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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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Capítulo 1 
 

Introdução 

1.1 Considerações Iniciais 

 

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do programa ERASMUS – Estágios, tendo o seu 

principal objectivo sido a análise do comportamento dinâmico da rede eléctrica da ilha do 

Chipre em situações de perturbação e em cenários de grande integração de produção eólica. 

O Chipre, a Madeira, Creta, Canárias, entre outros estão envolvidos num projecto Europeu 

que dá pelo nome de “Isolated Power Systems: Knowledge and Techonology Sharing”, que visa 

a partilha de informação sobre o comportamento destes sistemas isolados nestas condições de 

exploração [1]. 

A análise do comportamento dinâmico da rede do Chipre foi efectuada recorrendo à 

ferramenta de simulação DIGSILent tendo a sua utilização constituído uma das motivações 

deste trabalho. 

Este software consiste num programa de análise de sistemas eléctricos bastante robusto e 

completo, que permite uma análise muito precisa do comportamento dinâmico da rede sob 

diversas condições e diferentes cenários. 

A energia eólica é uma fonte de energia que tem evoluído como nenhuma outra, quer no 

campo técnico, onde os principais fabricantes de aerogeradores desenvolvem e testam novas 

tecnologias quase exaustivamente, quer no campo da simulação computacional, onde as 

principais marcas que possuem softwares de simulação, actualizam frequentemente as suas 

ferramentas, de maneira a tornar atractivo o seu produto para os TSOs e/ou outros 

interessados.   
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Nesta dissertação pretendeu-se alcançar um patamar elevado no que diz respeito à 

qualidade dos resultados obtidos, para que o estudo fosse útil para a empresa de acolhimento 

deste projecto, Transmission System Operator – Cyprus.  

 

1.2 Objectivos 

 

O principal objectivo deste projecto consistiu em determinar o impacto da produção de 

energia eólica na operação do sistema eléctrico cipriota. Vários cenários de uma possível 

geração eólica na rede eléctrica do Chipre foram estudados utilizando uma ferramenta de 

análise de sistemas eléctricos (DigSilent® Power Factory) 

Sistematizado, os objectivos do projecto foram os seguintes: 

 

1 – Familiarização com o Software de Análise de Sistemas Eléctricos, DIGSILent 

2 – Construção dum modelo dinâmico para o sistema eléctrico do Chipre, em ambiente 

DIGSilent.  

3 – Implementação de modelos de geradores eólicos na rede eléctrica, em ambiente 

DIGSILent. 

4 – Desenvolvimento de casos de estudo no que diz respeito ao nível e localização da 

geração de energia eólica.  

5 – Determinação do impacto na segurança do sistema para variadas condições de 

exploração. Quatro diferentes níveis de consumos foram estudados:  

 

- Consumo mínimo 

- Perto de consumo mínimo 

- Perto de consumo máximo 

- Consumo máximo 

 

 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

No capítulo dois, é apresentada uma visão geral sobre as energias renováveis, em especial 

a energia eólica e o porquê da grande preocupação no rápido desenvolvimento da mesma. 
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É definido o conceito de rede isolada, e exibida a problemática da implementação de 

energia eólica neste tipo de sistemas.  

São apresentados estudos que no passado abordaram temas semelhantes, baseando-se em 

casos reais ou estudos meramente teóricos, que tiraram conclusões relevantes para a 

abordagem deste problema. 

Posteriormente, no capítulo 3, são descritos os modelos matemáticos de um modelo 

dinâmico completo do sistema eléctrico de energia em causa, nomeadamente, os modelos: 

máquina síncrona e máquina assíncrona; sistemas de excitação DC1A, AC1A e ST1A; turbina a 

vapor e regulador de velocidade - TGOV1 e turbina a gás - GAST. Descreve-se a estrutura de 

cada um destes modelos e apresenta-se as equações matemáticas relevantes para a 

percepção dos sistemas. 

O capítulo 4, incide essencialmente no desenvolvimento dum modelo dinâmico preciso 

para o sistema eléctrico do Chipre. Neste capítulo apresenta-se uma descrição geral da rede 

eléctrica, descreve-se a modelização dos diferentes aparelhos: geradores, turbinas, etc. e por 

fim, procede-se à validação do modelo proposto.  

De seguida, no capítulo 5, descrevem-se os parques eólicos sob estudo, são definidos os 

casos de estudo, e construídos os diferentes cenários de análise, sendo cada um deles 

analisado consoante os resultados obtidos nas simulações.  

No capítulo 6 estão apresentadas as considerações finais deste estudo, as conclusões 

tiradas da análise dos resultados obtidos, e propostas para futuros estudos relativos a este 

tema.  
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Capítulo 2  
 

Estado da Arte 

2.1 Energias Renováveis 

 

Na sequência do cumprimento de compromissos internacionais estabelecidos em matéria 

de limitação das emissões dos gases que provocam efeito de estufa, em especial como 

resultado do protocolo de Kyoto, e na tentativa de reduzir a dependência energética externa, 

nos últimos anos tem-se observado um aumento significativo da produção de electricidade a 

partir de energias renováveis e, em particular, a partir de energia eólica. 

De entre as fontes de energia renováveis, é dado destaque à energia eólica, não apenas 

por se tratar de uma fonte de energia limpa, livre e inesgotável, mas também por fornecer 

baixos custos de exploração e sem os riscos associados ao progressivo crescimento do preço 

do petróleo e gás natural. 

Tem-se observado, nos últimos anos, uma elevada taxa de crescimento da potência eólica 

instalada nos sistemas eléctricos. 

De facto, no final de 2007 a União Europeia tinha instalado 56 535 MW de potência eólica, 

e prevê aumentar esse valor para 80000 MW já em 2010 (figura 2.1), e atingir um valor 

recorde de 180000 MW em 2020 [2]. 
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Figura 2.1 – Potência Eólica na UE 

 

Atendendo a estas metas de produção eólica a instalar, com características de operação 

muito diferentes das provenientes das centrais convencionais, muitos estudos têm vindo a ser 

feitos (refiram-se, como exemplo, os que se descrevem de [3] a [12], citados por [13]) para 

avaliar até que ponto os sistemas de transporte e de distribuição são capazes de operar com 

elevadas parcelas de produção eólica sem perda de qualidade de serviço e segurança de 

operação, e para a definição dos requisitos tecnológicos, de operação e aspectos 

regulamentares futuros a adoptar, de modo a facilitar essa integração. Em termos da 

avaliação de segurança dinâmica, os estudos têm incidido essencialmente sobre o 

comportamento dos sistemas eléctricos na sequência da ocorrência de perturbações que 

provoquem a perda de elevados volumes de produção eólica. 

Os aproveitamentos eólicos têm como característica o facto de estarem sujeitos a 

variações de produção que não são controláveis e que são de previsão limitada, podendo estas 

terem como origem o seguinte tipo de fenómenos: 

 

• Característica de intermitência do vento, que se traduz na ocorrência de 

flutuações da produção eólica como resultado de turbulências da velocidade do 

vento ou de ocos de vento;  

 

• Desligação de geradores eólicos, devido à velocidade do vento atingir valores que 

ultrapassem os limites mínimos ou máximos de operação (valores de velocidade 

que se denominam cut-in e cut-off wind speed, na literatura anglo-saxónica); 

 

• Desligação de parques eólicos, na sequência da ocorrência de curto-circuitos na 

rede receptora que provoquem a actuação das protecções de mínimo de tensão 

deste tipo de aproveitamentos. 
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Como se descreve em [6], de acordo com a experiência de diversos países da Europa 

continental que exploram redes com grandes níveis de penetrações de produção eólica 

(nomeadamente, em Espanha e Irlanda), as variações de potência eólica que resultam das 

flutuações de vento que ocorrem num horizonte temporal inferior a 5 minutos têm tido um 

impacto quase inexistente na operação do sistema. Relata-se, no entanto, que com o elevado 

crescimento que se prevê para o número de parques eólicos off-shore de grande dimensão, 

atendendo à maior concentração geográfica dos geradores eólicos deste tipo de 

aproveitamentos, se espera que este tipo de flutuações de vento possam vir a ter, no futuro, 

algum impacto. 

Em redes isoladas, as flutuações de vento podem ter impacto mínimo, mas significativo na 

rede, no entanto, desprezável quando comparado com o efeito dum curto-circuito, por isso, 

optou-se por estudar o pior cenário de perturbação (curto-circuito) e tirar conclusões 

baseadas nesse estudo. 

 

 

2.2 Redes Isoladas - Problemas de segurança dinâmica 

provocados pela produção eólica…………… 

 

Por observação da figura 2.2, conclui-se que os únicos países da União Europeia cujos 

sistemas eléctricos são verdadeiramente isolados (A Irlanda tem uma ligação em corrente 

continua com a rede do Reino Unido) são as ilhas de Malta e Chipre, e não têm instalada 

qualquer potência eólica.  
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Figura 2.2 – Percentagem de Energia Eólica no total de Energia produzida por cada país membro da 
União Europeia 

 

As redes eléctricas isoladas caracterizam-se por terem elevados custos de produção de 

electricidade, por basearem a sua produção na utilização de geradores térmicos, requerendo 

a aquisição e transporte de combustíveis fósseis com elevados custos associados. Por outro 

lado, muitas ilhas possuem boas condições de vento, que, se forem usadas para a produção de 

electricidade, poderão substituir o consumo de combustíveis fósseis e assim contribuir para o 

desenvolvimento da economia local. Estes factores têm contribuído para a instalação, nos 

últimos anos, de elevados volumes de produção eólica em redes isoladas, como é o caso da 

ilha de Creta (Grécia) [14], das ilhas da Madeira e da Terceira (Portugal), e das ilhas de Cabo 

Verde. Existem, no entanto, algumas restrições técnicas que limitam esta estratégia, 
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nomeadamente resultantes da possibilidade da geração eólica poder provocar problemas de 

segurança dinâmica. 

Efectivamente, quando comparadas com as redes interligadas, as redes isoladas são 

relativamente fracas, quer por possuírem baixas constantes de inércia, quer por não disporem 

da ajuda proveniente de interligações com sistemas eléctricos vizinhos. Por estas razões, se 

conseguir garantir uma operação segura deste tipo de sistemas, é necessário adoptar medidas 

adicionais, tais como as que se relacionam com o controlo da frequência e a gestão de 

reservas do sistema. Em particular, existe uma grande preocupação em operar o sistema com 

número mínimo de máquinas convencionais robustas, que disponham de constantes de 

apropriadas e adequados sistemas de regulação de tensão e de frequência, para conseguirem 

fazer face a perturbações que resultem num desequilíbrio entre a produção e consumo. 

Na origem das variações de produção eólica poderá estar a ocorrência de rápidas 

variações de vento, em particular, as que provoquem a saída de serviço de geradores eólicos. 

A situação mais severa corresponde, no entanto, à ocorrência de um curto-circuito que 

conduza à actuação das protecções de mínimo de tensão dos parques eólicos que estejam a 

operar nas proximidades. A maior severidade deste último tipo de perturbação ocorre, não só 

por provocar maiores volumes de perda de produção eólica, e como consequência 

comportamentos mais severos da frequência em regime transitório, mas também por 

contribuir para uma redução das margens de estabilidade transitória do sistema. 

De diversos estudos de simulação dinâmica que foram realizados para sistemas eléctricos 

isolados reais [9][11][12], concluiu-se que o problema dinâmico resultante da exploração de 

elevadas componentes de produção eólica nestes sistemas deve-se mais à possibilidade de 

ocorrência de problemas de estabilidade da frequência do que de problemas de estabilidade 

transitória. Efectivamente, através das simulações dinâmicas efectuadas nestes estudos, para 

analisar o comportamento dinâmico das várias grandezas do sistema face à ocorrência de 

curto-circuitos que levem à perda de produção eólica, foram detectadas diversas situações de 

exploração que conduzem a quedas transitórias da frequência de valor excessivo e associadas 

a elevadas taxas de variação. Observou-se que estes comportamentos da frequência poderão 

provocar a actuação dos sistemas de deslastre frequencimétrico de cargas ou de outros grupos 

geradores que, por sua vez, poderão despoletar fenómenos em cascata e, em último caso, o 

colapso do sistema. Por outro lado, dos resultados das mesmas simulações dinâmicas 

efectuadas, observou-se que os sistemas foram sempre capazes de não perder o sincronismo. 

Destes estudos, observou-se também que as variações de frequência se tornam 

particularmente severas no caso de as perturbações eólicas ocorrerem durante as horas de 

menor consumo, por nesses cenários a penetração eólica poder atingir valores mais elevados 

e por a reserva girante e inércia disponível nas máquinas convencionais em serviço ser, 

tipicamente durante aqueles períodos, de valor reduzido. Observou-se ainda que a segurança 
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de operação destes sistemas, relativamente à ocorrência deste tipo de perturbação, depende 

fortemente da quantidade e qualidade de resposta da reserva girante disponível nas máquinas 

convencionais que se encontram em operação. 

Este tipo de conclusões obteve-se, entre outros, dos estudos de estabilidade que se 

realizaram para os seguintes sistemas eléctricos isolados: 

 

• Caso da ilha de Creta (Grécia) e da Madeira (Portugal), para a situação de 

exploração prevista para o ano de 2001, tendo estes estudos sido realizados no 

âmbito do projecto MORECARE e descritos em [9]; 

 

• Caso da ilha de Santiago (Cabo Verde), para a situação prevista para o ano de 

1998, correspondendo a estudos de consultoria realizados pelo INESC Porto 

publicados em [11]; 

 

• Caso da ilha da Terceira, para a situação de exploração prevista para o ano de 

1999, tendo estes estudos sido realizados no âmbito do projecto CARE e descritos 

em [12]. 

 

A conclusão comum a todos os estudos é a de que a integração de elevados volumes de 

produção eólica gera novos tipos de problemas de segurança dinâmica para os quais se torna 

urgente desenvolver ferramentas que sejam capazes de realizar uma avaliação em tempo real 

da segurança. 

 Por exemplo, para a avaliação de estabilidade transitória ou do comportamento 

transitório da frequência, recorre-se tradicionalmente a modelos dinâmicos convencionais dos 

diversos componentes do sistema que permitam simular a evolução temporal das grandezas 

do sistema para os primeiros segundos de pós perturbação, nomeadamente, para os primeiros 

15 a 20 segundos (tempo de actuação típico dos sistemas de regulação primária da 

frequência). 

No caso particular deste projecto, foram estudados os primeiros 10 segundos de pós 

ocorrência de defeito, pois verificou-se ser suficiente para a análise do comportamento 

dinâmico do sistema. 

A situação é tanto mais grave quanto maior a potência eólica instalada nestas redes 

isoladas. Tendo em conta que a taxa de crescimento desta potência têm atingido valores 

elevados, veja-se o caso da ilha grega de Creta por exemplo em que 35% da energia total 
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produzida provém de parques eólicos, é fácil concluir que o interesse destes estudos aumenta 

de dia para dia [15]. 

A segurança dinâmica destas redes fica então comprometida com a ocorrência de 

perturbações. Nomeadamente, se surgir um curto-circuito em determinadas zonas críticas da 

rede, as quedas de tensão provocadas pelo defeito levarão à actuação dos relés de mínimo de 

tensão instalados nos parques eólicos que estejam em operação nas proximidades do defeito 

e que não disponham da capacidade de sobreviver a cavas de tensão.  

Este tipo de perturbações pode levar ao colapso do sistema eléctrico se o volume de 

produção eólica perdida atingir valores superiores aos máximos admitidos por questões de 

segurança. Este tema foi abordado por I. Erlich, em [4], por P. Eriksen em [6] e J.Paiva e 

F.Jesus em [7]. 

Nestes trabalhos foram realçados os seguintes problemas dinâmicos, que tem lugar 

aquando da ocorrência duma perturbação: 

 

• Problemas de estabilidade transitória 

 

• Congestionamentos importantes em ramos da rede de transporte, que ultrapassem 

os limites de operacionalidade definidos como aceitáveis para sobrecargas 

temporárias em ramos de transmissão (como consequência da acção dos sistemas 

de regulação primária provocar, nos primeiros segundos após a perturbação, que o 

aumento de produção convencional necessário para compensar a perda de 

produção eólica sentida ocorra, na sua maior parte, nas máquinas das áreas de 

controlo vizinhas à área onde se deu a perda de produção). 

 

• Perda de estabilidade da frequência, i.e. violação da gama de valores admissíveis 

para a frequência em regime transitório (correspondendo usualmente a desvios 

máximos em relação ao valor nominal ou taxas de variação máximas, de modo a 

garantir que não ocorra o deslastre frequencimétrico de cargas ou de grupos 

geradores) 

 
As medidas que têm sido encontradas pelos operadores das redes de transporte, para 

tentar contornar estes problemas têm consistido por passar a exigir capacidades de sobreviver 

a cavas de tensão para os novos geradores eólicos que pretendam entrar em serviço, como 

referido em [16], ou com o uso de FACTS, em redes que possuam aerogeradores antigos, sem 

essa capacidade, conforme referido no trabalho de Pedro Marques [17]. 
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No caso particular deste projecto, não foram implementados na rede quaisquer 

controladores adicionais aos aerogeradores, nem geradores eólicos com a capacidade de 

sobreviver a cavas de tensão (ride through fault, na literatura anglo saxónica).   

O estudo incidiu essencialmente no problema de estabilidade de frequência, em que foi 

definido um valor limite máximo de desvio de 1Hz.  
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Capítulo 3 
 

Modelos Matemáticos 

3.1 Simulação dinâmica – Considerações 

 

Apesar de a modelização mínima para proceder a um estudo do comportamento dinâmico 

requerer apenas um modelo eléctrico/mecânico de gerador, cada máquina deve também ser 

representada por um modelo de sistema de excitação de maneira a permitir obter maior 

qualidade na simulação e em certos casos para assegurar que a unidade é estável no regime 

transitório. Os modelos dos reguladores de velocidade e turbinas são necessários para avaliar 

da estabilidade de curta e longa duração na resposta do gerador a oscilações de frequência.  

Também, em alguns casos, deve ser adicionado um PSS (Power System Stabilizer) ao 

modelo do sistema de excitação para melhorar a resposta de estabilidade para pequenas 

perturbações. No entanto, estes aparelhos não são usados frequentemente e devem apenas 

ser adicionados ao modelo dinâmico se a rede realmente os incluir na sua constituição. No 

caso particular deste estudo, não foram incluídos estes últimos equipamentos, por não serem 

parte integrante de nenhuma das unidades de geração do sistema. 

 

3.2 Máquina Síncrona 

 

3.2.1 Descrição Geral 
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Modelizar correctamente o gerador síncrono é um aspecto muito importante em qualquer 

tipo de estudo de sistemas eléctricos de energia. O DIGSILent fornece, na sua biblioteca, 

modelos muito completos que podem ser usados numa grande variedade de análises; desde 

modelos simples para simulações de trânsito de potências e cálculos de curto-circuitos até 

modelos complexos para simulações de estabilidade dinâmica.  

Basicamente, existem dois tipos de representação do modelo síncrono:  

 

• Gerador de rotor cilíndrico ou turbo-gerador.  

• Gerador de rotor de pólos salientes 

 

Os geradores de rotor cilíndrico, apresentam velocidades de rotação entre 1500rpm e 

3000rpm e são usados em centrais eléctricas térmicas ou nucleares. Os geradores síncronos de 

rotação lenta, de 60rpm a 750rpm, que são aplicados por exemplo em centrais 

hidroeléctricas, são normalmente modelizados com o rotor de pólos salientes.  

Um diagrama esquemático destes dois tipos de máquinas está representado nas figuras 3.1 

e 3.2. As figuras indicam também a orientação dos eixos d e q de acordo com a teoria de 

máquinas síncronas desenvolvida na próxima secção. 

