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Introdução

Modelagem

Geração Distribuída

A atual política energética brasileira vem incentivando a geração de
energia elétrica através de fontes de geração de energia consideradas
mais limpas e eficientes (aerogeradores, pequenas centrais hidrelétricas
e biogeradores, por exemplo), que serão conectadas aos sistemas de
subtransmissão e distribuição de energia elétrica (unidades de geração
distribuída).

A geração distribuída está se consolidando como
uma tendência em sistemas elétricos de potência de
diversos países do mundo, e como tal devem receber
grande atenção dos cientistas, pesquisadores e
técnicos brasileiros.

Este trabalho visa contribuir com o estudo teórico e
experimental de sistemas de geração distribuída e
com o estudo e simulação da instalação de
produtores independentes e autoprodutores
conectados aos sistemas de subtransmissão e
distribuição de energia.

Analisou-se a modelagem de sistemas elétricos de potência, efetuou-
se o desenvolvimento de uma janela de simulação e realizou-se a
adaptação de rotinas de um simulador de dinâmica de sistemas não-
lineares (um sistema elétrico de potência).

o valor de potência elétrica mantém-se
constante, já que o valor de potência da
carga também permanece inalterado

Um salto de tensão de 0,1pu
negativo é aplicado ao gerador no
instante de tempo de 4 s

Conclusões

Equações diferenciais 
(Gerador síncrono)

Resolvidas através do 
método de Newton-Raphson

A ferramenta de simulação de SEP programada encontra-se
funcional e validada. Através deste simulador é possível
realizar diferentes tipos de ensaios (tais como ensaios de
salto de tensão e potência, por exemplo) e visualizar os
resultados gráficos obtidos (tais como as tensões, correntes
e potências do gerador, cargas e barramentos).

A geração distribuída (GD) é uma expressão usada para designar a
geração de energia elétrica realizada junto ou próxima do consumidor
independente da potência, tecnologia e fonte de energia (solar,
hidráulica ou eólica, por exemplo).

Sistema Máquina Barramento Infinito

Linha de 
distribuição

Linha de 
transmissão

Unidade de Geração 
Distribuída

Resultados

Equações  algébricas (Gerador 
síncrono, linha de T e D, cargas)

Equações  auxiliares
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