
 
 
 

 

 

Resumo 
 

 

Nesta dissertação é apresentado um estudo de avaliação do impacto da produção eólica 

no sistema eléctrico isolado da ilha do Chipre, utilizando a ferramenta de simulação 

DIGSILent. 

São descritos os modelos dinâmicos dos diferentes componentes da rede, sendo que são 

apresentados os fundamentos matemáticos de cada um deles e posteriormente o respectivo 

modelo em DIGSILent.  

Estes modelos são depois utilizados na avaliação do comportamento dinâmico do sistema 

eléctrico face a variações de potência que possam surgir devido a perturbações na rede. A 

validade do modelo construído é demonstrada testando-o em situações de perturbação.  

Descreve-se a problemática da integração da energia eólica numa rede eléctrica isolada, 

adaptando as soluções encontradas pelos estudos realizados até à data, ao exemplo concreto 

da ilha do Chipre. 

Acrescentou-se um modelo de DIGSILent dum aerogerador à rede eléctrica existente no 

software, o que permitiu iniciar as simulações de geração eólica nesta rede.  

Vários cenários de integração eólica foram construídos tendo-se obtido um valor máximo a 

instalar para cada um dos cenários de forma a garantir a segurança dinâmica cujos requisitos 

foram estabelecidos definindo um valor limite para o desvio de frequência.  
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Abstract 
 

In this thesis is presented an evaluation of the impact of wind energy penetration in the 

Cyprus isolated Power System, using the software tool DIGSILent. 

The dynamic models of the network components are described, along with the 

mathematical fundamentals of each one of them, followed by the correspondent DIGSILent 

model. 

These models are then used in the evaluation of the dynamic behavior of the electrical 

system during power fluctuations that might happen due to network incidents. The proposed 

dynamic model for this system is then tested in fault situations.  

The problem of wind energy penetration in an isolated power system is described, 

adapting the solutions found in other studies regarding the same theme, to the particular 

case of the island of Cyprus.  

A DIGSILent model for a wind generator is added to the existent electrical network in this 

software, fact that allowed starting simulating the wind energy in this system. 

Several scenarios of wind penetration were built obtaining a maximum admitted value for 

this wind generation, in order to guarantee the dynamic stability security of the system. This 

security was defined using a limit value for the frequency deviation.  
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