 

 

 

Figura 3.1 – Diagrama esquemático de um gerador síncrono trifásico de rotor cilíndrico 
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Figura 3.2 – Diagrama esquemático de um gerador síncrono trifásico de rotor de pólos salientes 

 

Nestas figuras, os três enrolamentos do estator estão representados, bem como os 

enrolamentos do rotor. O enrolamento “e” é o do sistema de excitação, alimentado pela 

tensão Ve. Também podem ser incluídos até dois enrolamentos amortecedores em ambos os 

eixos. Nesta situação, um enrolamento amortecedor D está representado no eixo dos dd, e 

dois enrolamentos amortecedores Q e X representados no eixo dos qq. O rotor roda com 

velocidade ω. O ângulo do rotor ϑ  é o ângulo entre o eixo d e o campo do estator.  

 

3.2.2 Descrição Matemática 

 

De maneira a descrever as equações do gerador é prática comum não utilizar valores 

instantâneos que originem um problema tridimensional no sistema de coordenadas abc, mas 

sim transformar todos os valores numa referência rotativa. Esta transformação é denominada 

de dq0 ou de transformação de Park [18]. 

 

Equações matemáticas com as variáveis de estado dos fluxos rotórico e estatórico 

vistos pelo lado do estator (sistema p.u.) 

 

As equações que descrevem o comportamento eléctrico da tensão do estator são as 

seguintes [19]: 
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(3.1) 

 

 Equações das tensões do rotor, eixo d: 

 

 

 

(3.2) 

 

 

Equações de tensões do rotor, eixo q, rotor cilíndrico: 

 

 

 

(3.3) 

 

 

Equações das tensões do rotor, eixo q, rotor de pólos salientes: 

 

 

 
(3.4) 

 

Onde: 

 

ωn : velocidade de rotação nominal 

rs : resistência do estator 

re: resistência do enrolamento do sistema de excitação 

rD : resistência do enrolamento amortecedor D 
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rQ : resistência do enrolamento amortecedor Q 

rX : resistência do enrolamento amortecedor X 

 

 

 

 

Os fluxos são calculados do seguinte modo:  

 
Eixo d: 

 

 

(3.5) 

 

Eixo q, rotor cilíndrico 

 

 

 

(3.6) 

 

Eixo q, rotor de pólos salientes 

 

 

 

(3.7) 

 

Onde: 

xl : reactância de fugas 

xmd : reactância de magnetização, eixo d 

xmq : reactância de magnetização, eixo q 

xrl : reactância de fugas do rotor 

xle : reactância de fugas do enrolamento do sistema de excitação 

xlD : reactância de fugas do enrolamento amortecedor D 

xlX : reactância de fugas do enrolamento amortecedor X 

xlQ : reactância de fugas do enrolamento amortecedor Q 

 

Binário eléctrico em p.u.: 
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(3.8) 

 

Neste sistema de coordenadas dq, resultará portanto em valores constantes para as 

impedâncias do gerador. Os circuitos equivalentes resultantes com as resistências e 

reactâncias constantes estão representados na figura 3.1 e 3.2 para o rotor cilíndrico e na 

figura 3.1 e 3.3 para o rotor de pólos salientes. 

 

3.2.3 Descrição do Comportamento Mecânico: 

 

O binário acelerador é a diferença entre o binário mecânico tm e o binário 

electromecânico te do gerador.  

As equações de movimento do gerador são expressas como: 

 

 

(3.9) 

Onde: 

J: momento de inércia 

ωn : velocidade angular nominal 

Sr: potência aparente nominal 

pZ: número de pares de pólos 

 

A inércia do gerador e da turbina podem então ser expressas de uma forma normalizada 

no sistema p.u. como sendo a constante de tempo H, sendo que: 

 

 

(3.10) 

 

A constante de inércia H pode ser dada consoante a potência aparente do gerador, como 

mostra a equação 3.10, ou então através da potência activa do gerador. A constante de 

tempo de aceleração é portanto: 

 
 (3.11) 
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Em DIGSILent tanto os valores de H como os de TM podem ser inseridos tendo como base  

SG ou P G. 

 

Equações com as correntes estatóricas e as variáveis de fluxo do rotor usadas no 

modelo da máquina síncrona em ambiente DIGSILent. 

 

Fluxo subtransitório:  

 

 

(3.12) 

 

 

 

em que: 

                

e 

 

 

Equações do estator com correntes estatóricas e tensões subtransitórias.  

 

 

(3.13) 

 

Sendo que as tensões subtransitórias são definidas por: 

 

 

(3.14) 
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3.2.4 Representação do Circuito Equivalente da Máquina Síncrona 

 

Neste sistema de coordenadas dq, os circuitos equivalentes resultantes com as 

resistências e reactâncias constantes estão representados na figura 3.1 e 3.2 para o rotor 

cilíndrico e na figura 3.1 e 3.3 para o rotor de pólos salientes. 

Por exemplo, a figura 3.1 mostra o circuito equivalente para o eixo d, que pode ser obtido 

derivando o fluxo neste eixo. O circuito que representa a característica completa do gerador 

mostra também as tensões e os fluxos. Daí, o fluxo ser incluído através da sua derivada. 

 

 

Figura 3.1 - circuito equivalente representativo da máquina síncrona, eixo d 

 

 

Figura 3.2 - circuito equivalente representativo da máquina síncrona de rotor cilíndrico, eixo q 
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Figura 3.3 - circuito equivalente representativo da máquina síncrona de rotor de pólos salientes, 
eixo q 

 

As impedâncias representadas nos circuitos equivalentes estão descritas na tabela 3.1: 

Tabela 3.1 – Definições das impedâncias dos circuitos equivalentes. 

Parâmetro Nome em DIGSILent Designação Unidade 

rs rstr Resistência do estator p.u. 

xl xl Reactância de fugas p.u. 

xrl xrl Reactância de fugas do rotor p.u. 

xhd - Reactância mútua do estator e rotor p.u. 

xhq - Reactância mútua do estator e rotor p.u. 

xσ - Reactância de fugas do enrolamento amortecedor p.u. 

rD, rQ, rx - Resistências dos enrolamentos amortecedores p.u. 

ψd, ψq - Fluxos p.u. 

 

Estes parâmetros são usados internamente para modelizar a máquina síncrona em 

ambiente DIGSILent. Apenas três valores podem ser inseridos directamente pelo utilizador. 

Estes são a resistência do estator rs (ou rstr) e as reactâncias de fugas xl e xrl, onde xrl pode 

mesmo ser desprezado na maior parte dos cálculos. Todos os outros parâmetros não estão 

normalmente disponíveis nas folhas de características. Daí, em vez de inseridos 

directamente, são substituídos por valores calculados internamente pelo DIGSILent para os 

circuitos equivalentes. 

 

Tabela 3.2 – parâmetros internos da máquina síncrona. 

Parâmetro Nome em DIGSILent Designação Unidade 

xd, xq xd, xq Reactância Síncrona p.u. 

xd', xq' xds, xqs Reactância Transitória p.u. 

xd'', xq'' xdss, xqss Reactância Subtransitória p.u. 

Td', Tq' Tds, Tqs Constante de tempo transitória (curto-circuito) p.u. 
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Td'', Tq'' Tdss, Tqss Constante de tempo Subtransitória (curto-circuito) p.u. 

Td0', Tq0' Tds0, Tqs0 Constante de tempo transitória (circuito aberto) p.u. 

Td0'', Td0'' Tdss0, Tqss0 Constante de tempo Subtransitória (circuito aberto) p.u. 

 

 

3.2.5 Simplificações para a Simulação RMS 

 

Desprezando os fluxos transitórios do estator, as equações de tensão do estator são (ver 

equação 3.13): 

 

 

(3.15) 

Onde as tensões subtransitórias são descritas por: 

 

 

(3.16) 

 

Considerando que a tensão magnetizante é aproximadamente igual ao fluxo magnetizante 

(para saturação): 

 

 
(3.16) 

 

 

3.2.6 Definição das Entradas e Saídas do Modelo Dinâmico da Máquina 

Síncrona, em Ambiente DIGSILent: 

 

A figura 3.4 descreve a estrutura do modelo dinâmico da máquina síncrona para uma 

simulação de estabilidade (RMS), apresentando as suas entradas e saídas.  
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Figura 3.4 – Definição das Entradas/Saídas do modelo da máquina síncrona para análise de 
estabilidade (RMS-simulation) 

 

As tabelas 3.3 e 3.4 descrevem respectivamente as variáveis de entrada e de saída do 

modelo da máquina síncrona para análise de estabilidade (RMS) 

 

 

 

 

Tabela 3.3 - Definição da Entrada do modelo da máquina síncrona para análise de estabilidade (RMS) 

Parâmetro Descrição Unidade 

ve Tensão de excitação p.u. 

pt Potência da turbina p.u. 

xmdm Binário de entrada p.u. 
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Tabela 3.4 - Definição da Saída do modelo da máquina síncrona para análise de estabilidade (RMS) 

Parâmetro Descrição Unidade 

psie Fluxo de excitação p.u. 

psiD Fluxo no enrolamento amortecedor, eixo d p.u. 

psix Fluxo no enrolamento x p.u. 

PsieQ Fluxo no enrolamento amortecedor, eixo q p.u. 

speed Velocidade p.u. 

phi Ângulo do rotor p.u. 

fref Frequência de referência p.u. 

ut Tensão nos terminais p.u. 

pgt Potência eléctrica p.u. 

outofstep Sinal de fora de sincronismo (=1 se o gerador estiver fora do 
sincronismo) 

p.u. 

xme Binário eléctrico p.u. 

xmt Binário mecânico p.u. 

cur1 Corrente sequência positiva p.u. 

cur1r Corrente sequência positiva p.u. 

cur1i Corrente sequência positiva p.u. 

P1 Potência activa sequência positiva p.u. 

Q1 Potência reactiva sequência positiva p.u. 

utr Tensão nos terminais, parte real p.u. 

uti Tensão nos terminais, parte imaginária p.u. 
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3.3 Máquina Assíncrona 

 

3.3.1 Descrição Geral 

 

O modelo DIGSILent da máquina assíncrona é basicamente um modelo clássico de uma 

máquina de indução incluindo uma impedância do rotor dependente da frequência. (figura 

3.5).  

Tensões e correntes do estator nestes diagramas dos circuitos equivalentes são 

representados como sendo fasores instantâneos num referencial estático. Consequentemente, 

todas as grandezas nestes circuitos equivalentes estão representadas pelo seu referencial 

“natural”. É suposto o modelo da máquina não ser ligado à terra, daí, não ser dada qualquer 

equação para os componentes homopolares. A impedância do rotor é referida ao estator, por 

esse motivo, o transformador rotativo da figura 3.5 não mostra qualquer razão de 

transformação.  

A resistência do enrolamento Rs, a reactância de fugas do estator Xx, a reactância 

magnetizante Xm e a impedância do rotor Zrot caracterizam este modelo. 

Como mencionado anteriormente, Zrot é dependente da frequência e permite uma 

modelização de máquinas assíncronas com rotor em gaiola de esquilo, numa vasta gama de 

velocidades e deslizamentos. Zrot pode ser aproximada por elementos R-L paralelos (ver figura 

3.7, os índices A1 e A2) [20]. 

 

 

 

Figura 3.5 – Modelo geral da máquina assíncrona 
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Figura 3.6 – impedância do rotor de uma máquina com rotor de gaiola simples  

 

 

Figura 3.7 – impedância do rotor de uma máquina com rotor em gaiola de esquilo (com efeito do 
deslocamento da corrente) 

 

3.3.2 Dados de Entrada 

 

Os dados referentes aos parâmetros do modelo podem ser inseridos directamente através 

da especificação das resistências e reactâncias nos diagramas dos circuitos equivalentes 

(parâmetros equivalentes), ou especificando os pontos característicos na característica de 

binário de deslizamento da máquina ou de corrente de deslizamento da máquina. 

Se o modo de entrada é definido para “característica de binário/corrente”, os parâmetros 

do diagrama do circuito equivalente são automaticamente calculados pelo ponto operacional 

nominal. Se o tipo de máquina a ser modelizado for a máquina de rotor em gaiola de esquilo 

esses parâmetros são obtidos a partir do binário máximo mais a corrente de arranque e o 

binário arranque.  

A potência mecânica, o factor de potência, o rendimento em funcionamento nominal e 

velocidade nominal da máquina, especificam o ponto de funcionamento nominal da máquina. 

A figura 3.8 mostra a caixa de diálogo do DIGSILent onde é possível fazer estas 

especificações. 
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Figura 3.8 – Caixa de diálogo em DIGSILent com os dados de entrada da máquina assíncrona. 

 

Clicando no botão “Calcular” inicia-se a conversão para parâmetros do circuito 

equivalente. Se a conversão falhar, o programa transmite a seguinte mensagem de erro: 

 

• “ Não houve convergência na iteração, usada a função de estimação dos 

parâmetros.”  

 

Esta mensagem significa que os dados de entrada não foram calculados com a máxima 

precisão durante a iteração da estimação dos parâmetros. Em vez disso, foi usada uma 

aproximação para os parâmetros de entrada. Analisando a característica de binário e a 

característica de corrente, o utilizador pode verificar o quão perto estão os parâmetros 

estimados e os inseridos. 

 

• “Parâmetros estimados inconsistentes, verificar ponto de funcionamento nominal” 

 

Aqui, não foi possível encontrar uma solução, nem aproximada, para a estimação dos 

parâmetros. O utilizador deve verificar os dados inseridos na caixa de diálogo dos dados de 
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entrada. De maneira a encontrar uma convergência, o utilizador deve primeiro, tentar usar o 

modelo de gaiola simples. Somente se for calculado o arranque do motor, é importante 

reproduzir com precisão a característica de binário (figuras 3.9 e 3.10). Portanto, para muitas 

aplicações, a representação do modelo de gaiola simples é suficientemente eficaz. Senão, é 

recomendado a diminuição da corrente de arranque, porque as correntes medidas de 

arranque são normalmente mais elevadas devido a saturação da reactância de fugas, que não 

é representada no modelo. 

 

 

Figura 3.9 – caixa de diálogo do trânsito de potências do modelo de máquina assíncrona 
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Figura 3.10 – Característica de binário e característica de corrente para diferentes tensões 

 

As curvas que representam a característica de binário e característica de corrente (figura 

3.9 e 3.10) são sempre calculadas usando as equações de estado estacionário do circuito 

equivalente. Consequentemente, representam verdadeiramente, a característica da máquina. 

Estes digramas gráficos estão também disponíveis quando os parâmetros do circuito 

equivalente são directamente inseridos. 

 

3.3.3 Impedância equivalente do rotor 

 

Por vezes, nem os parâmetros do circuito equivalente nem a característica de binário 

estão disponíveis, em vez disso, são fornecidos os valores da impedância equivalente do rotor. 

A fórmula geral que relaciona a impedância equivalente do rotor com os parâmetros do 

circuito equivalente dum circuito rotórico, aproximado por dois circuitos paralelos, de acordo 

com a figura 3.7 é: 

 

 

(3.17) 
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Assume-se que a impedância de fugas do rotor é igual a zero, nesta situação. 

Os valores para regime estacionário (s=1) e regime de velocidade síncrona (s=0) são: 

 

 

(3.18) 

 

 

 

(3.19) 

 

3.3.4 Análise de Trânsito de potências 

De maneira a representar máquinas assíncronas numa análise de trânsito de potências, o 

utilizador tem que escolher entre duas representações diferentes: 

- Slip Iteration (AS) 

- Modelo Constante P-Q (PQ) 

A representação “Slip iteration” é a representação mais precisa e baseia-se no diagrama 

do circuito equivalente de acordo com as figuras de 3.5 a 3.7. Aqui, o modelo da máquina é 

definido em estado estacionário. O utilizador define apenas a potência activa eléctrica da 

máquina. Durante as iterações do trânsito de potências, o correspondente deslizamento e a 

respectiva potência reactiva (Q) são calculados através das equações do modelo do estado 

estacionário. 

A representação P-Q corresponde ao modo clássico de representar máquinas assíncronas 

nos programas de trânsito de potências. Assumindo que a máquina opera a um certo factor de 

potência, independentemente da tensão nos terminais do barramento, a máquina pode ser 

aproximada por um modelo de carga standard, P-Q.  

A Slip iteration é obviamente um método mais preciso de representação das máquinas de 

assíncronas numa simulação de trânsito de potências. Já que este modelo é consistente com 

modelos dinâmicos, deve ser sempre utilizado quando o trânsito de potências é usado para 

iniciar uma análise transitória. No entanto, requer a completa característica da máquina, daí, 

muitas das vezes, ser mais confortável usar a aproximação P-Q. 
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3.3.5 Simulação de Estabilidade (RMS) 

 

Os modelos dinâmicos para as simulações RMS (estabilidade) podem ser obtidos a partir 

dos circuitos equivalentes representados nas figuras 3.5 a 3.7.  

As variáveis de estado de um modelo de uma máquina assíncronas são ou variáveis de 

corrente ou variáveis de fluxo. 

Desde que não seja considerados fenómenos de saturação, a escolha de variáveis de 

estado não tem qualquer influência nos resultados, apenas o comportamento numérico do 

algoritmo de solução vai depender dessa acção.  

O modelo de DIGSILent utiliza correntes estatóricas e fluxo rotórico como variáveis de 

estado porque esta escolha origina uma melhor decomposição de janelas temporais e tem 

portanto melhores propriedades numéricas.  

As equações de tensão de um modelo duma máquina assíncrona com um número n de 

circuitos do rotor R-L são as seguintes: 

 

 

 

(3.20) 

 

Onde:  

rs: resistência do estator 

RR: como descrito no grupo de equações (3.26) e (3.27) 

 

As equações estão expressas num referencial rotativo, comum às equações do estator e do 

rotor. A dimensão do vector do fluxo rotórico e do vector da corrente rotórica é igual ao 

número de circuitos do rotor.  

As equações do fluxo são as seguintes: 

 

 

 

(3.21) 

   

Onde XSS , XSR , XRs , XRR são descritos no grupo de equações X.X e X.X 
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De maneira a formular as equações da máquina assíncrona com as correntes estatóricas e 

fluxo rotórico como variáveis de estado, as equações do fluxo devem ser resolvidas para as 

que não são variáveis de estado, que neste caso são o fluxo estatórico e as correntes 

rotóricas.  

 

 

(3.22) 

Onde: 

 

 

(3.23) 

 

Com estas definições, a equação da tensão estatórica resulta em: 

 

 

 

(3.24) 

 

O fluxo subtransitório é definido por: 

 

 
 

(3.25) 

 

As variáveis RR , XSS , XSR , XRS , XRR são definidas, para o caso do modelo duma máquina 

assíncrona de gaiola simples, por: 

 

 

(3.26) 
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Para o caso do modelo de uma maquina assíncrona com rotor em gaiola de esquilo, estas 

variáveis são expressas por: 

 

 

 

 

(3.27) 

 

As impedâncias utilizadas no conjunto de equações 3.26 e 3.27 estão representadas nas 

figuras 3.5 a 3.7, representativas dos circuitos equivalentes da máquina assíncrona. 

 

3.3.6 Simplificações para a Simulação de Estabilidade (RMS) 

 

Para uma análise de estabilidade, o modelo da máquina assíncrona tem que ser reduzido. 

De acordo com o modelo de estado estacionário da rede eléctrica que é aplicado na análise 

de estabilidade, as equações do estator do modelo da máquina assíncrona são reduzidas para 

equações de estado estacionárias. O resultado é a seguinte equação de tensão: 

 

 

 
(3.28) 

Este é uma representação do estado estacionário do circuito equivalente. A tensão 

subtransitória é definida como: 

 

 
(3.29) 
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No modelo de estabilidade, as equações do estator são expressas num referencial que 

roda com o referencial global do sistema que é usualmente fixo ao rotor do gerador de 

referência. 

