to generate results with high precision in systems of large dimension. In this 



way, the chronological analytical method is an alternative to the Monte Carlo method 

and has had its bases tested in this work. 

Analysis of the results obtained allowed it to be concluded that the chronological 

analytical method proposed for calculating reliability indices of an energy system of any 

dimension has succeeded well. It permits not only refinement in the calculation process, 

since it permits updating the availability tables of generating groups but also showed 

itself to be an important tool for determining the maintenance actions to carry out, 

namely the choice of the best time to perform maintenance to reduce list of shedding 

load. 

The development of this work also permitted testing variations in the proposed method, 

namely its combination with rounding or truncation methods for the construction of the 

table of capacity out of service, which permits accelerating the process and reducing 

computation time without substantially altering the final results. 