Devido a os fenómenos transitórios do estator serem desprezados, a escolha do 

referencial influencia as equações de tensão do estator. De maneira a evitar qualquer 

dependência na escolha da máquina de referência, a influência da frequência de referência 

não é considerada na reactância subtransitória do modelo de estabilidade do DIGSILent. 

A equação da tensão estatórica é portanto: 

 

 

 
(3.30) 

 

3.3.7 Descrição do Comportamento Mecânico  

 

O modelo fica completo com a equação de movimento da máquina: 

 

 
 

(3.31) 

Onde: 

J : Inércia 

Me : Binário eléctrico  

Mm : Binário mecânico  

ωr : velocidade angular do rotor 

 

A equação mecânica pode ser referida ao binário nominal: 

 

 

 

(3.32) 

Resultando na seguinte equação mecânica normalizada: 

 

 

(3.33) 

 

Onde: 
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ωn : velocidade angular nominal 

Sn : deslizamento nominal 

Pmn : potência mecânica nominal 

Pz : número de pares de pólos 

Tag : constante de aceleração 

 

3.3.8 Inicialização da Simulação Dinâmica 

 

Todas as variáveis de estado são inicializadas por um cálculo de trânsito de potência de 

maneira a que a simulação comece com as condições de estado estacionário.  

Se a orientação por defeito da máquina assíncrona estiver definida para motor, o binário 

de carga mecânica xmdm é inicializado. No caso de a orientação ser gerador, a potência da 

turbina, pt é usada para estabelecer o equilíbrio de potência activa do modelo. 

No caso de uma máquina em funcionamento, o factor proporcional Ip do modelo da 

máquina é calculado durante o processo de inicialização. No caso de ser uma máquina 

desligada, por exemplo, se é simulado o arranque do motor, em vez disso, é utilizado uma 

variável de entrada definida pelo utilizador. 

 

3.3.9 Definição das Entradas e Saídas do Modelo Dinâmico da Máquina 

Assíncrona, em Ambiente DIGSILent: 

 

A figura 3.11 descreve a estrutura do modelo dinâmico da máquina assíncrona para uma 

simulação de estabilidade (RMS), apresentando as suas entradas e saídas.  

 

 

Figura 3.11 - Definição das entradas e saídas do modelo da máquina assíncrona para análise de 
estabilidade (RMS-simulation) 

 



Análise do Comportamento Dinâmico da Rede Eléctrica 
da Ilha do Chipre em situações de Perturbação e em Cenários de Integração Eólica 62 
 
 

 

 

As tabelas 3.5 e 3.6 e 3.7 descrevem respectivamente as variáveis de entrada, de saída e 

de estado do modelo da máquina assíncrona para análise de estabilidade (RMS) 

 

Tabela 3.5 – Definição da Entrada do modelo da máquina assíncrona para análise de estabilidade 
(RMS) 

Parâmetro Símbolo / Equação Designação Unidade 

pt  Potência da turbina p.u. 

xmdm mm/(38) Binário mecânico de carga p.u. 

rradd  Resistência Adicional do rotor p.u. 

 

 

Tabela 3.6 – Definição da Saída do modelo da máquina assíncrona para análise de estabilidade (RMS) 

Parâmetro Símbolo / Equação Designação Unidade 

xspeed n/(38) Velocidade Mecânica p.u. 

pgt   Potência Eléctrica p.u. 

 

 

Tabela 3.7 – Definição das variáveis de estado do modelo da máquina assíncrona para análise de 
estabilidade (RMS) 

 Parâmetro Símbolo / Equação Designação Unidade 

speed n/(38) Velocidade mecânica p.u. 

phi   Potencia Eléctrica p.u. 

psiA1_r ψR /(9) Fluxo circuito A1, real p.u. 

psiA1_i ψR /(9) Fluxo circuito A1, imaginário p.u. 

psiA2_r ψR /(9) Fluxo circuito A2, real p.u. 

psiA2_i ψR /(9) Fluxo circuito A2, imaginário p.u. 

psiB_r ψR /(9) Fluxo circuito B, real p.u. 

psiB_i ψR /(9) Fluxo circuito B, imaginário p.u. 
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3.3.10  Definição dos Parâmetros de Entrada do Modelo da Máquina 

Assíncrona (TypAsmo), em Ambiente DIGSILent 

 

Todas as resistências e reactâncias do rotor são expressas em p.u. e referidas ao estator. 

As impedâncias do rotor dadas em Ohm, referidas ao estator, têm de ser divididas pela 

impedância de base da máquina 

Os parâmetros de entrada do modelo DIGSILent da máquina assíncrona estão descritos na 

tabela 3.8. 

Tabela 3.8 – Parâmetros de entrada do modelo da máquina assíncrona 

Parâmetro Designação Unidade 

loc_name Nome   

ugn Tensão nominal kV 

sgn Potência aparente nominal kVA 

pgn Potência mecânica nominal kW 

cosn Factor de potência nominal   

effic Rendimento em funcionamento nominal % 

frequ Frequência nominal Hz 

anend Velocidade nominal rpm 

nppol Número de pares de pólos   

snlty Tipo de conexão   

i_cage Modelo do rotor   

aiazn Corrente com rotor bloqueado (Ilr/In) p.u. 

amazn Binário com rotor bloqueado p.u. 

rtox Razão R/X com rotor bloqueado   

amkzn Binário no ponto de atraso p.u. 

aslkp Deslizamento no ponto de atraso   

amstl Binário no ponto de sela p.u. 

asstl Deslizamento no ponto de sela   

rstr Resistência do estator Rs p.u. 

xstr Reactância do estator Xs p.u. 

xm Reactância magnética Xm p.u. 

xmrtr Reactância de fugas do rotor Xrm p.u. 

i_cdisp Gaiola/dados do rotor: "consider current 
displacement" (rotor de gaiola de esquilo) 

  

rrtrA Gaiola/dados do rotor: resistência do rotor RrA p.u. 

xrtrA Gaiola/dados do rotor: reactância do rotor RrA p.u. 

rrtrA0 Gaiola/dados do rotor: resistência independente 
do deslizamento RrA0 

  

xrtrA0 Gaiola/dados do rotor: reactância independente 
do deslizamento RrA0 
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3.4 Reguladores de Tensão/Excitação 

 

Os modelos matemáticos de sistemas de excitação são essenciais para estudos de 

estabilidade de um sistema eléctrico para avaliação da operação desse mesmo sistema. O 

nível de complexidade do modelo varia consoante o propósito do estudo.  

Na construção do modelo dinâmico para o sistema eléctrico do Chipre (capítulo 4), foram 

modelizados os sistemas de excitação dos geradores, tendo, para isso, sido obtidas 

informações quanto ao tipo de excitação de cada gerador (ver tabela 4.5).  

Nesta secção apresenta-se os modelos matemáticos dos sistemas de excitação utilizados, 

Excitação DC, Excitação sem escovas e excitação estática.  

 

3.4.1 Modelo DC1A 

 

O modelo DC1A representa um sistema de excitação DC que apresenta a seguinte 

constituição (figura 3.12) [18]: 

 

Figura 3.12 – Constituição dum Sistema de Excitação DC 

 

O modelo do sistema de excitação DC1A representa uma excitação através dum gerador 

DC, auto-excitado ou de excitação separada, cujo nível de tensão gerada é adaptada 

consoante a necessária por um regulador que actua directamente sobre a tensão aplicada ao 

enrolamento de excitação. 
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Figura 3.13 – Estrutura do Modelo do Sistema de Excitação do tipo IEEE - DC1A 

 

A tensão VC representa a saída de um transdutor de tensão associado a um compensador 

de carga. O primeiro é normalmente modelizado por um filtro passa-baixo de primeira ordem, 

enquanto que o segundo não é normalmente utilizado neste tipo de regulador de tensão. 

A tensão Vref é a tensão de referência, enquanto que VS é a tensão que pode ser 

disponibilizada por um PSS (Power System Stabilizer), caso este seja usado. A entrada VUEL 

permite a actuação de um limitador de subexcitação. O bloco HV Gate, apresenta na sua 

saída a maior das suas entradas.  

Na figura 3.13 identifica-se ainda o compensador lag-lead (bloco que contém as 

constantes de tempo TB e TC) destinado a reduzir o ganho a altas frequências, minimizando 

assim a influência negativo do regulador no amortecimento do sistema [21]. 

 A malha de realimentação derivativa (ganho KF e constante de tempo TF), também 

denominada malha de estabilização, destina-se a assegurar a estabilidade da regulação de 

tensão. A sua actuação permite minimizar os desvios de fase introduzidos pelos atrasos nos 

diversos elementos do sistema de excitação.  

Um ganho KA e uma constante de tempo TA, juntamente com valores máximos e mínimos 

de saída, caracterizam o amplificador. Este amplificador, neste tipo de regulador de 

excitação DC, é tradicionalmente um amplidínamo, que é um tipo especial de gerador DC, 

garantindo ganhos elevados e constantes de tempo baixas. 

A figura 3.14 mostra a parte direita do diagrama de blocos deste modelo, que representa 

o excitador DC.  
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Figura 3.14 – Diagrama de Blocos de um Excitador DC 

 

Logo, tem-se que: 
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Para o caso da excitatriz ser um gerador DC auto-excitado, o parâmetro KE será dado por: 

 

 
�� �

���

��

� 1 
(3.38) 

 

Quanto às equações anteriores, é relevante definir: 

 ���: Resistência do Enrolamento de campo da excitatriz 
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��: Declive da porção linear da curva de magnetização da excitatriz 

���: Indutância do enrolamento de campo 

����
 e �	� : corrente de campo e tensão de excitação correspondentes a um dado ponto de 

funcionamento da excitatriz 

 

Uma representação usada frequentemente é que: �� � ��	������ 

Com A e B de acordo com a figura 3.15 que representa a característica de saturação do 

modelo DC1A. 

 

Figura 3.15 – Característica de Saturação do Sistema de Excitação DC1A 

 

Omitindo a parcela �� ��	�	  da equação X.X, por representar a saturação, permite 

escrever o seguinte: 

 

��� �  ���	 
 ��
��	

��
   �      ��� �  ���	 
  !���	 �  

 

�	

���
�

1
�� 
 !��

 

(3.38) 

 

 

Equação essa que representa a função de transferência entre a saída �	 (ou EFD) e a 

entrada ���  (ou VR) 

A tensão de saída EX é directamente aplicada ao campo eléctrico da máquina síncrona.  

3.4.2 Modelo AC1A 
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O modelo AC1A modeliza um sistema de excitação AC, que apresenta a seguinte 

constituição (figura 3.16) [18]. 

 

 

Figura 3.16 – Constituição dum Sistema de Excitação AC 

 

A estrutura geral do modelo AC1A (figura 3.17) é semelhante à do modelo do sistema de 

excitação DC (compensador lag-lead, malha de estabilização, amplificador). No entanto, 

neste caso, é utilizada a curva de saturação em vazio para definir a função de saturação SE. 

(figura 3.19) 

 

 

Figura 3.17 – Estrutura do Modelo do Sistema de Excitação do Tipo IEEE - AC1A 

 

As figuras 3.18 e 3.20 mostram a parte direita do diagrama de blocos deste modelo, que 

representa o excitador AC e o rectificador.  



 
 
Modelos Matemáticos  69 
 

 

 

Figura 3.18 – Diagrama de blocos de um excitador AC 

 

A tensão interna de excitação VE é a tensão em vazio, tal como determinado pela função 

de saturação. A corrente de campo do gerador IFD representa a corrente de excitação de 

carga, e o feedback negativo de KDIFD dimensiona a efeito desmagnetizante de reacção da 

armadura. A constante KD depende da reactância síncrona e transitória do excitador AC [22]. 

 

 

A figura 3.19 ilustra o cálculo da função de saturação SE para um determinado valor de VE. 

 

Figura 3.19 – Característica de saturação do sistema de excitação AC1A 

 

A função de saturação é: 

 
����� �  

� � "
"

 
(3.39) 



Análise do Comportamento Dinâmico da Rede Eléctrica 
da Ilha do Chipre em situações de Perturbação e em Cenários de Integração Eólica 70 
 
 

 

 

 

 

Pontes rectificadoras trifásicas de onda completa são frequentemente usadas para 

rectificar a tensão de saída do excitador AC. A fonte de tensão vista efectivamente pelo 

rectificador é predominantemente uma reactância indutiva [23]. 

 

  

 

Figura 3.20 – Diagrama de Blocos do Rectificador do Sistema de Excitação AC 

 

As equações que representam a regulação do rectificador consoante a queda de tensão são as 

seguintes [24] e [25]: 

 �#$ � %�	�� (3.40) 

 

Onde %�	 �  &��' (3.41) 

 

e �' �
�(  �#$

��
 

(3.42) 

 

 A constante KC depende da reactância comutativa. As expressões para a função &��' 

que caracterizam os três modos de operação do circuito rectificador são: 

 

Modo 1: &��' � 1,0 � 0,577�'       se IN < 0,433 

Modo 2: &��' �  -0,75 � �'
.          se 0,433 < IN < 0,75 

Modo 3: &��' � 1,732�1,0 � �'     se 0,75 < IN < 1 
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Se IN maior que 1, %�	 deve ser igual a 0.  

Resumindo, e de acordo com o que foi dito nesta secção, a tensão de saída �#$ é simulada 

sendo a tensão interna do excitador AC, reduzida pela reacção da armadura �(  �#$ e a 

regulação do rectificador %�	. 

 

3.4.3 Modelo ST1A 

 

O modelo ST1A modeliza um sistema de excitação estático que apresenta a seguinte 

constituição (figura 3.21)[18]: 

 

Figura 3.21 – Constituição dum Sistema de Excitação Estático 

 

O modelo do sistema de excitação do tipo ST1A representa um sistema que na literatura 

inglesa se denomina de “potencial source controller rectifier”. A potência de excitação é 

fornecida por um transformador nos terminais do gerador. Portanto, a tensão de excitação é 

directamente proporcional à tensão nos terminais do gerador. O efeito do rectificador nessa 

tensão é representado por KC. O modelo é ainda flexível quanto a representação do 

compensador lag-lead. Devido a uma capacidade muito elevada de força de campo, um 

limitador de corrente de campo é por vezes implementado. Esse limite é definido por ILR e o 

ganho por KLR. 

 

A figura 3.22 representa a estrutura (diagrama de blocos) do modelo do sistema de 

excitação ST1A, conforme disponível em ambiente DIGSILent. 
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Figura 3.22 – Estrutura do modelo do sistema de excitação ST1A 

 

3.5 Turbina a Vapor e Regulador de Velocidade 

 

A turbina a vapor e regulador de velocidade fazem parte da unidade “prime-mover” , na 

literatura inglesa, que é necessária para demonstrar a estabilidade da unidade de produção 

em resposta a oscilações de frequência . 

A figura 3.23 representa as diferentes fases dessa mesma unidade e as grandezas de 

entrada e saída do sistema. Os dois modelos (governor model e turbine model) que a figura 

revela, são descritos nesta secção.  

 

Figura 3.23 – Diferentes fases da Turbina a Vapor e Regulador de Velocidade 

 

De maneira a ilustrar o modelo da turbina a vapor, foi usada a configuração do diagrama 

da figura 3.24, um modelo habitual para uma turbina que na literatura inglesa é conhecida 

por “single reheat tandem-coumpound”[26].  
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Os elementos da turbina relevantes para o estudo dinâmico encontram-se representados 

nesse mesmo diagrama.  

 

Figura 3.24 – Diagrama de blocos do modelo de uma turbina a vapor com reaquecimento 

 

Observa-se a entrada de vapor (PT) e a característica não linear das válvulas que recebem 

os sinais de controlo destinados a modular a potência de saída de modo a garantir o controlo 

da velocidade / frequência. 

Da esquerda para a direita, tem-se o efeito da câmara de entrada (TCH), do sistema de 

reaquecimento (reheater) (TRH ) e do crossover (TCO) 

A válvula de intercepção (intercept valve) é utilizada normalmente apenas em situações 

de emergência, logo, desprezável aquando da modelização com os propósitos deste estudo de 

estabilidade. 

Uma consideração habitual [18] é que as características das válvulas são lineares e que 

TCO em relação a TRH (valor típico cerca de 20x menor). Tem-se portanto a seguinte função de 

transferência: 

 

 ∆�2

∆�(3

�
%45

1 
 !�(4



1 � %45

�1 
 !�(4�1 
 !�64
�

1 
 !%45�64

�1 
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(3.43) 

 

 

Para o caso de não existir reaquecimento (o caso dos geradores da central Moni e Dekelia, 

ver secção 4.1), fica-se com: 

 

 
�64 � 0           �                
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�

1
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(3.44) 
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Identifica-se ainda na figura, a válvula de controlo principal (à esquerda, Control Valve), 

que é actuada por um regulador de velocidade. 

Para os propósitos deste estudo, considera-se que o controlo normal de velocidade ou 

frequência é suficiente, portanto, utiliza-se um modelo genérico para este regulador (figura 

3.25). 

 

Figura 3.25 – Diagrama de Blocos do Regulador de Velocidade duma Turbina a Vapor 

 

Neste modelo podem-se observar as constantes de tempo associadas ao relé de velocidade 

(speed relay) (TSM), que são normalmente da ordem das décimas de segundo. A constante de 

KG não é mais que o ganho do regulador (inverso do estatismo) cujo valor típico é 20 

(estatismo de 5%).  

Uma simplificação usual consiste em considerar que as válvulas actuadas por este 

regulador têm a sua característica não linear totalmente compensadas, pelo que não se 

costuma incluir o efeito das não linearidades e das suas correcções, ao contrário do indicado 

nas figuras. 

O modelo completo será portanto constituído pelo conjunto dos dois modelos descritos 

nesta secção: turbina e regulador de velocidade, como indicado na figura 3.23 
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3.6 Turbina a Gás 

 

Este modelo de turbina a gás, não é mais do que uma microturbina. No tipo single-shaft, 

um único veio é partilhado pela turbina e pelo alternador, que ira assim rodar a velocidades 

muito elevadas. No tipo split-shaft existe uma caixa redutora que altera a velocidade do eixo 

da microturbina para valores mais reduzidos. A máquina eléctrica utilizada depende então do 

tipo de microturbina escolhida. Microturbinas single-shaft requerem normalmente 

alternadores relativamente pequenos, geralmente de ímanes permanentes. Com 

Microturbinas split-shaft já se poderão utilizar alternadores ou geradores assíncronos 

convencionais.  

A versão single-shaft devido a sua grande velocidade de rotação, obriga à utilização de 

conversores de frequência (AC-DC-AC) para interligar a tensão de alta frequência (1500 a 

4000Hz) com a rede. 

No âmbito deste estudo, o interesse de modelizar as microturbinas da rede, é o da 

produção de energia, sem ser prevista a sua contribuição no controlo da frequência.  

O modelo GAST para a turbina e para o seu regulador é um dos mais comuns, sendo 

caracterizado por ser muito simples e por adoptar procedimentos de modelização típicos [27]. 

 

A figura 3.26 mostra o Diagrama de blocos da microturbina GAST. 

 

Figura 3.26 – Diagrama de Blocos da microturbina GAST 
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Onde:  

T1 e T2 : constantes de tempo do sistema de alimentação 

T3: constante de tempo do limitador de carga 

LMAX: limite de carga 

KT: ganho da malha de controlo de temperatura 

VMAX e VMIN: valor máximo e mínimo da posição da válvula 

DTURB: amortecimento (coeficiente de atrito) da turbina 

R: Estatismo 

 
As constantes de tempo são expressas em segundos, os restantes parâmetros em p.u.  

 

Analisando a figura 3.26, observa-se, na entrada o desvio da potência gerada face à 

potência pedida. Este desvio é aplicado a um controlador PI, com ganho proporcional Kp e 

integral Ki, respectivamente. A potência especificada é aplicada à entrada Pset. O bloco “LV 

gate” (low value gate) apresenta na saída a menor das suas entradas. Isto permite a actuação 

do limitador de carga, caso seja necessário.  

A potência disponível à saída pode ser aplicada a qualquer máquina. Neste estudo foi 

aplicado a máquinas síncronas de ímanes permanentes, cujos modelos foram referidos na 

secção X.X.  

 

3.7 Conclusões 

 

Neste capítulo, foram descritos os conceitos teóricos por detrás dos modelos individuais 

utilizados na construção do modelo dinâmico. 

Apresentaram-se os modelos para máquina síncrona, máquina assíncrona, sistemas de 

excitação, turbina a vapor com regulador de velocidade e turbina a gás.   

Descreveram-se as estruturas, os circuitos equivalentes, equações matemáticas, funções 

de transferência e principais considerações para cada um dos componentes dum modelo 

dinâmico. 

Exploraram-se os métodos utilizados pela ferramenta de simulação utilizada neste 

projecto, o DIGSILent, aquando da modelização destes componentes, especialmente no que 

diz respeito a simulações de estabilidade dinâmica. 
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Capítulo 4 
 

Construção e Validação do Modelo 

Dinâmico 

4.1 Descrição da Rede Eléctrica Isolada da Ilha de Chipre 

 

A rede de transmissão de energia eléctrica do Chipre, cujo operador é a empresa TSO-

Cyprus, é uma rede de pequenas dimensões, isolada, i.e. sem qualquer ligação a redes 

eléctricas vizinhas. 

Actualmente, existem três centrais termoeléctricas em funcionamento na rede do Chipre:  

 

• Central Termoeléctrica de Moni, localizada a 20km a Este da cidade de Limassol 

(ver figura 4.1). Quando foi construída, por volta do ano de 1960, incorporava seis 

geradores convencionais a fuel-óleo com turbina a vapor, cada um com a 

capacidade de 30MW de Potência. Mais tarde por volta do ano de 1980, foram 

adicionados quatro geradores convencionais com turbinas a Gás, cada um com a 

capacidade de 37,5MW de Potência. Esta é a Central eléctrica mais antiga, e por 

ter sido construída enquanto o Chipre se encontrava ainda sob domínio Britânico, 

muita informação sobre os geradores, turbinas e outros constituintes da central, 

perdeu-se, daí não ser possível obter dados muito concretos quanto a esses 

constituintes. A tabela 4.1 resume as características dos geradores da central 

eléctrica de Moni [28]. 
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Tabela 4.1 – Capacidade e tipo de turbina dos geradores da central eléctrica de Moni 

Gerador Capacidade (MW) Tipo de turbina 

M1 30 Vapor 
M2 30 Vapor 
M3 30 Vapor 
M4 30 Vapor 
M5 30 Vapor 
M6 30 Vapor 

M GT7 37.5 Gás 
M GT8 37.5 Gás 
M GT9 37.5 Gás 
M GT10 37.5 Gás 

 

• Central Termoeléctrica de Dekelia, localizada a 15km a Este da cidade de Larnaca 

(ver figura 4.1). Foi construída em três fases: numa primeira fase, em 1983, 

ficaram disponíveis dois geradores Siemens, de 60MW de Potência cada. Numa 

fase posterior, em 1986, foram adicionados outros dois geradores, também de 

60MW cada, fabricados pela Alsthom. Por fim, em 1993, mais dois geradores 

foram implementados nesta central, fabricados pela Bharat Heavy Electricals, e 

também com uma capacidade de 60MW cada. A tabela 4.2 resume as 

características dos geradores da central eléctrica de Dekelia [28]. 

•  

Tabela 4.2 – Capacidade e tipo de turbina dos geradores da central eléctrica de Dekelia 

Gerador Capacidade (MW) Tipo de turbina 

D1 60 Vapor 
D2 60 Vapor 
D3 60 Vapor 
D4 60 Vapor 
D5 60 Vapor 
D6 60 Vapor 

 

 

• Central Termoeléctrica de Vassilikos, localizada entre as cidades de Larnaca e 

Limassol (ver figura 4.1), que consiste em três geradores convencionais a fuel-

óleo com turbina a vapor, de 130MW de Potência cada, adicionados em 2000 e 

2005, fabricados pela ABB e pela Ansaldo e um gerador convencional com turbina 

a Gás, de 37,5MW adicionado também no ano 2000. A tabela 4.3 resume as 

características dos geradores da central eléctrica de Vassilikos [28]. 
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Tabela 4.3 – Capacidade e tipo de turbina dos geradores da central eléctrica de Vassilikos 

Gerador Capacidade (MW) Tipo de turbina 

V1 130 Vapor 
V2 130 Vapor 
V3 130 Vapor 

V GT 37,5 Gás 

 

 

Figura 4.1 – Mapa da Ilha do Chipre, com a localização das três centrais termoeléctricas. 

 

A rede do Chipre tem actualmente uma Potência Instalada total de 1117,5MW, 

distribuídos por três diferentes centrais termoeléctricas. 

Não existem quaisquer centrais de energias renováveis. A energia hídrica não é uma 

opção, devido à escassez de rios ou caudais significativos de água, a energia solar está 

implementada, mas a nível doméstico, i.e. vários edifícios possuem painéis solares nos 

telhados, que usam para produzir uma pequena parte da energia eléctrica para consumo 

próprio. 

A energia eólica está agora a ser pensada como forte alternativa às centrais térmicas 

convencionais, para, por um lado satisfazer as normas da União Europeia, da qual o Chipre é 

um membro recente, e por outro, para combater os elevados custos anuais gastos em 

combustíveis fosseis.  

 Recentemente foi tomada a decisão de liberalizar o mercado energético, e apesar de 

ainda estarem em fase de desenvolvimento deste novo conceito, existem já diversos possíveis 

investidores, dispostos a construir parques eólicos. As propostas estão a ser analisadas, e as 
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mais prováveis de se concretizar, foram as utilizadas como objecto de estudo neste projecto, 

como referido mais à frente no Capítulo 5. 

O dia em que se atingiu o consumo máximo no ano de 2007 foi o dia 31 de Julho, um dos 

dias mais quentes do ano, a temperatura atingiu valores elevados o que levou a maior parte 

dos habitantes a ligarem o ar condicionado e outros aparelhos de refrigeração. O consumo 

total atingido foi de cerca de 1050 MW. 

 

4.2 Construção do Modelo Dinâmico 

 

Nesta secção pretende-se explicar o desenvolvimento do modelo dinâmico da rede 

eléctrica do Chipre, tal como havia sido como requisitado pela empresa Transmission System 

Operator – Cyprus aquando da definição dos objectivos do estágio. 

Estão descritos os passos relevantes usados para o desenvolvimento e validação do modelo 

dinâmico do sistema existente. 

 

• Tarefa 1: Recolha de dados e informação 

• Tarefa 2: Desenvolvimento do Modelo Dinâmico 

• Tarefa 3. Validação do Modelo Dinâmico construído 

 

A tarefa 1 consistiu em pesquisar nos arquivos do TSO de maneira a obter o máximo de 

informação útil necessária para a construção do modelo dinâmico. Para as situações em que 

os dados não eram suficientes, foram feitas considerações. Estas situações estão descritas 

mais a frente neste relatório. 

A tarefa 2 consistiu no desenvolvimento do modelo de estabilidade usando o Software 

DIGSILent, Power Factory ®  

A tarefa 3 consistiu em proceder a simulações, em intervalos de tempo de 10 segundos de 

maneira a avaliar o desempenho do modelo desenvolvido. A validação é baseada na 

comparação entre o resultado obtido nas simulações e as respostas do sistema em dois 

incidentes anteriores, registadas pelo TSO. 
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4.2.1 Tarefa 1 – Recolha de dados e informação 

 

A empresa TSO–Cyprus facultou os seguintes dados, de maneira a ajudar no 

desenvolvimento do modelo dinâmico do sistema: 

- Dados dos geradores (Ficheiro Generator parameters.xls); 

- Fabricantes dos geradores e dos respectivos sistemas de excitação (Ficheiro Generator 

and Exciter Manufecturers.xls); 

- Dados dos sistemas de excitação (Ficheiro Exciter parameters.xls); 

Note que não existia quaisquer dados relativos às turbinas nem aos sistemas reguladores 

de velocidade. 

-Informação sobre os dois incidentes utilizados para a validação do modelo (Pastas 

Incident 16-3-2006 e Incident 26-10-2006). 

 

4.2.2 Tarefa 2 – Desenvolvimento do Modelo Dinâmico no Software de 

Simulação DIGSILent 

 

O modelo dinâmico foi desenvolvido usando o software DIGSILent, Power Factory ®. Este 

programa contém uma livraria de modelos para serem usados em simulações dinâmicas de 

diversos componentes do sistema eléctrico, tais como geradores, sistemas de excitação, 

turbinas, e outros equipamentos como motores, relés, etc. As equações diferenciais de cada 

um dos equipamentos a simular, estão incorporadas nos modelos individuais de cada 

equipamento, e estão descritas no capítulo 3 desta dissertação.  

O DIGSILent requer que cada modelo seja seleccionado de entre os disponíveis na livraria 

para cada componente que se quer incluir nas simulações. Cada modelo na livraria tem um 

nome único, por exemplo “IEEET1” (para IEEE tipo 1 de sistemas de excitação), “GAST” para 

as turbinas a gás, etc. Mais importante, é que, cada modelo incorpora uma estrutura única 

(diagrama de blocos). Os parâmetros para o modelo para cada um dos componentes são 

inseridos pelo utilizador. Estes parâmetros incluem, por exemplo, para o caso dos geradores, 

reactâncias, constantes de tempo, constantes de inércia, etc. Para as turbinas, parâmetros 

como ganhos, constantes de tempo, limites, etc. [29]. 

Seguidamente pretende-se descrever os modelos de DIGSILent que foram seleccionados 

para o desenvolvimento do modelo dinâmico. Os parâmetros de cada modelo estão também 

tabelados. 

A figura 4.2, mostra, em ambiente DIGSILent como se enquadram os diferentes 

constituintes das unidades de produção (sistema de excitação, turbina, regulador de 

velocidade e máquina síncrona). 
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Figura 4.2 – Diagrama representativo da estrutura da unidade de produção, em ambiente de 
DIGSILent. 
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Modelo dos Geradores 

O modelo em DIGSILent dos geradores está inserido no espaço reservado para o gerador 

denominado Sym Slot ( Synchronous machine slot) que se observa na figura 4.2.  

O modelo utilizado para os geradores denomina-se em DIGSILent de ElmSym, modeliza um 

gerador síncrono de rotor cilíndrico, e requer os seguintes parâmetros: 

 

- Constantes de tempo: T’do, T’’qo, T’qo e T’’qo 

-Constante de Inércia combinada (turbina e gerador): H 

- Factor de amortecimento: D 

-Reactâncias Síncronas: Xd, Xq 

-Reactâncias Transitórias: X’d e X’q 

-Reactâncias Sub-transitórias: X’’d = X’’q 

-Reactância de fugas: Xl 

-Constantes de saturação: S (1.0) e S (1.2) 

 

As constantes de tempo estão expressas em segundos. Reactâncias, constantes de inércia 

e amortecimento estão expressas em p.u. na base MVA do gerador. Todas as reactâncias 

representam valores não saturados. 

A tabela 4.4 mostra os valores definidos para os parâmetros deste modelo no DIGSILent.  

Tabela 4.4 – Parâmetros do modelo ElmSym do DIGSILent que modeliza os geradores da rede 

Gerador T'do T''do T'qo T''qo H D Xd Xq X'd X'q X''d XI S(1.0) S(1.2) 

V1 9 0,057 1 0,095 4,2 0 2,06 1,92 0,202 0,329 0,1595 0,1053 0,15 0,62 

V2 9 0,057 1 0,095 4,2 0 2,06 1,92 0,202 0,329 0,1595 0,1053 0,15 0,62 

V3 9 0,057 1 0,095 4,2 0 2,06 1,92 0,202 0,329 0,1595 0,1053 0,15 0,62 

V GT 5,43 0,05 0,447 0,05 6,06 0 2,22 2,08 0,213 0,418 0,153 0,132 0,2127 0,6075 

D1 7,41 0,038 3,23 0,038 3,3 0 1,87 1,84 0,223 0,245 0,144 0,095 0,125 0,3462 

D2 7,51 0,038 3,27 0,038 3,3 0 1,87 1,863 0,223 0,245 0,144 0,095 0,125 0,3462 

D3 7,5 0,036 0,421 0,089 4,06 0 1,84 1,71 0,265 0,29 0,1905 0,1257 0,1 0,7764 

D4 7,5 0,036 0,421 0,089 4,06 0 1,84 1,71 0,265 0,29 0,1905 0,1257 0,1 0,7764 

D5 7,8 0,023 0,421 0,059 4 0 1,75 1,586 0,274 0,377 0,222 0,1465 0,0502 0,1767 

D6 7,8 0,023 0,421 0,059 4 0 1,75 1,586 0,274 0,377 0,222 0,1465 0,0502 0,1767 

M1 9 0,029 4 0,028 5,49 0 2,13 1,94 0,185 0,203 0,1305 0,0861 0,175 0,542 

M2 9,21 0,029 4 0,029 5,49 0 2,04 1,94 0,186 0,205 0,132 0,0871 0,175 0,542 

M3 9,52 0,029 4,12 0,03 5,49 0 2,08 1,98 0,179 0,197 0,129 0,0851 0,175 0,542 

M4 8,87 0,029 3,85 0,029 4,84 0 1,8 1,71 0,202 0,222 0,156 0,103 0,175 0,542 

M5 8,5 0,03 3,65 0,03 4,84 0 1,76 1,67 0,195 0,215 0,153 0,101 0,175 0,542 

M6 9 0,03 3,87 0,03 4,84 0 1,74 1,65 0,194 0,213 0,155 0,1023 0,175 0,542 

M GT7 5,43 0,05 0,447 0,05 6,06 0 2,22 2,08 0,213 0,418 0,153 0,132 0,2127 0,6075 
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Gerador T'do T''do T'qo T''qo H D Xd Xq X'd X'q X''d XI S(1.0) S(1.2) 

M GT8 5,43 0,05 0,447 0,05 6,06 0 2,22 2,08 0,213 0,418 0,153 0,132 0,2127 0,6075 

M GT9 5,43 0,05 0,447 0,05 6,06 0 2,22 2,08 0,213 0,418 0,153 0,132 0,2127 0,6075 

M GT10 5,43 0,05 0,447 0,05 6,06 0 2,22 2,08 0,213 0,418 0,153 0,132 0,2127 0,6075 
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Modelo dos Sistemas de Excitação 

 

Em ambiente DIGSILent o sistema de excitação é inserido no espaço denominado VCO slot 

(Voltage Controller Slot) que se apresenta na figura 4.2.  

Na interface do DIGSILent, de forma a adicionar um sistema de excitação ao gerador, usa-

se a função Define -> Voltage Controller. Seguidamente, seleccionar o modelo pretendido de 

entre os disponíveis na biblioteca.  

A tabela 4.5 foi facultada pelo TSO-Cyprus, e indica os fabricantes do gerador e do 

sistema de excitação e o tipo de excitação cada gerador possui.  

É relevante esta informação, de maneira a modelizar com precisão o sistema de 

excitação, visto que os geradores das diferentes centrais eléctricas possuem diferentes tipos 

de excitadores. 

Tabela 4.5 – Fabricantes do gerador e sistema de excitação e tipo de excitador 

Gerador Gen. Manufacturer Exciter 
Type 

Exc. Manufacturer 

M1 English Electric DC exciter English Electric 

M2 English Electric DC exciter English Electric 

M3 English Electric DC exciter English Electric 

M4 Parsons DC exciter Parsons 

M5 Parsons DC exciter Parsons 

M6 Parsons DC exciter Parsons 

        
M GT7 GEC Alstom Brushless GEC Alstom 

M GT8 GEC Alstom Brushless GEC Alstom 

M GT9 GEC Alstom Brushless GEC Alstom 

M GT10 GEC Alstom Brushless GEC Alstom 

V GT Alstom Brushless Alstom / TKJ 

D1 Siemens Brushless Siemens 

D2 Siemens Brushless Siemens 

D3 Alstom Brushless Alstom 

D4 Alstom Brushless Alstom 

D5 BHEL Brushless BHEL 

D6 BHEL Brushless BHEL 

        
V1 Alstom Static ABB 

V2 Alstom Static ABB 

V3 Alstom Static ABB 

. 

 

Pela análise dos dados facultados quanto ao tipo de excitação de cada um dos geradores, 

optou-se por usar os seguintes modelos de entre os disponíveis na biblioteca de modelos do 

DIGSILent: 
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• IEEE_DC1A, modelo de sistema de excitação que representa uma excitação DC 

com reguladores de tensão a actuar continuamente. Os sistemas de excitação DC 

utilizam um gerador DC acoplado com um comutador a funcionar como fonte de 

potência para o sistema de excitação. Este excitadores são usualmente 

encontrados em unidas mais antigas. Os seis geradores com turbinas a vapor da 

central eléctrica de Moni foram modelizados em DIGSILent utilizando este tipo de 

modelo. Para melhor compreensão deste modelo, ler a secção 3.4 do Capítulo 3 

desta dissertação. A figura 3.13 mostra a estrutura (diagrama de blocos) deste 

modelo em DIGSILent. A tabela 4.6 apresenta os valores dos parâmetros definidos 

no modelo IEEE_DC1A para estes geradores. 

 

• IEEE_AC1A, modelo de sistema de excitação que representa uma excitação AC 

onde um alternador e um rectificador fornece corrente para o campo eléctrico da 

máquina síncrona. O rectificador pode ser estático ou rotativo. Este modelo pode 

ser usado para modelizar o desempenho de sistemas de excitação sem escovas. 

Os cinco geradores com turbina a gás, quatro da central de Moni e o da central 

de Vassilikos foram modelizados em DIGSILent usando este tipo de sistema de 

excitação. Também os geradores da central de Dekelia, foram modelizados em 

DIGSILent utilizando este mesmo tipo de sistema de excitação. Para uma melhor 

compreensão da teoria associada a este modelo, ler a secção 3.4 do Capítulo 3 

desta dissertação. A figura 3.17 mostra a estrutura (diagrama de blocos) deste 

modelo em DIGSILent. A tabela 4.7 apresenta os valores dos parâmetros definidos 

no modelo IEEE_AC1A para estes geradores. 

 

• IEEE_ST1A, modelo de sistema de excitação que representa uma excitação 

estática onde a corrente do campo eléctrico da máquina síncrona é derivada do 

excitador estático. O excitador estático é essencialmente um transformador cujo 

primário é alimentado pela tensão dos terminais do gerador principal ou dum 

barramento auxiliar. A tensão do secundário do transformador é rectificada e 

aplicada ao campo eléctrico do gerador principal. Os excitadores estáticos não 

possuem constituintes rotativos e são geralmente muito rápidos, daí este sistema 

ser frequentemente encontrado em geradores mais recentes. Os três geradores 

com turbina a vapor da central eléctrica de Vassilikos foram modelizados em 

DIGSILent utilizando este tipo de sistema de excitação. Para melhor compreensão 

deste modelo, ler a secção 3.4 do Capítulo 3 desta dissertação. A figura 3.22 

mostra a estrutura (diagrama de blocos) deste modelo em DIGSILent. A tabela 4.8 

apresenta os valores dos parâmetros definidos no modelo IEEE_ST1A para estes 

geradores. 
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Tabela 4.6 – Parâmetros do modelo IEEE_DC1A do sistema de excitação 

Tabela 4.7 – Parâmetros do modelo IEEE_AC1A do sistema de excitação 

Gerador TR TB TC KA TA VAMAX VAMIN Te KF TF KC KD KE E1 SE 
(E1) 

E2 SE (E2) VRMAX VRMIN 

M GT7 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

M GT8 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

M GT9 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

M GT10 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

V GT 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D1 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D2 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D3 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D4 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D5 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

D6 0 0 0 400 0,02 14,5 -14,5 0,8 0,03 1 0,2 0,38 1 3,14 0,03 4,18 0,1 8,03 -5,43 

Tabela 4.8 – Parâmetros do modelo IEEE_ST1A do sistema de excitação 

Gerador UEL VOS TR VIMAX VIMIN TC TB TC1 TB1 KA TA VAMAX VAMIN VRMAX VRMIN KC KF TF KLR ILR 

V1 1 1 0 999 -999 1 1 0 0 210 0,01 999 -999 6,43 -6 0,04 0 1 4,54 4,4 

V2 1 1 0 999 -999 1 1 0 0 210 0,01 999 -999 6,43 -6 0,04 0 1 4,54 4,4 

V3 1 1 0 999 -999 1 1 0 0 210 0,01 999 -999 6,43 -6 0,04 0 1 4,54 4,4 

Gerador TR KA TA TB TC VRMAX (0) VRMIN KE (0) TE 
(>0) 

KF TF1 > 
0 

SWITCH E1 SE 
(E1) 

E2 SE (E2) 

M1 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 

M2 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 

M3 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 

M4 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 

M5 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 

M6 0 45 0,06 0 0 1,12 -0,9 0 0,45 0,1 1 0 2,3 0,1 3,1 0,33 
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Modelo das Turbinas e Regulador de Velocidade 

 

Turbina a vapor é um equipamento que aproveita a energia calorífica do vapor e 

transforma em energia mecânica. Essa energia mecânica pode ser utilizado para mover 

equipamentos e se acoplar um gerador a turbina a vapor, teremos a transformação da energia 

mecânica em energia eléctrica. 

Modelizar as turbinas é importante, especialmente em redes eléctricas isoladas, onde 

incidentes que levem a um grande desequilíbrio entre geração de energia e carga consumida, 

dão origem a variações inaceitáveis de frequência. (por exemplo, saída de serviço de um 

gerador ou duma linha de transporte de energia). 

Não existia qualquer informação disponível nos arquivos do TSO-Cyprus em relação aos 

parâmetros e diagramas de blocos dos modelos das turbinas a vapor e reguladores de 

velocidade. 

Foi usado o modelo com a designação TGOV1 contido na livraria do DIGSILent. Este 

modelo foi utilizado para todos as turbinas dos geradores convencionais a fuel-óleo nas 

Centrais Eléctricas de Moni, Dekelia e Vassilikos. 

Este modelo foi seleccionado por ser o recomendado pelo IEEE para turbinas a vapor 

(steam turbine governor). 

Na interface do DIGSILent, de forma a associar este modelo de turbina e regulador de 

velocidade a um gerador, usa-se a função Define -> Primary controller Unit (pcu). 

Seguidamente, seleccionar de entre os modelos da biblioteca, o TGOV1. 

Para uma melhor compreensão da teoria associada a este modelo, ler a secção 3.5 do 

Capítulo 3 desta dissertação.  

A figura 4.2 mostra o diagrama de blocos para este modelo, em DIGSILent. 
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Figura 4.2 – Diagrama de Blocos do modelo TGOV1, em Ambiente de DIGSILent 

 

 

 O modelo TGOV1 do DIGSILent requer os seguintes parâmetros: 

 

- T3, Turbine Delay Time constant  

- T2, Turbine Derivative Time Constant ( 0 is acceptable for steam turbines without 

re-heater) 

- At, Turbine Power Coefficient 

- Dt , Frictional Losses Factor 

- Pturb, Turbine Rated Power (0 -> Pturb = Pgen) 

- R, Controller Droop 

- T1, Governor Time Constant 

- Vmin, Minimum Gate Limit 

- Vmax, Maximum Gate Limit 

 

T1, T3, T2 em segundos. 

At, Dt, Pturb, R, Vmin, Vmax em p.u. 

 

A tabela 4.9 contém os valores dos parâmetros usados na modelização deste componente. 
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Modelos das turbinas a gás 

 

Não existia qualquer informação disponível nos arquivos do TSO Cyprus em relação aos 

parâmetros e diagramas de blocos dos modelos das turbinas a gás. 

As turbinas a gás dos geradores das centrais eléctricas de Moni e Vassilikos, foram 

modelizadas utilizando o modelo GAST contido na livraria original do DIGSILent. 

Este modelo foi seleccionado por ser o recomendado pelo IEEE para turbinas a gás (gas 

turbine governor) [27] 

Na interface do DIGSILent, de forma a associar este modelo de turbina e regulador de 

velocidade a um gerador, usa-se a função Define -> Primary controller Unit (pcu). 

Seguidamente, seleccionar de entre os modelos da livraria, o GAST. 

A figura 4.3 mostra o diagrama de blocos do modelo GAST em DIGSILent. 

 

Figura 4.3 – Diagrama de Blocos do modelo GAST, em DIGSILent 
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O modelo GAST do DIGSILent requer os seguintes parâmetros: 

 

- R, Speed Droop  

- T1, Controller time constant 

- T2, Actuator time constant 

- T3, Compressor time constant 

- AT, Ambient temperature load limit 

- KT, Turbine – Factor 

- Vmin, Vmin Controller Output 

- Vmax, Vmax Controller Output 

-     DTURB, Frictional Losses Factor 

 

T1, T2, T3, em segundos. 

AT, KT, Vmin, Vmax, DTURB, R, em p.u. 

 

 

A tabela 4.10 contém os valores dos parâmetros usados para modelizar este componente. 

 

Tabela 4.9 – Parâmetros utilizados para o modelo TGOV1 do DIGSILent 

 T3 T2 At Dt Pturb R T1 Vmin Vmax 

V1 7 2,1 1,225 0 0 0,24 0,1 0 0,8 
V2 7 2,33 1,3 0 0 0,2875 0,083 0 0,7536 
V3 7 2,33 1,3 0 0 0,2875 0,083 0 0,7536 

          
D1 1,1 0 1,28 0 0 0,0838 0,1 0 0,8 
D2 0,9 0 1,21 0 0 0,1364 0,1 0 0,8 
D3 1,3 0 1,21 0 0 0,125 0,1 0 0,8 
D4 1,3 0 1,21 0 0 0,125 0,1 0 0,8 
D5 0,5 0 1,26 0 0 0,0738 0,1 0 0,8 
D6 0,5 0 1,26 0 0 0,0738 0,1 0 0,8 

          
M1 0,5 0 1,14 0 0 0,0591 0,1 0 0,7467 
M2 0,5 0 1,14 0 0 0,0591 0,1 0 0,7467 
M3 7 0 1,15 0 0 0,0897 2,5 0 0,7467 
M4 0,5 0 1,19 0 0 0,135 0,1 0 0,7467 
M5 0,5 0 1,14 0 0 0,0591 0,1 0 0,7467 
M6 0,5 0 1,14 0 0 0,0591 0,1 0 0,7467 
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Tabela 4.10 – Parâmetros utilizados para o modelo GAST do DIGSILent 

 R T1 T2 T3 AT Kt Dturb Vmin Vmax 

V GT 0,05 0,4 0,1 3 1 2 0 0 0,8 
M GT7 0,036 0,4 0,1 3 1 2 0 0 0,8 
M GT8 0,036 0,4 0,1 3 1 2 0 0 0,8 
M GT9 0,045 0,4 0,1 3 1 2 0 0 0,8 
M GT10 0,045 0,4 0,1 3 1 2 0 0 0,8 

 

 

 

Selecção dos parâmetros 

 

Os valores típicos dos parâmetros destes modelos foram utilizados como ponto de partida 

para a selecção destes parâmetros [30] e [27]. Seguidamente foram sendo alterados de 

maneira a aproximar o mais possível as simulações em DIGSILent com o registo dos incidentes. 

Esta condição é explorada em mais detalhe na Secção 4.3 – Validação do Modelo Dinâmico. 

Esses valores típicos estão descritos na tabela 4.11 e 4.12. 

Foram feitas considerações de maneira a modelizar os geradores que não estavam em 

serviço em nenhum dos incidentes cujos registos foram fornecidos pelo TSO-Cyprus. Esta lista 

de considerações está descrita mais à frente nesta secção. 

 

Tabela 4.11 – Valores típicos dos parâmetros do modelo TGOV1 

Parâmetro Valor Típico Unidade 

R, Controller Droop  0,05 p.u. 

T1, Governor Time Constant  0,1 s 

T2, Turbine Derivative Time Constant  0 (sem reaquecimento) s 

T3, Turbine Delay Time constant   0,5 s 

At, Turbine Power Coefficient  >1 p.u. 

Dt , Frictional Losses Factor  0 (condições normais) p.u. 

Pturb, Turbine Rated Power  0 (Pturb=Pgen) p.u. 

Vmin, Minimum Gate Limit  0 p.u. 

Vmax, Maximum Gate Limit  0,8 p.u. 
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Tabela 4.12 – Valores típicos dos parâmetros do modelo GAST 

Parâmetro Valor Típico Unidade 

R, Speed Droop  0,05 p.u. 

T1, Controller time constant 0,4 s 

T2, Actuator time constant 0,1 s 

T3, Compressor time constant 3 s 

AT, Ambient temperature load limit 1 p.u. 

KT, Turbine – Factor 2 p.u. 

Vmin, Vmin Controller Output 0 p.u. 

Vmax, Vmax Controller Output 0.8 p.u. 

DTURB, Frictional Losses Factor 0 p.u. 

 

Foram feitas considerações de maneira a modelizar os geradores que não estavam em 

serviço em nenhum dos incidentes cujos registos foram fornecidos pelo TSO-Cyprus. 

Lista das considerações:  

 

• A turbina e regulador de velocidade do gerador D3 apresentam as mesmas 

características das do gerador D4.  

D3 e D4 foram ambos construídos pelo mesmo fabricante (Alsthom) e na mesma 

data. O gerador D3 não se encontrava em serviço em nenhum dos incidentes 

usados para a construção do modelo dinâmico, daí, considera-se que os valores 

para os parâmetros do conjunto turbina e regulador de velocidade são 

exactamente os mesmos que os de D4. 

 

• A turbina do gerador D5 apresenta as mesmas características da do gerador D6. 

O mesmo se verifica com os geradores D5 e D6. Partilham também o mesmo 

fabricante e data de construção. D5 estava em serviço na altura do incidente n.º 

1, datado de 26 de Março de 2006, mas foi o próprio gerador no qual ocorreu o 

defeito. Então, foi assumido que estes dois geradores D5 e D6 partilham os 

mesmos parâmetros relativos à sua turbina e regulador de velocidade.   

 

• A turbina do gerador V3 apresenta as mesmas características da do gerador V2. 

O fabricante e a data de construção destes dois geradores são os mesmos. V3 

estava em serviço aquando do incidente n.º 2, mas foi o gerador que saiu de 

funcionamento devido a ocorrência dum defeito. A turbina e regulador de 

velocidade de V3 possuem os mesmos parâmetros da de V2.  
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• As turbinas dos geradores M1, M2, M5 e M6 têm as mesmas características. 

Os geradores M1, M2 e M5 não estavam em serviço em nenhum dos incidentes, daí 

ter sido assumido que apresentariam respostas semelhantes ao exemplo do 

gerador M6. 

 

 

4.3  Validação do Modelo Dinâmico 

 

Para validar o modelo dinâmico construído para este sistema eléctrico, compararam-se os 

resultados gráficos obtidos em incidentes registados nos arquivos do TSO-Cyprus, com 

resultados obtidos em simulações no DIGSILent. 

Foram fornecidos dados sobre dois incidentes. Ambos são resultado da perda de um 

gerador que se encontrava em serviço. A resposta do sistema está registada em ficheiros do 

MS Excel e screenshots do programa SCADA, e inclui: despacho dos geradores antes do 

incidente, e valores para as diferentes grandezas tais como potências activa e reactiva 

produzidas pelo gerador, frequência e tensões, durante e após o defeito ocorrer. 

Basicamente, esta tarefa consistiu em reproduzir, em ambiente de simulação do 

DIGSILent, com a máxima precisão possível as condições antes de o incidente ocorrer, e, 

proceder à alteração de parâmetros dos modelos que foram seleccionados, de maneira a 

obter uma correspondência razoável entre resposta simulada e resposta registada. 

Assim, se estes dois resultados forem próximos o suficiente, pode-se concluir que a 

construção do modelo dinâmico deste sistema eléctrico de energia está concluída com 

sucesso.  

 

4.3.1 Turbine Governor Step Test 

 

Este teste, denominado Turbine Governor Step Test, na literatura inglesa, é realizado 

para avaliar o desempenho dos modelos das turbinas, reguladores de velocidade e geradores. 

O propósito é verificar se os ganhos e as constantes de tempo correspondem a uma resposta 

suficientemente amortecida. Em ambiente de DIGSILent existe já este teste preparado, sendo 

apenas necessário definir que grupo gerador – turbina – regulador de velocidade vai ser 

experimentado. 

Cada grupo gerador – turbina – regulador de velocidade a ser testado é isolado do resto do 

sistema e é conectado a uma carga. A componente activa desta carga mantêm-se constante e 

a componente reactiva é ajustada de modo a manter a tensão de 1p.u. nos terminais do 

gerador. Para os propósitos deste teste, a carga conectada a cada gerador é de 65% da 
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potência nominal (MVA) do gerador. No instante de tempo t=0 segundos, a carga aumenta o 

seu valor em 5%, ou seja, passa dum valor de 65% para 70% da potência nominal do gerador 

que está a ser testado. A tensão nos terminais do gerador permanece constante durante o 

teste. A duração desta experiencia é de 20 segundos. A potência mecânica e a variação de 

velocidade do gerador são mostradas em gráficos. 

As figuras a) e b) de cada um dos resultados mostram respectivamente a potência 

mecânica fornecida pela turbina (à esquerda) e variação de velocidade de rotação do gerador 

(à direita).  

De referir que todos os geradores da rede, foram submetidos a este teste. 

Os resultados destes testes apresentam-se de seguida: 

 

 

D1: 

 

Figura 4.4 – Turbine Governor Step Test, D1 

D2: 

 

Figura 4.5 - Turbine Governor Step Test, D2 
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D3, D4: 

 

Figura 4.6 - Turbine Governor Step Test, D3 e D4 

D5, D6: 

 

Figura 4.7 - Turbine Governor Step Test, D5 e D6 

V1: 

 

Figura 4.8 - Turbine Governor Step Test, V1 

V2, V3: 

 

Figura 4.9 - Turbine Governor Step Test, V2 e V3 
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M1, M2, M5, M6: 

 

Figura 4.10 - Turbine Governor Step Test, M1, M2, M5 e M6 

M3: 

 

Figura 4.11 - Turbine Governor Step Test, M3 

M4: 

 

Figura 4.12 - Turbine Governor Step Test, M4 

M GT7, M GT8: 

 

Figura 4.13 - Turbine Governor Step Test, M GT7 e M GT8 
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M GT9, M GT10: 

 

Figura 4.14 - Turbine Governor Step Test, M GT9 e M GT10 

V GT: 

 

Figura 4.15 - Turbine Governor Step Test, V GT 

 

Como se pode verificar pelos resultados dos testes turbine governor step test, todos os 

geradores obtiveram respostas amortecidas, com a excepção do gerador M3, cuja resposta é 

oscilatória. 

Como se pode constatar analisando a tabela 4.9, os valores dos parâmetros T3 e T1 para o 

modelo do gerador M3, são demasiado grandes em comparação com os parâmetros doutros 

geradores. No entanto, estes foram os valores para os quais os resultados simulados 

coincidiram melhor com a resposta real do gerador no incidente n.º 1 (Subsecção 4.3.2). 

Foram portanto aceites estes valores para futuros estudos durante este projecto, mas 

aconselha-se que seja revista esta situação numa futura análise. 

 

4.3.2 Incidente n.º 1 – Saída de serviço do gerador Dekelia 5, 26 Outubro de 

2006, 10.05h. 

 

Descrição do incidente: 

A figura 4.16 representa uma “screenshot” do programa SCADA, fornecido pelo TSO, que 

mostra as condições do sistema as 10.04h, ou seja, um minuto antes do incidente. 
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Figura 4.16 – Screenshot do SCADA incidente n.º1 

 

A produção de energia total era de cerca de 535MW e o consumo total rondava os 524MW. 

O gerador Dekelia 5 estava a produzir aproximadamente 52,5MW. 

Pela informação disponibilizada pelo TSO, a saída de serviço do gerador D5 ocorreu devido 

a um falso sinal de alarme sobre a temperatura do óleo estar demasiado elevada. No entanto, 

este evento não levou a uma saída de serviço abrupta do gerador. O gerador continuou 

conectado à rede durante 5 - 6 segundos até o seu sistema de protecção actuar.  

A figura 4.17 ilustra a saída de serviço do gerador. O gráfico dessa figura mostra a 

potência activa fornecida por este gerador nos 10 segundos imediatamente após o incidente. 

Notar que a potência activa desta unidade de produção reduz gradualmente o seu valor de 

52,5MW antes do incidente, para 0 MW, após o incidente. 
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Figura 4.17 – Saída de Serviço do Gerador D5 (Potência Activa) 

 

A figura 4.18 mostra o gráfico da variação da frequência do sistema, devido à ocorrência 

do defeito nos 10 segundos imediatamente após o incidente. Notar que o sistema baixa para o 

valor mínimo de cerca de 49,3Hz. Baseado na informação disponibilizada pelo TSO, pode-se 

afirmar que não houve deslastre de cargas devido a este defeito. 

 

 

Figura 4.18 – Desvio da frequência do sistema, incidente n.º1 

 

 

A figura 4.19 representa o gráfico da variação da produção total de energia (MW) durante 

os primeiros 10 segundos após o incidente. Este gráfico foi obtido somando a produção de 

energia total de cada uma das centrais: Moni, Dekelia e Vassilikos. 
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Figura 4.19 – Variação da produção total da energia, incidente n.º1 

 

Para iniciar as simulações, algumas condições tiveram que ser verificadas: 

Os constituintes do sistema eléctrico têm que ser dependentes da frequência. Neste grupo 

estão incluídas as reactâncias e capacitâncias das linhas de transmissão de energia, 

reactâncias dos geradores, etc [31] citado por [32].  

O efeito da variação da frequência na solicitação de potência activa por parte da rede, 

teve de ser modelizado. Isto é especialmente importante em sistemas eléctricos isolados 

onde alterações de frequência podem ser suficientes para causar impacto na carga do 

sistema. 

Se não existir informação adicional sobre essa consideração, assume-se que uma variação 

de 1% na frequência do sistema, resulta numa variação de 1% na solicitação de potência 

activa por parte da rede. Analisando as figuras 4.18 e 4.19, pode concluir-se se é aceitável, 

para este estudo, esta consideração: 

 

Produção total (t = 0 seg): 535 MW 

Produção total (t = 10 seg): 528 MW 

Variação percentual na produção: 1.3% 

 

Frequência do sistema (t = 0 seg): 50 Hz 

Frequência do sistema (t = 10 seg): 49.35 MW 

Variação percentual na frequência: 1.3% 

 
Pela informação anterior, e assumindo que a variação percentual de solicitação de 

potência activa por parte da rede, é igual a variação percentual da potencia activa 

produzida, deduz-se que uma variação de 1% na frequência do sistema resulta, efectivamente 

numa variação de 1% na solicitação, por parte da rede, de potência activa.  
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Em ambiente DIGSILent, este facto foi assegurado, actuando sobre todas as cargas do 

sistema, modificando-as de modo a serem 100% dinâmicas, e preenchendo a opção 

“Frequency Dependence on P” com o valor 1 [33]. 

 

Simulação do incidente n.º1  

 
Por observação da figura 4.16, pode-se ter uma ideia das condições de produção de cada 

um dos geradores da rede.  

Essas condições de pré-incidente, têm que ser recriadas com exactidão, de maneira a 

garantir uma simulação dinâmica de qualidade. 

A tabela 4.13 mostra o despacho real dos geradores aquando da ocorrência do defeito, em 

comparação com o despacho simulado em ambiente DIGSILent. 

Tabela 4.13 – Despacho dos Geradores (Real vs Simulado) 

 Real Simulado DIGSILent 

 P(MW) Q(MVAr) P(MW) Q(MVAr) 
V1 120 49 119,97 49 
V2 110 24 110,15 24 
V3 0 0 0 0 
V GT 0 0 0 0 
D1 51 6 51,43 5,89 
D2 52 6 51,96 5,89 
D3 0 0 0 0 
D4 52 6 51,96 5,89 
D5 53 6 52,48 5,89 
D6 54 6 54,15 5,88 
M1 0 0 0 0 
M2 0 0 0 0 
M3 19 6 19,21 6 
M4 23 2 23,58 2,5 
M5 0 0 0 0 
M6 0 0 0 0 
M GT7 0 0 0 0 
M GT8 0 0 0 0 
M GT9 0 0 0 0 
M GT10 0 0 0 0 
TOTAL 534 111 534,89 110,94 

 

 
A figura 4.20 mostra uma “screenshot” do programa DIGSILent com o resumo dos 

resultados após uma simulação de trânsito de potências.  
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Figura 4.20 – Resumo dos resultados duma simulação do trânsito de potências 

 

Simulação da saída de serviço da unidade de produção D5 

Como mencionado anteriormente, a saída de serviço do gerador D5 aconteceu devido a 

um falso alarme do sistema de monitorização da temperatura. O gerador continuou conectado 

a rede durante 5 a 6 segundos, após o defeito, e só depois desligou totalmente da rede devido 

a actuação do sistema de protecção.  

Para simular este evento em DIGSILent, é necessário actuar sobre a saída da potência 

mecânica da turbina de D5. Para o efeito, existe, em ambiente DIGSILent uma função 

denominada “Event of Synchronous machine”.  

Foi portanto necessário criar uma serie de eventos que aproximem a simulação deste 

defeito, com a situação real registada pelo TSO. 

Estes eventos estão registados na tabela 4.14: 

 

Tabela 4.14 – Série de Eventos para simular saída de serviço de D5 

Event Time (s) Additional Torque (p.u.) 

Event of Synchronous machine 0.1 -0.25 
Event of Synchronous machine 0.365 -0.5 
Event of Synchronous machine 0.57 -0.7 
Event of Synchronous machine 0.8 -0.8 
Event of Synchronous machine 1.16 -0.85 
Event of Synchronous machine 1.55 -0.882 
Event of Synchronous machine 1.92 -0.895 

   
Event Time (s) Open/Close 

Switch event 5.5 Open 

 

A figura 4.21 mostra o resultado final desta sequência de eventos (a traçado escuro) em 

comparação com o registo real do incidente (traçado claro). 
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Figura 4.21 – Saída de Serviço de D5 (Real vs Simulado) 

 

Resultados 

Encontravam-se em serviço, os geradores D1, D2, D4, D5 (no qual sucedeu o defeito) e D6, 

V1, V2, M3e M4. As figuras 4.22, 4.23 e 4,24 mostram respectivamente as respostas dos 

geradores de Dekelia, Moni e Vassilikos nos 10 segundos imediatamente após a ocorrência do 

defeito no gerador D5. Essa resposta diz respeito à potência activa fornecida por cada gerador 

à rede.  

Em cada um dos gráficos está representada a resposta real, contida nos registos 

(recorded) e a resposta simulada em ambiente DIGSILent (simulated). 

 

 

Figura 4.22 – Resposta dos Geradores da central eléctrica de Dekelia, incidente n.º1 (Real vs 
Simulado) 
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Figura 4.23 – Resposta dos Geradores da central eléctrica de Moni, incidente n.º1 (Real vs Simulado) 

 

 

Figura 4.24 – Resposta dos Geradores da central eléctrica de Vassilikos, incidente n.º1 (Real vs 
Simulado) 

 

 

Os resultados dos dois geradores de Vassilikos foram adiantados 0,7 segundos pois foi 

constatado que há um atraso associado aos registos destas duas unidades, e assim, os 

resultados simulados acompanhavam melhor os resultados registados. 

A análise da frequência do sistema, é um elemento fundamental neste tipo de estudos de 

redes eléctricas isoladas, como já foi referido anteriormente neste estudo. 

A figura 4.25, mostra a variação da frequência do sistema, comparando, mais uma vez, os 

registos com a simulação em DIGSILent. 
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Figura 4.25 – Variação da frequência do sistema, incidente n.º1 (Real vs Simulado) 

 

As figuras 4.26 e 4.27 representam o total produzido pelos geradores de potência activa e 

reactiva, respectivamente. Estes gráficos foram construídos, somando as saídas activa e 

reactiva de cada uma das unidades de produção. 

 

 

Figura 4.26 – Variação da produção total de potência activa, incidente n.º1 (Real vs Simulado) 
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Figura 4.27 – Variação da produção total de potência reactiva, incidente n.º1 (Real vs Simulado) 

 

 

Pela análise dos gráficos anteriores, conclui-se que os resultados das simulações estão 

bastante aceitáveis, já que tanto as respostas dos geradores, como a frequência do sistema 

estão muito próximas do valor registado. Este facto, é uma boa indicação quanto à validade 

do modelo dinâmico construído. 

 

4.3.3 Incidente n.º 2 – Saída de Serviço do Gerador Vassilikos 3, 16 Março de 

2006, 16.25h. 

Descrição do incidente:  

Não existe “screenshot” que mostre as condições do sistema no momento imediatamente 

antes do incidente. Em alternativa, o TSO providenciou os seguintes dados: 

• Registo dos níveis de produção as 16.24h, um minuto antes do incidente. Ver 

figura 4.28 

• Registo do incidente em formato de ficheiro do MS Excel.  
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Figura 4.28 - Screenshot do SCADA incidente n.º2 

 

Os dados do incidente contidos no ficheiro de MS Excel, incluem frequência do sistema, 

potências activas e reactivas dos geradores.  

Não existe qualquer registo sobre o gerador V GT.  

A tabela 4.15 compara os valores de produção de cada gerador, obtidos pela “screenshot” 

do SCADA e pelo ficheiro de Excel. 

Tabela 4.15 – Potência produzida por cada gerador (SCADA vs Folha de Cálculo) 

 SCADA 
(MW) 

Folha de 
Cálculo Excel 

(MW) 

D1 34,5 38,4 

D2 34,9 38,8 
D4 44,9 49,6 
D5 33,0 38,6 
D6 36,4 42,1 
V1 87,4 87,5 
V2 80,3 80,0 
V3 122,7 109,8 
M4 18,2 18,1 
M6 19,7 19,7 
M GT8 7,0 13,8 
M GT9 6,6 6,4 
V GT 4,1 N/A 
TOTAL 529,7 542,8 

 

Como se pode verificar, os resultados são consideravelmente diferentes. 



 
 
Construção e Validação do Modelo Dinâmico  111 
 

 

Deve-se realçar o seguinte: 

• No espaço de um minuto, a produção total aumentou cerca de 13MW, de 

529,7MW para 542,8 MW (excluindo o V GT) 

• As potências activas de cada um dos geradores alteram-se significativamente, 

especialmente para as unidades da central eléctrica de Dekelia, o gerador M 

GT8, e o gerador V3. 

• O gerador V3, esta a produzir 123MW um minuto antes do incidente, e 110MW 

no instante imediatamente antes do defeito. 

 

Os registos contidos no ficheiro do MS Excel parecem mais indicados para representar as 

condições do sistema imediatamente antes do incidente. 

Baseado na informação contida no ficheiro do MS Excel, não foi súbita a perda do gerador 

V3. Este ficou conectado à rede durante aproximadamente 3-4 segundos antes de o sistema 

de protecção actuar.  

A figura 4.29 ilustra a saída de serviço do gerador V3. O gráfico dessa figura representa a 

potência activa fornecida por este gerador nos 10 segundos imediatamente após o incidente. 

Notar que a potência activa do gerador cai dum valor de 110 MW para 10MW, e segue-se uma 

oscilação rápida até aos 20 MW até baixar para o valor 0MW. 

 

Figura 4.29 - Saída de Serviço de V3 (Potência Activa) 

 

A frequência do sistema durante os 10 segundos imediatamente a seguir ao incidente está 

exibida no gráfico da figura 4.30.  
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Figura 4.30 – Desvio da frequência do sistema, incidente n.º2 

 

Note-se que a frequência do sistema é de 49,97Hz no momento t=0, e cai para um valor 

mínimo de 49,17Hz. Pela informação disponibilizada pelo TSO, também neste incidente, não 

houve lugar a deslastre de cargas. 

 

Simulação do incidente n.º2 

 

As condições do sistema na altura do incidente foram recriadas no DIGSILent. 

 O despacho de todos os geradores, com a excepção do V GT, foi baseado no ficheiro de 

Excel com a informação dos níveis de produção de cada uma das unidades, para t=0s. Como o 

despacho do gerador V GT não é conhecido nesse instante, e com o interesse de avançar com 

o estudo, esta unidade foi despachada com 4 MW de potência activa e 0 MVAr de potência 

reactiva.  

Nota: Atendendo a que os níveis de produção de diversos geradores se alteram durante o 

minuto anterior ao incidente, é bastante provável que também o gerador V GT seguisse esse 

comportamento, no entanto, como não há registos quanto a esse facto, decidiu-se por manter 

os valores indicados na “screenshot” do SCADA. 

A figura 4.31 é uma “screenshot” do programa DIGSILent e representa a solução do 

sistema depois de correr uma simulação de trânsito de potências.  
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Figura 4.31 – Resumo do resultado duma simulação de trânsito de potências, incidente n.º2 

 

Simular a saída de serviço do gerador V3 

 

De maneira a simular a saída de serviço do gerador 3 da central de Vassilikos em ambiente 

de DIGSILent, foi criada a sequência de eventos apresentada na tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 - – Série de Eventos para simular saída de serviço de V3 

Event Time (s) Additional Torque (p.u.) 

Event of Synchronous machine 0.1 -0.58 
Event of Synchronous machine 0.55 -0.76 
Event of Synchronous machine 0.885 -0.81 
Event of Synchronous machine 1.886 -0.86 
Event of Synchronous machine 2.35 -0.87 

   
Event Time (s) Open/Close 

Switch event 3 Open 

 

Como mencionado anteriormente, apenas aos 3s, o sistema de protecção do gerador 

actuou, e este foi desconectado da rede. 

A figura 4.32 compara a simulação em DIGSILent deste evento com o registo do incidente 

nos documentos do TSO. 
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Figura 4.33 - Saída de Serviço de V3 (Real vs Simulado) 

 

 

Resultados 

 

Encontravam-se em serviço, na altura deste incidente, os geradores D1, D2, D4, D5, D6, 

V1, V2, V3 (no qual ocorreu o defeito), M4, M6, M GT8, MGT9, V GT. As figuras 4.34, 4.35 e 

4.36 mostram respectivamente as respostas dos geradores das centrais Dekelia, Vassilikos e 

Moni nos 10 segundos imediatamente após a ocorrência do defeito no gerador V3. Essa 

resposta diz respeito à potência activa fornecida por cada gerador à rede.  

Em cada um dos gráficos está representada a resposta real, contida nos registos 

(recorded) e a resposta simulada em ambiente DIGSILent (simulated). 
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Figura 4.34 - Resposta dos Geradores da central eléctrica de Dekelia, incidente n.º2 (Real vs 
Simulado) 

As seguintes observações podem ser feitas analisando os gráficos da figura anterior: 

• Os geradores #4 e #5 de Dekelia, não participam na compensação da potência 

perdida pela rede, daí, os controladores das suas turbinas terem sido desactivados 

para esta simulação.  

• Existe alguma discrepância comparando os valores obtidos através da simulação e 

os valores registados para os geradores da central eléctrica de Dekelia. No 

entanto, note-se que a forma do gráfico simulado, segue com bastante precisão a 

forma do gráfico real. A discordância é de valores entre os 2MW e os 5 MW, e a 

sua responsabilidade é atribuída ao despacho do gerador V GT. Relembra-se que o 

seu valor pré-incidente foi modelizado sendo 4MW de potência activa produzida, 

mas na realidade poderá ser bastante diferente. Se o seu despacho fosse de 10MW 

por exemplo, e o gerador fizesse um “pick up” da potência na ordem dos 7, 8 MW, 

os gráficos simulados de Dekelia estariam, com certeza, mais próximos, dos 

registados. 
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Figura 4.35 - Resposta dos Geradores da central eléctrica de Vassilikos, incidente n.º2 (Real vs 
Simulado) 

 

Figura 4.36 - Resposta dos Geradores da central eléctrica de Moni, incidente n.º2 (Real vs Simulado) 
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Os gráficos obtidos através de simulação seguem com precisão o comportamento 

observado no registo do incidente, para as unidades Vassilikos #1 e #2 bem como para os 

geradores M4, M6, M GT8 e M GT9 da central de Moni. 

 

A figura 4.36, mostra a variação da frequência do sistema, comparando, mais uma vez, os 

registos com a simulação em DIGSILent. 

 

Figura 4.37 - Variação da frequência do sistema, incidente n.º2 (Real vs Simulado) 

 

A frequência da rede baixa para um valor de 49,23Hz durante a simulação, em 

comparação com 49,17Hz observados. Esta diferença é considerada aceitável. 

 

4.4 Conclusões 

 

Com a simulação em ambiente de DIGSILent destes dois incidentes, e, posteriormente, a 

sua comparação com os dados dos incidentes fornecidos pelo TSO-Cyprus, e, perante os 

resultados obtidos serem visivelmente aceitáveis, conclui-se que o modelo dinâmico 

construído para o sistema, é considerado válido. 

A validade deste modelo dinâmico é preponderante neste projecto, pois assim, é possível 

proceder a simulações de estabilidade do sistema, e avaliar o seu comportamento, com a 

qualidade que é necessária neste tipo de estudos. 

O modelo dinâmico construído neste capítulo foi implementado exactamente como 

descrito em cada uma das unidades de produção, e utilizado nos estudos relativos ao impacto 

da penetração eólica no sistema eléctrico isolado do Chipre.  

Nesse estudo, que é descrito em detalhe no capítulo 5, o comportamento do sistema em 

resposta a defeitos que eventualmente ocorram na rede, depende por completo do modelo 

dinâmico desenvolvido nesta secção. 
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Capítulo 5 
 

Implementação em DIGSILent Dos 

Parques Eólicos e Avaliação do Seu 

Impacto na Rede Eléctrica Isolada do 

Chipre  

5.1 Introdução 

 

Este capítulo divide-se em duas etapas fundamentais. Primeiro, é caracterizada a 

implementação dos parques eólicos na ferramenta de simulação DIGSILent: representa-se o 

modelo do aerogerador utilizado e a estrutura-se os parques eólicos a construir.  

Na segunda etapa, define-se o problema a concretizar na simulação, os objectivos do 

estudo e os passos necessários de forma a possibilitar uma avaliação do impacto da 

penetração eólica na rede.  

Define-se os diferentes cenários de consumo e apresentam-se os casos de estudo 

seleccionados de forma a obter uma conclusão sobre a máxima produção eólica total para 

cada um desses cenários. 

As simulações incluem o modelo dinâmico construído no capítulo 4. 
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5.2 Modelo do Aerogerador 

O Modelo de Aerogerador utilizado para este estudo foi retirado da página de suporte ao 

cliente do DIGSILent. É um gerador assíncrono, de 2 MW de potência. 

A sua estrutura está representada no diagrama figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Estrutura do Aerogerador, em DIGSILent 

O prime mover inclui o Pitch Control, a turbina e o Veio ( Shaft). A máquina assíncrona 

faz a transformação da potência mecânica de saída do prime mover, em potência eléctrica 

[34].  

 

5.2.1 Pitch Control 

A figura 5.2 mostra o diagrama de blocos do Pitch Control que inclui Blade Angle control e 

Servo. 

 

Figura 5.2 – Estrutura do Pitch Control, uma das secções do Aerogerador 
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5.2.2 Turbina do Aerogerador 

A turbina do aerogerador tem a seguinte estrutura:  

 

 

Figura 5.3 – Estrutura da turbina do aerogerador, em DIGSILent 

 

A expressão que relaciona vw com Pwind é: 

    789:; � <
.
 = >? � �8

@  (5.1) 

Onde:  

Pwind : potência mecânica do rotor (W) 

vw : velocidade do vento no centro do rotor (m/s) 

ρ : densidade do ar (1,23 kg/m3) 

A: =πR2, superfície varrida pelas pás (m2) 

R : raio das pás (35 m) 

Cp coeficiente aerodinâmico do rotor (típico de 0,4) 

 

 

Neste estudo, o vento foi considerado constante durante toda a simulação. 

Considerou-se que o aerogerador tem pás de raio igual a 35 metros. 

No DIGSILent existem duas maneiras de definir a potência que o aerogerador fornece à 

rede: ou se define a condição inicial velocidade do vento em m/s que corresponderá a uma 

determinada potência gerada (pela expressão 5.1), ou simplesmente se indica um despacho 

para o aerogerador, e quando se simula o trânsito de potências, este automaticamente define 

uma condição inicial para a variável vw. 
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5.2.3 Veio 

O veio (Shaft) apresenta a seguinte estrutura (figura 5.4) 

 

Figura 5.4 – Estrutura do modelo do veio do aerogerador em DIGSILent 

 

 

5.3 Implementação dos Parques Eólicos em Ambiente DIGSILent 

 

A figura 5.5 mostra a rede de transmissão completa da ilha do Chipre. Na figura estão 

assinalados os parques eólicos Orites, Alexigros, Kladvia, e Ayia Anna, bem como a subestação 

F.I.Z. (Free Industrial Zone). 

Nas figuras 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 mostram-se o esquema dos quatro parques eólicos 

implementados. 

 

Parques Eólicos Implementados: 

 

• Orites 

Este parque tem 40 geradores, de 2 MW cada, o que perfaz um total de 80 MW de 

potência instalada. Possui 5 barramentos de 33kV, e a cada um deles ligam 8 

geradores. Cada gerador liga a esse barramento através de um transformador de 

tensão 0,69/33 kV-2,3MVA e dista 1km da subestação Orites. O parque eólico de 

Orites encontra-se a mais de 70km da Free Industrial Zone (F.I.Z) 
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• Alexigros 

Este parque tem 24 geradores, de 2 MW cada, o que perfaz um total de 48 MW de 

potência instalada. Possui 6 barramentos de 22kV, e a cada um deles ligam 4 

geradores. Cada gerador liga a esse barramento através de um transformador de 

tensão 0,69/22 kV-2,3MVA e dista 1km da subestação Alexigros. O parque eólico 

de Alexigros encontra-se a uma distância de 6,5km da Free Industrial Zone (F.I.Z) 

 

• Kladvia 

Este parque tem 25 geradores, de 2 MW cada, o que perfaz um total de 50 MW de 

potência instalada. Possui 5 barramentos de 20kV, e a cada um deles ligam 5 

geradores. Cada gerador liga a esse barramento através de um transformador de 

tensão 0,69/20 kV-2,3MVA e dista 1km da subestação Kladvia. O parque eólico de 

Kladvia encontra-se 7km da Free Industrial Zone (F.I.Z) 

 

• Ayia Anna: 

Este parque tem 19 geradores, de 2 MW cada, o que perfaz um total de 38 MW de 

potência instalada. Possui 6 barramentos de 11kV, com 4 geradores, dois com 2 

geradores, e um com 1 gerador. 

Cada gerador liga a esse barramento através de um transformador de tensão 

0,69/11 kV-2,3MVA e dista 1km da subestação Ayia Anna. O parque eólico de Ayia 

Anna encontra-se uma distância de 10km da Free Industrial Zone (F.I.Z) 
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Figura 5.5 – Rede de transmissão completa da ilha do Chipre, em DIGSILent 
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Figura 5.6 – Esquema do parque eólico Alexigros implementado em DIGSILent 

Figura 5.7 – Esquema do parque eólico Ayia Anna implementado em DIGSILent 
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Figura 5.8 – Esquema do parque eólico de Orites, implementado em DIGSILent 

 

Figura 5.9 – Esquema do parque eólico de Kladvia, implementado em DIGSILent 
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5.4 Simulação de Curto-Circuito na rede 

 

Por representar o pior cenário de defeito que pode ocorrer numa rede eléctrica, apenas 

um tipo de curto circuito foi simulado (curto-circuito franco, R=0 Ω, X=0 Ω) 

Quanto à localização, decidiu-se por simular o defeito na subestação F.I.Z., que, não só é 

uma das subestações principais da rede, mas também é à qual conectam três dos quatro 

parques eólicos que foram implementados na rede. 

De salientar que um curto-circuito franco em qualquer outro sítio da rede, tinha efeitos 

completamente idênticos aos que foram registados, nomeadamente o facto de todos os 

geradores eólicos ficarem momentaneamente sujeitos a uma tensão nos seus terminais 

inferior a 0.8p.u. e consequentemente, desconectarem-se da rede. 

Assumiu-se como sendo 0,8p.u. o valor mínimo de tensão para o qual o aerogerador 

continua conectado à rede. Caso esse mínimo seja ultrapassado, o gerador desconecta da 

rede automaticamente por actuação do sistema de protecção. 

Considerou-se que o sistema de protecção leva 0,1 segundos a desconectar o gerador da 

rede depois de detectado o defeito. 

Para efectuar estas simulações em DIGSILent, foi utilizada a função “Short-Circuit Event”, 

na subestação F.I.Z. 

Como referido acima o curto-circuito é franco, e acontece aos 0,1 segundos da simulação. 

O sistema de protecção dos aerogeradores retira-os de serviço aos 0,2 segundos.             

O curto-circuito extingue-se aos 0,3 segundos. (“Short circuit event – Clear short circuit”, em 

DIGSILent) 

 

 

5.5 Casos de Estudo 

 

Os casos de estudo foram divididos consoante quatro diferentes situações de consumo: 

Consumo mínimo, perto de consumo mínimo, perto do consumo máximo, consumo máximo. 

Para a mesma situação de carga, foram testados diferentes despachos de geradores, 

diferente número de geradores em serviço e consequentemente diferentes valores para a 

reserva girante. 

Cada situação de consumo simulada baseou-se nos registos do programa SCADA fornecidos 

pelo TSO-Cyprus para diferentes dias do ano e hora do dia. 

Realça-se que este projecto consistiu numa abordagem técnica do tema, isto é, a 

avaliação da penetração eólica na rede foi realizada consoante a fiabilidade e segurança do 
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sistema eléctrico, e não foi efectuado qualquer estudo de maneira a alcançar uma conclusão 

quanto à melhor opção do ponto de vista económico. 

Mesmo assim, tentou-se manter uma visão realista na construção dos casos de estudo de 

maneira a não simular cenários pouco credíveis. 

As conclusões finais quanto à máxima penetração eólica na rede eléctrica isolada do 

Chipre, foram baseadas em resultados de variação da frequência eléctrica do sistema. Partiu-

se do princípio que a rede admite uma variação da frequência de 1Hz.  

O desvio de frequência é resultante da saída de serviço de grupos de aerogeradores 

devido à ocorrência de curto-circuito na rede. A variação do recurso eólico primário que pode 

mesmo ser perceptível em pequenas redes isoladas, não foi estudada neste projecto, pois os 

seus efeitos são desprezáveis quando comparados com o efeito de um curto-circuito que 

origine a desligação de grupos de aerogeradores [35]. 

Ou seja, com a saída de serviço de serviço acidental de algum gerador (ou grupo de 

geradores), a frequência do sistema pode baixar para o valor mínimo de 49,0 Hz, iniciando 

depois a recuperação, sem que o TSO tenha necessidade de desconectar cargas. Se o valor da 

frequência da rede descer para valores inferiores a 49,0 Hz origina o deslastre de cargas. No 

entanto, no âmbito deste estudo, não foi implementada essa situação.  

O despacho dos geradores foi dimensionado tendo como base a regra de manter pelo 

menos um gerador de cada central termoeléctrica em serviço, e manter a produção de cada 

gerador acima de um valor mínimo de potência. O TSO-Cyprus informou que cada gerador só 

poderá estar em funcionamento se a produzir um valor que ronda os 50% da potência nominal 

do mesmo, como se indica na tabela 5.1. Também, que quanto mais próximo estiver do seu 

valor nominal, maior será o rendimento do gerador. 

Tabela 5.1 – Valores nominais e mínimos de cada gerador convencional do sistema 

Gerador Capacidade (MW) Valor mínimo (MW) 
V1 130 65 
V2 130 65 
V3 130 65 

V GT 37,5 15 
D1 60 30 
D2 60 30 
D3 60 30 
D4 60 30 
D5 60 30 
D6 60 30 
M1 30 15 
M2 30 15 
M3 30 15 
M4 30 15 
M5 30 15 
M6 30 15 

M GT7 37,5 15 
M GT8 37,5 15 
M GT9 37,5 15 
M GT10 37,5 15 
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Nesta secção, descreve-se cada um dos cenários de consumo, explicando o porquê da 

construção de cada um dos casos de estudo e qual o interesse da sua exposição nesta tese. 

No final da apresentação de cada um dos quatro cenários de carga estudados, expõe-se 

uma breve conclusão quanto aos resultados obtidos nas simulações e quanto a viabilidade do 

caso de estudo. 
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5.5.1 Consumo mínimo 

A tabela 5.2 resume os quatro casos de estudo para esta situação de consumo mínimo. 

O consumo mínimo do sistema nestas condições ronda os 300 MW (baseado no dia 27 de 

Março de 2007, por volta das 4.00h). 

Tabela 5.2 – Descrição dos casos de estudo para o cenário de consumo mínimo 

MINIMUM LOAD 

Study Case 1 2 3 4 

Conventional 

Generator 

Nominal 

Power 

(MW) 

Active 

Power 

(MW) 

S.R. 

(MW) 

Active 

Power 

(MW) 

S.R. 

(MW) 

Active 

Power 

(MW) 

S.R. 

(MW) 

Active 

Power 

(MW) 

S.R. 

(MW) 

V1 130 79,3 50,7 84,26 45,7 65 65 65 65 

V2 130 79,3 50,7 84 46         

V3 130                 

V GT 37,5                 

D1 60 33 27 33 27 30 30 30 30 

D2 60 33 27 33 27 30 30     

D3 60         30 30     

D4 60         30 30     

D5 60         30 30     

D6 60                 

M1 30 15 15 15 15 15 15 15 15 

M2 30             15 15 

M3 30             15 15 

M4 30             15 15 

M5 30             15 15 

M6 30             15 15 

MGas 7 37,5             15 22,5 

Mgas 8 37,5             15 22,5 

Mgas 9 37,5                 

Mgas 10 37,5                

Total 

Conventional 

1117,5 239,6 249,26 230 215 

Spinning Reserve (MW) 170,4 160,74 230 230 

 

Wind Factor  0,29 0,244 0,336 0,42 

Wind Parks 

Installed 

Power 

(MW) 

Active Power 

(MW) 

Active Power 

(MW) 

Active Power 

(MW) 

Active Power 

(MW) 

Orites 80 23,2 19,52 26,88 33,6 

Kladvia 50 14,5 12,2 16,8 21 

Alexigros 42 12,18 10,248 14,112 17,64 

Ayia Anna 38 11,02 9,272 12,768 15,96 

Total Wind Energy Gen (MW) 60,9 51,24 70,56 88,2 

Wind Penetration 20,3% 17,1% 23,48% 29,1% 

  

Total Generation (MW) 300,5 300,5 300,56 303,2 
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Caso de Estudo n.º 1 

 

 Como se verifica pela tabela 5.2, encontram-se em serviço os geradores convencionais 

V1, V2, D1, D2 e M1, a produzir um total de 239,6 MW, com uma reserva girante de 170,4 MW. 

Os parques eólicos estão a produzir 29% da sua capacidade (wind factor), um total de 60,9 

MW, o que constitui uma percentagem de 20,3% de contribuição eólica na produção total de 

energia. 

O curto-circuito acontece na subestação F.I.Z. como referido anteriormente, e como se 

pode observar pelo gráfico da figura 5.10. 

Este gráfico demonstra a variação de tensão na subestação F.I.Z. e nos terminais dos 

geradores de cada um dos parques eólicos: Orites, Alexigros, Ayia Anna e Kladvia, num 

intervalo de tempo de 10 segundos. Relembra-se que o curto-circuito acontece aos 0,1 

segundos, os aerogeradores saem de serviço aos 0,2 segundos e o curto-circuito extingue-se 

aos 0,3 segundos. 

Figura 5.10 – Tensão nos terminais dos aerogeradores, caso de estudo n.º1 

 

Analisando o gráfico anterior, verifica-se que todos os geradores dos parques eólicos vêm 

a tensão nos seus terminais descer para além dos 0,8p.u., o que faz com que o sistema de 

protecção dos mesmos actue, e os desconecte da rede eléctrica. 

O gráfico da figura 5.11 mostra a variação da produção de potência activa pelos parques 

eólicos. Optou-se por mostrar apenas o intervalo de tempo 0-2 segundos por ser mais 

perceptível assim a variação e visto que o valor nulo se mantêm nos segundos restantes (2-10 

segundos).  
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Figura 5.11 – Potência activa produzida pelos aerogeradores, caso de estudo n.º1 

 

 
Note-se a diferença entre a produção de potência activa do parque de Orites em relação 

aos outros três. Isso verifica-se pois esse parque encontra-se a mais de 70km de distância da 

subestação onde ocorre o defeito, enquanto os outros três estão situados a menos de 10km. 

 

Os gráficos das figuras 5.12, 5.13 e 5.14 mostram a resposta dos geradores das centrais 

termoeléctricas Dekelia, Vassilikos e Moni, à saída de serviço dos parques eólicos. Note-se 

que todos os geradores apresentam, para t=10segundos uma potência activa produzida 

superior à que apresentam em t=0segundos, devido à necessidade de compensação da 

potência perdida aquando da perda dos parques eólicos. 

 

 

Figura 5.12 – Potência Activa produzida pelos geradores da central eléctrica de Dekelia, caso de 
estudo n.º1 
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O gerador D1 passa duma produção de cerca de 33MW para cerca de 50MW, enquanto que 

o gerador D2 passa dos mesmos 33 MW para perto de 42 MW. 

 

 

Figura 5.13 – Potência Activa produzida pelos geradores da central eléctrica de Vassilikos, caso de 
estudo n.º1 

 

 
Os geradores V1 e V2 apresentam comportamentos muito semelhantes passando duma 

produção de 80 MW para perto de 90 MW. 

 

 

Figura 5.14 – Potência Activa produzida pelos geradores da central eléctrica de Moni, caso de 
estudo n.º1 

 

O gerador M1 segue o mesmo comportamento dos geradores das outras centrais, passando 

a produzir 25 MW, em contraste com os 15 MW iniciais. 
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Todos estes geradores foram simulados usando os modelos construídos no capítulo 4 - 

Construção e Validação do Modelo Dinâmico, sendo esses modelos validados nesse mesmo 

capítulo, pelo que se pode deduzir que estes resultados estejam correctos. 

 
A figura 5.15 mostra a variação da frequência da rede devido à ocorrência do defeito, e 

consequentemente a perda de parques eólicos.  

Como referido anteriormente, a variação da frequência é o elemento de decisão neste 

estudo. 

 

 

Figura 5.15 – Variação da Frequência do sistema, caso de estudo n.º1 

 

 
Note-se que a frequência baixa para um valor mínimo de 48,8 Hz, o que significa que o 

sistema não aguentaria esta perda de produção, e para manter a estabilidade, teria que 

desconectar alguns consumidores ou correr o sério risco do colapso do sistema. 

Conclui-se, portanto, em relação a este primeiro caso de estudo a penetração eólica de 

20,3% na rede com esta situação de consumo e despacho de geradores, é inviável.  

 

 
Caso de Estudo n.º 2 

 

A única diferença em relação ao caso de estudo anterior é a diminuição da penetração 

eólica na rede de 20,3% para 17,1%. 

Os parques eólicos produzem apenas 24% da sua capacidade e os geradores das centrais 

termoeléctricas produzem um pouco mais se se comparar com o caso de estudo n.º 1. 

Em todos os casos de estudos apresentam-se os gráficos da tensão nos terminais dos 

aerogeradores, potência fornecida por cada parque eólico, potência de cada um dos 

geradores em serviço das três centrais eléctricas Dekelia, Vassilikos e Moni e frequência do 

sistema. 
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De forma a não sobrecarregar a tese, e visto que o comportamento destas grandezas é 

bastante semelhante em todos os casos de estudo, optou-se por comentar apenas o gráfico da 

frequência do sistema, até porque é este o elemento de maior interesse neste estudo. 
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Figura 5.16 - Gráficos, caso de estudo n.º2 

 

Figura 5.17 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º2. 
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O valor mínimo da frequência é igual a 49,0 Hz (para t=4s), o que significa que, nestas 

condições e na ocorrência do cc, não se daria o colapso do sistema e este cenário é portanto 

considerado válido.  

 
Caso de Estudo n.º 3 

 

As alterações efectuadas para a construção deste caso de estudo consistem em aumentar 

o número de geradores das centrais termoeléctricas em serviço, de cinco (caso n.º1 e n.º2) 

para sete, e consequentemente aumentar a reserva girante para 230 MW. 
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Figura 5.18 - Gráficos, caso de estudo n.º3 

 

Figura 5.19 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º3. 

 

Como se observa pelo gráfico da figura 5.19, o valor mínimo que a frequência do sistema 

atinge é de 49,026 Hz, o que significa que este cenário é aceitável para os propósitos deste 

estudo. 
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Comparando este gráfico com o seu equivalente do caso de estudo n.º2, observa-se que os 

valores mínimos de frequência são muito próximos (49 Hz e 49,026 Hz) mas que neste caso, a 

curva apresenta uma recuperação mais acentuada (para t=10 , f=49,3 Hz, em contraste com 

os 49,19 Hz do caso de estudo n.º2).  

Esta diferença é justificada pelo aumento da reserva girante do sistema para este caso de 

estudo, bem como o aumento do número de geradores em serviço, o que implica um 

acréscimo da constante de inércia total da rede o que leva a respostas mais aceleradas. 

 

Caso de Estudo n.º 4 

 

Neste último caso de estudo, tentou-se simular o máximo de penetração eólica admitida 

pela rede neste cenário de consumo mínimo.  

Para tal, foram postos em serviço dez geradores, incluindo dois com turbinas a gás, o que 

do ponto de vista prático não faz muito sentido, pois não só estes geradores são mais 

dispendiosos bem como o facto de que quanto mais geradores em serviço, maior o custo total 

de produção.  

No entanto, para este estudo, este cenário é interessante, pois transmite uma ideia dum 

valor máximo de penetração eólica e qual os requisitos que o sistema tem que assumir para 

tal acontecer. 
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Figura 5.20 - Gráficos, caso de estudo n.º4 

 

 

Figura 5.21 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º4. 

 

Analisando o gráfico da figura 5.21, conclui-se que este cenário é também considerado 

aceitável pois a frequência do sistema queda-se por um valor mínimo de 49,13 Hz.  
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Atendendo a este cenário, o sistema encontra-se preparado para perder quase 30% da sua 

produção total, desde que tenha em serviço um número elevado de geradores (maior 

constante de inércia) e um elevado valor de reserva girante. 

 

 

Conclusões 

 
Conclui-se que os casos de estudo n.º 2, n.º 3 e n.º 4, são aceitáveis do ponto de vista 

técnico. O curto-circuito franco na rede, que deu origem à desconexão dos parques eólicos 

por actuação das suas protecções, não resultou no colapso do sistema porque os geradores 

das centrais termoeléctricas foram capazes, de num intervalo de tempo de 10 segundos, 

produzir mais potência activa do que a que estavam a produzir no momento anterior ao 

incidente e por isso, manter a frequência do sistema acima dos 49,0 Hz e consequentemente, 

o sistema estável.  

Do ponto de vista prático, o caso de estudo n.º2,parece ser o mais coerente, visto que é o 

que tem menos geradores convencionais em serviço, e consequentemente um menor custo 

associado à produção total de energia eléctrica. No entanto, caberá à empresa responsável 

(TSO-Cyprus), talvez num futuro estudo, efectuar essa análise detalhada.  
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5.5.2 Perto do Consumo mínimo 

 
A tabela 5.3 resume os dois casos de estudo para esta situação de perto do consumo 

mínimo. 

O consumo do sistema nestas condições ronda os 475 MW (baseado no consumo de 1 de 

Julho de 2007, às 5.30h.  

Tabela 5.3 – Resumo dos casos de estudo para o cenário de perto de consumo mínimo 

Study Case 5 6 

Conventional 
Generator 

Nominal 
Power (MW) 

Active 
Power 
(MW) 

S.R. 
(MW) 

Active 
Power 
(MW) 

S.R. 
(MW) 

V1 130 92 38 66 64 
V2 130 92 38 66 64 
V3 130 91,6 38,4     

V GT 37,5         
D1 60 30 30 30 30 
D2 60 30 30 30 30 
D3 60     30 30 
D4 60 30 30 30 30 
D5 60     30 30 
D6 60 30 30 30 30 
M1 30         
M2 30         
M3 30         
M4 30 15 15 15 15 
M5 30     15 15 
M6 30     15 15 

MGas 7 37,5         
Mgas 8 37,5         
Mgas 9 37,5         
Mgas 10 37,5         

Total 
Conventional 

1117,5 
410,6 357 

Spinning Reserve (MW) 249,4 353 
   

Wind Factor  0,3 0,555 

Wind Parks 
Installed 

Power (MW) 
Active Power 

(MW) 
Active Power 

(MW) 

Orites 80 24 44,4 
Kladvia 50 15 27,75 
Alexigros 42 12,6 23,31 
Ayia Anna 38 11,4 21,09 

Total Wind Energy Gen (MW) 63 116,55 
Wind Penetration 13,30% 24,60% 

Total Generation (MW) 473,6 473,6 
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Caso de Estudo n.º 5 

 

Por observação da tabela 5.3, verifica-se que se encontram em serviço os geradores 

convencionais V1, V2,V3, D1, D2, D4, D6 e M4, a produzir um total de 410,6 MW, com uma 

reserva girante de 249,4 MW. 

O valor da reserva girante pode parecer um pouco exagerado numa primeira análise, visto 

que o consumo total é de cerca de 475MW. No entanto chama-se à atenção o facto de este 

cenário ser baseado numa situação real com a data de 1 de Julho de 2007 por volta das 5.30h, 

o que significa que a previsão para o consumo de energia seja a de um aumento vertiginoso a 

começar por volta das 9.30h. O processo de preparação para um gerador convencional ser 

conectado à rede quando este se encontra desligado, demora 12 horas.  

Os parques eólicos estão a produzir 30% da sua capacidade (wind factor), um total de 63,0 

MW, o que constitui uma percentagem de 13,3% de contribuição eólica na produção total de 

energia. 

O curto-circuito franco, surge na subestação F.I.Z.: 
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Figuras 5.22  - Gráficos, caso de estudo n.º5 
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Figura 5.23 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º5. 

 

A frequência do sistema baixa para um valor mínimo de 49,24 Hz, o que indica que, nestas 

condições, um cenário cuja penetração eólica seja de 13,3% é perfeitamente viável. 

 

Caso de Estudo n.º 6 

 

Neste caso de estudo pretendeu-se testar um valor de penetração eólica a rondar os 25%.  

O gerador V3 foi colocado fora de serviço e foram ligados os geradores D3, D5, M5 e M6 de 

maneira a diminuir o total produzido pelas unidades convencionais e ao mesmo tempo 

aumentar o valor da reserva girante.  

Simulação do curto-circuito franco na subestação F.I.Z.: 
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Figuras 5.24 - Gráficos, caso de estudo n.º6 
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Figura 5.25 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º6. 

 

Este cenário em que o consumo é de cerca de 475MW, e a contribuição eólica é de 25% é 

considerado aceitável visto que o desvio de frequência não ultrapassa 1 Hz devido à 

ocorrência de curto-circuito na rede. 

 

Conclusões 

 

Apresentam-se dois casos válidos relativos a este cenário de consumo: o primeiro com 

uma penetração eólica de 13,3%, 8 geradores em serviço, e uma reserva girante de 249,4MW 

e o segundo com 25% de penetração eólica, 11 geradores em serviço e uma reserva girante de 

353 MW. 

Mais uma vez, facilmente se entende que só mesmo uma abordagem económica 

possibilitaria a decisão sobre a escolha mais acertada nesta situação.  

Uma possível observação é a de que uma previsão rigorosa do diagrama de cargas diário 

influencia também a gestão da operação do sistema eléctrico por parte do TSO.   

Por exemplo, o caso de estudo n.º6 pode ser mais favorável do que o n.º5 em dias em que 

seja previsto que o consumo de energia eléctrica dispare de uma forma bastante acentuada 

nas horas de ponta, quando comparado com as horas de vazio. Nessa situação, teria que se 

manter uma potência disponível elevada, mesmo nas horas de vazio, o que facilitaria a 

integração de energia eólica na rede. 
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5.5.3 Perto do consumo máximo 

A tabela 5.4 resume os dois casos de estudo para este cenário de consumo. 

O consumo no dia 31 de Janeiro de 2008, por volta das 18.15h serviu como base para a 

construção deste cenário. O consumo do sistema nestas condições ronda os 900 MW. 

Tabela 5.4 – Resumo dos casos de estudo para o cenário de perto de consumo máximo 

Study Case 7 8 

Conventional 
Generator 

Nominal 
Power (MW) 

Active 
Power 
(MW) 

S.R. 
(MW) 

Active 
Power 
(MW) 

S.R. 
(MW) 

V1 130 115 15 95 35 
V2 130 115 15 95 35 
V3 130 115 15 95 35 

V GT 37,5   15 22,5 
D1 60 50,9 9,1 40 20 
D2 60 50 10 40 20 
D3 60 50 10 40 20 
D4 60 50 10 40 20 
D5 60 50 10 40 20 
D6 60 50 10 40 20 
M1 30   15 15 
M2 30   15 15 
M3 30 15 15 15 15 
M4 30 15 15 15 15 
M5 30 15 15 15 15 
M6 30 15 15 15 15 

MGas 7 37,5   15 22,5 
Mgas 8 37,5 15 22,5 15 22,5 
Mgas 9 37,5 15 22,5 15 22,5 
Mgas 10 37,5 15 22,5 15 22,5 

Total 
Conventional 

1117,5 
750,9 690 

Spinning Reserve (MW) 231,6 427,5 

   

Wind Factor  0,71 1 

Wind Parks 
Installed 

Power (MW) 
Active Power 

(MW) 
Active Power 

(MW) 

Orites 80 56,8 80 
Kladvia 50 35,5 50 
Alexigros 42 29,82 42 
Ayia Anna 38 26,98 38 

Total Wind Energy Gen (MW) 149,1 210 
Wind Penetration 16,60% 23,30% 

Total Generation (MW) 900 900 
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Caso de Estudo n.º 7 

 

Em serviço, encontram-se os geradores convencionais V1, V2,V3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, 

M3, M4, M5, M6, Mgas8, Mgas9 e Mgas10 a produzir um total de 750,9 MW, com uma reserva 

girante de 231,6 MW. 

Os parques eólicos estão a produzir 71% da sua capacidade (wind factor), um total de 

149,1 MW, o que constitui uma percentagem de 16,6% de contribuição eólica na produção 

total de energia. 

O curto-circuito franco, surge na subestação F.I.Z.: 
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Figura 5.26 – Gráficos, caso de estudo n.º7 
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Figura 5.27 – Variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º8 

 

Este cenário é considerado aceitável do ponto de vista da integração de produção eólica 

na rede, visto que com a saída de serviço dos parques eólicos devido à actuação do seu 

sistema de protecção aquando da ocorrência dum curto-circuito, o sistema é capaz de manter 

a sua frequência eléctrica acima dos 49 Hz. 

 

Caso de Estudo n.º 8 

 

Para este caso de estudo, optou-se por pôr em serviço todos os geradores convencionais 

da rede, aumentando assim a reserva girante para 427,5 MW, e ao mesmo tempo, supôs-se 

que os parques eólicos estariam a produzir o máximo da sua capacidade, ou seja 210 MW, o 

que constitui uma integração eólica de 23,3%.  

Simula-se o curto-circuito franco na subestação F.I.Z. 
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Figura 5.28 – Gráficos, caso de estudo n.º8 
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Figura 5.29 – variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º8 

 

A perda de 23,3% da produção total é bastante significativa, especialmente para redes 

isoladas, no entanto, o sistema foi capaz de respeitar a regra de manter o desvio da 

frequência inferior a 1 Hz.  

 

Conclusões 

 

O sistema está apto para sobreviver a uma perda de potência eólica que represente uns 

significativos 23,3% da produção total. Este acontecimento deve-se ao facto de, devido a 

todos os geradores da rede estarem em serviço, existir uma grande constante de inércia, e 

um valor muito elevado de reserva girante.  

É francamente mais fácil uma exploração dum elevado valor de penetração eólica para 

situações de consumos de ponta, pois, tal como explicado no parágrafo anterior, o sistema 

possui mais argumentos para sobreviver a perdas de potência relevantes. 

 

 

5.5.4 Consumo Máximo 

 

Este cenário corresponde a uma situação em que o consumo na rede é máximo, atingindo 

os 1050,2 MW. Este caso foi baseado no consumo do dia 31 de Julho de 2007, às 12.00.  

A tabela 5.5 resume o caso de estudo efectuado para este cenário de consumo máximo. 
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Tabela 5.5 – Resumo do caso de estudo para o cenário de consumo máximo 

Study Case 9 

Conventional 
Generator 

Nominal 
Power (MW) 

Active 
Power 
(MW) 

S.R. 
(MW) 

V1 130 119,14 10,86 
V2 130 119 11 
V3 130 119 11 

V GT 37,5 24 13,5 
D1 60 49 11 
D2 60 49 11 
D3 60 49 11 
D4 60 49 11 
D5 60 49 11 
D6 60 49 11 
M1 30 19 11 
M2 30 19 11 
M3 30 19 11 
M4 30 19 11 
M5 30 19 11 
M6 30 19 11 

MGas 7 37,5 24 13,5 
Mgas 8 37,5 24 13,5 
Mgas 9 37,5 24 13,5 
Mgas 10 37,5 24 13,5 

Total 
Conventional 

1117,5 

885,14 
Spinning Reserve (MW) 232,36 

 
Wind Factor 0,786 

Wind Parks 
Installed 

Power (MW) 
Active Power 

(MW) 

Orites 80 62,88 
Kladvia 50 39,3 

Alexigros 42 33,012 
Ayia Anna 38 29,868 

Total Wind Energy Gen (MW) 165,06 
Wind Penetration 15,72% 

Total Generation (MW) 1050,2 
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Caso de Estudo n.º 9 

 

Este caso de estudo de estudo é caracterizado por uma produção de energia total 

convencional de 885,14 MW, e uma reserva girante de 232,36 MW. Todos os geradores da rede 

encontram-se em serviço. A penetração eólica na rede é de 15,72%, o que corresponde a um 

total de energia produzida pelos parques eólicos de 165,06 MW. 

Os efeitos do curto-circuito franco na subestação F.I.Z. aos 0,1s apresentam-se nos 

gráficos das figuras 5.30 e 5.31 
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Figura 5.30 – Gráficos, caso de estudo n.º9 
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Figura 5.31 - Variação da frequência do sistema, caso de estudo n.º9 

 

A frequência do sistema cai para valores próximos dos 49Hz, mas sem ultrapassar esse 

mínimo estabelecido, por isso, é viável este cenário de integração eólica na rede.  

 

Conclusões 

 

Como referido anteriormente, a integração de energia eólica é claramente mais fácil nas 

horas de ponta. No entanto, o máximo possível para esta rede, nestas condições é de um 

valor que ronda os 16%. Esta realidade deve-se a facto de a rede eléctrica do Chipre não 

possuir um número suficiente de geradores convencionais de maneira a permitir uma maior 

penetração eólica.  
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Capítulo 6 
 

 Conclusões 

6.1 Principais Conclusões e Resultados Obtidos 

 

Conforme já referido, a principal motivação desta dissertação residiu em avaliar o 

impacto da penetração eólica na rede eléctrica isolada do Chipre, utilizando a ferramenta de 

simulação DIGSILent.  

Para tal, foi fundamental o desenvolvimento em DIGSILent, dum modelo dinâmico daquele 

sistema eléctrico. 

Pelo facto de esta dissertação ser feita com base num estudo solicitado pelo operador da 

rede de transmissão de energia eléctrica de Chipre, e tendo em conta que se pretendia um 

nível de rigor elevado, de maneira a permitir a utilização do modelo dinâmico em futuros 

estudos, a responsabilidade nesta fase do projecto foi significativa. A determinação dos 

valores dos parâmetros das turbinas e reguladores de velocidade para cada unidade de 

produção e seu acoplamento com a máquina síncrona constituiu uma tarefa delicada e que 

requereu um cuidado acrescido. Apesar de se ter adoptado uma estratégia de “tentativa e 

erro”, esta tarefa acabou por ser concluída com sucesso, sendo que a validação do modelo 

dinâmico apresenta resultados bastante aceitáveis. 

Depois de concluído e validado esse mesmo modelo dinâmico, foi necessário implementar, 

em DIGSILent os parques eólicos projectados para a rede. Nesta fase do projecto existiu 

sempre o cuidado de incluir no modelo de simulação as propostas existentes na empresa, 

feitas por investidores, dispostos a participar na construção e exploração de parques eólicos. 

Esse cuidado deveu-se ao facto de se ter tentado integrar na rede eléctrica existente no 

software os parques eólicos que possuíam uma maior probabilidade de se concretizarem. Esse 

cuidado foi também estendido no que concerne à localização destes parques eólicos, bem 
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como à constituição dos mesmos relativamente ao número de aerogeradores, total de 

potência instalada, tensões nos barramentos, tipos de transformadores, etc. 

Após esta etapa, procedeu-se à definição dos diferentes cenários de interesse neste 

estudo, de forma a avaliar a máxima integração de energia eólica na rede em cada caso.  

Essa avaliação foi efectuada analisando o problema de segurança que resulta da 

ocorrência de desvios de frequência eléctrica do sistema que ultrapasse o limite máximo 

definido como aceitável, em consequência da ocorrência de defeitos que envolvam uma 

perda significativa de produção eólica, devido a estes geradores não disporem de capacidade 

de sobreviver a cavas de tensão. 

Esta escolha resultou do facto de se poder considerar que a ocorrência de curto-circuitos 

na rede e suas consequências determinam um problema de segurança dinâmico, que no caso 

dos sistemas eléctricos isolados com elevados volumes de produção eólica, pode conduzir à 

perda de estabilidade da rede. 

O problema de segurança analisado consistiu portanto na avaliação do comportamento do 

sistema na sequência da ocorrência de um curto-circuito trifásico franco numa subestação. 

Nesta análise considerou-se que todos os geradores eólicos dispõem de protecções de mínimo 

de tensão que actuam, de forma instantânea, sempre que a tensão nos seus terminais atinja 

um valor inferior a 0.8 p.u.. 

Como resultado desta análise, a principal recomendação que se faz, de forma a tornar 

mais fácil a operacionalidade de um sistema eléctrico isolado é que sejam adoptados 

geradores com a capacidade de sobreviver a cavas de tensão. Optar por investir num modelo 

de gerador eólico que possua essa capacidade limita significativamente os problemas 

resultantes da exploração de um sistema deste tipo com uma elevada penetração eólica. 

Para sistemas eléctricos isolados que já incorporem na sua rede, parques eólicos antigos, 

cujos geradores não sejam dotados dessa capacidade, aconselha-se a instalação de FACTS. 

Estudos desenvolvidos demonstram que o uso de FACTS permite uma redução considerável na 

quantidade de produção eólica que é perdida por operação da protecção de mínimo de tensão 

que normalmente actua seguindo um defeito na rede [17]. 

Quanto aos resultados obtidos no capítulo 5, que é essencialmente o principal objectivo 

prático deste projecto, conclui-se que a máxima penetração eólica admissível nesta rede 

varia muito, consoante o número de geradores convencionais em serviço e valor da reserva 

girante. No entanto, verifica-se que nos casos de estudo considerados mais realistas, essa 

mesma penetração eólica ronda os 15% da produção total de energia eléctrica. 

No seguimento da análise desses resultados obtidos, apresentam-se as seguintes 

considerações finais:  

Relativamente ao cenário de consumo mínimo, três casos de estudo analisados foram 

considerados seguros do ponto de vista da estabilidade dinâmica da rede: 
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• Caso de estudo n.º 2 - 17,1% de penetração eólica na rede, o que equivale a 51,24 

MW de potência. 

• Caso de estudo n.º3 - 23,48% de penetração eólica na rede, o que equivale a 70,56 

MW de potência. 

• Caso de estudo n.º 4 - 29,1% de penetração eólica na rede, o que equivale a 88,2 

MW de potência. 

 

Recomenda-se, que numa futura abordagem deste tema, seja desenvolvida uma 

metodologia de análise que permita ao operador do sistema de transmissão concluir sobre a 

viabilidade económica de cada uma das opções. 

 

No que diz respeito ao cenário de perto de consumo mínimo, foram estudadas duas 

diferentes situações, ambas consideradas seguras do ponto de vista de estabilidade da rede: 

 

• Caso de estudo n.º 5 - 13,3% de penetração eólica na rede, o que equivale a 63,0 

MW de potência. 

• Caso de estudo n.º 6 – 24,6% de penetração eólica na rede, o que equivale a 

116,55 MW de potência. 

 

Em relação ao cenário de perto de consumo máximo, foram considerados seguros dois 

casos de estudo: 

 

• Caso de estudo n.º 7 - 16,6% de penetração eólica na rede, o que equivale a 149,1 

MW de potência. 

• Caso de estudo n.º 8 - 23,3% de penetração eólica na rede, o que equivale a 210 

MW de potência. 

 

Finalmente, para o cenário de consumo máximo, apenas um caso de estudo foi 

classificado como seguro: 

 

• Caso de estudo n.º 9 - 15,72% de penetração eólica na rede, o que equivale a 

165,06 MW de potência. 

 

Realça-se o facto de apenas num dos casos de estudo, nomeadamente no caso de estudo 

n.º8, ter sido conseguido a integração na rede do valor total da potência eólica instalada, ou 

seja, 210 MW. Este caso, é, no entanto, considerado pouco realista devido a ter em serviço 

todos os geradores do sistema e consequentemente uma reserva girante exagerada. 



Análise do Comportamento Dinâmico da Rede Eléctrica 
da Ilha do Chipre em situações de Perturbação e em Cenários de Integração Eólica 166 
 

 

 

 

Logo, conclui-se que devido às condições actuais do sistema eléctrico de energia, não faz 

sentido a instalação de tanta potência eólica. Recomenda-se que a potência eólica total 

instalada na rede, se limite, para já, a um valor que ronde os 165 MW, que corresponde ao 

resultado obtido no cenário de consumo máximo. 

 

No mundo existem inúmeros sistemas eléctricos isolados, muitos deles ainda sem qualquer 

integração de energia eólica, veja-se o exemplo do Chipre e de Malta, membros da União 

Europeia. Atendendo a esse facto, durante a realização deste projecto surgiu a ideia de, 

através desta dissertação criar uma metodologia genérica para analisar o comportamento 

dum sistema eléctrico isolado com um volume considerável de produção eólica, utilizando a 

ferramenta de simulação DIGSILent.  

A metodologia de análise descrita nesta tese é de fácil aplicação a qualquer outra rede 

isolada, possibilitando a realização do mesmo tipo de estudos para qualquer outro sistema 

deste tipo.  

Apesar das simulações apresentadas incidirem fundamentalmente sobre o impacto da 

produção eólica, não é também de excluir a hipótese da utilização desta metodologia, com as 

respectivas adaptações, em estudos relativos a integração de outro tipo de energia em redes 

isoladas, utilizando a mesma plataforma de simulação.  

 

 

6.2 Perspectivas de Desenvolvimento 

 

Por se tratar de um projecto pioneiro, no exemplo concreto da ilha do Chipre, este, 

constitui um bom ponto de partida para futuros estudos no que concerne a este sistema 

eléctrico. 

No decorrer do seu desenvolvimento, foram surgindo ideias que não foi possível 

concretizar, de forma a não tornar a tese demasiado extensa, nem a desviar dos objectivos 

fundamentais. 

Quando se identificou o problema de segurança resultante da ocorrência de desvios de 

frequência do sistema, definiu-se um limite máximo para esse desvio de maneira a não 

permitir o colapso do sistema como consequência de um defeito na rede.  

Contudo, a realidade é que os operadores de redes de transmissão de energia eléctricas 

isoladas procedem ao deslastre de cargas em situações extremas de emergência de forma a 

evitar esse colapso. Obviamente, esse método está também implementado no sistema 

eléctrico do Chipre e por conseguinte, propõe-se a sua inclusão em futuros estudos. 

Em DIGSILent é possível a aplicação desse método, bastando apenas obter informação 

sobre a filosofia adoptada pelo TSO relativamente esse processo.  
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Visto que não existe até ao momento qualquer potência eólica instalada na ilha do Chipre, 

é muito provável que quando derem inicio à exploração desse tipo de energia optem por 

investir em geradores com a capacidade de sobreviver a cavas de tensão. Faz sentido repetir 

o estudo abordado por esta dissertação, substituindo o modelo dos aerogeradores por um que 

possua a capacidade ride through fault. 

Esse estudo não foi possível efectuar porque até à data da realização desta tese, não 

estava disponível em DIGSILent qualquer modelo que possuísse essa capacidade.  

 

 

Algumas redes eléctricas são consideradas isoladas em teoria, mas na realidade possuem 

uma ligação em corrente contínua com outro sistema eléctrico. No seguimento do que foi dito 

na secção 6.1 relativamente à aplicação da metodologia de análise a outras redes isoladas, a 

introdução desta ligação no modelo de simulação permitiria tornar essa metodologia mais 

abrangente. 

Por fim, realça-se o facto de ser preponderante neste tipo de estudos, um 

acompanhamento do ponto de vista financeiro no que diz respeito à análise dos diferentes 

cenários de integração eólica numa rede. Desse modo, para um mesmo cenário de consumo, 

seria possível concluir sobre a melhor opção a tomar de entre as apontadas nos diferentes 

casos de estudo considerados válidos do ponto de vista técnico. 
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