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Resumo: Nesta comunicação é apresentada uma formulação completa do problema de
estimação de Estado a utilizar em centros de controlo de sistemas de Produção/Transmissão e
na área da distribuição de energia eléctrica, em sistemas DMS. A formulação desenvolvida
integra quatro características fundamentais. Assim, incorpora um módulo tradicional de
Estimação de Estado bem como permite integrar de forma eficiente incertezas afectando o
conhecimento de medidas efectuadas sobre a rede adoptando modelos da Teoria dos
Conjuntos Imprecisos. Por outro lado, permite tratar incertezas relativas à topologia da rede
que está a ser explorada, quer devidas ao desconhecimento do estado de aparelhagem de
corte, quer devido à possibilidade de, devido à abertura de algum destes aparelhos, ocorrer
uma divisão da rede em ilhas. O tratamento integrado destes vários aspectos contribui para
alargar o campo de aplicação dos modelos de estimação de estado reduzindo a distância entre
as necessidades dos sistemas reais e os modelos matemáticos. No final da comunicação
apresentam-se resultados da aplicação deste modelo a uma rede baseada num sistema teste
do IEEE.

1. Introdução
Os estudos de estimação de estado constituem uma das aplicações mais utilizadas nos
centros de controlo de sistemas de produção/transmissão. A execução de estudos de
estimação de estado nestes centros de controlo é justificada pela necessidade de dispor de um
conjunto coerente de valores para o módulo e fase das tensões, potências injectadas, trânsitos
de potências e intensidades de corrente nos ramos da rede reflectindo as medidas disponíveis
num determinado instante. As medidas disponíveis nos centros de controlo poderão estar
afectadas por erros devido não apenas à qualidade dos aparelhos de medida mas também a
problemas existentes na rede de transmissão de informação. Neste âmbito os problemas
associados ao conhecimento não simultâneo de valores telemetrados - time-skew problems
em literatura de língua inglesa - assume também uma grande importância ao desenvolver e
instalar, na prática, módulos de estimação de estado. Este problema está associado ao facto
de o conjunto de valores disponíveis num determinado instante poderem corresponder a
diferentes instantes de amostragem. Esta questão não assume uma importância elevada se o
sistema está a funcionar em regime estacionário e se a topologia em exploração não sofre
alterações. No entanto, contribui para aumentar a incoerência do conjunto de medidas
disponível para realizar um estudo de estimação de estado. Finalmente, a execução de
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estudos deste tipo em sistemas de produção/transmissão é possível dado que, ao longo dos
anos, muitos investimentos foram direccionados para as áreas de automatização, telemedida e
instalação de sistemas de comunicação nestas redes.
A migração de diversas funcionalidades tradicionais nos EMS para os centros de controlo de
redes de distribuição assume uma dificuldade particular e, todavia, tem vindo a assumir uma
urgência crescente nos últimos anos. Esta urgência decorre de diversos factores. Entre eles
conta-se o facto de se reconhecer actualmente que novas melhorias a nível da qualidade de
serviço disponibilizada aos consumidores passa principalmente por uma melhoria do
desempenho dos sistemas de distribuição. Por outro lado, a exploração destas redes alterou-
se também de forma drástica com o advento de centrais de cogeração e de pequenos
aproveitamentos hídricos ou eólicos transformando as redes de distribuição em redes activas.
Uma outra alteração fundamental decorre da incorporação de mecanismos de mercado no
sector eléctrico contribuindo para atribuir uma importância maior ao desempenho destas redes
e justificando novos investimentos. Todos estes aspectos contribuíram para tornar mais
urgente a transformação dos sistemas SCADA actuais em verdadeiros DMS - Distribution
Management Systems. Em particular, a migração dos algoritmos de Estimação de Estado para
um DMS coloca diversos desafios:

•  em primeiro lugar, nas redes de distribuição existe uma insuficiência de medidas
telemetradas disponíveis em tempo real nos centros de controlo. Assim, se se pretender
integrar os modelos de Estimação de Estado nos sistemas de EMS deverão ser estudadas
novas metodologias que permitam ultrapassar este aspecto;

•  em segundo lugar, nas redes de distribuição existem, de forma mais frequente que nas
redes de transmissão, alterações da topologia em exploração. Por esta razão, a topologia
destas redes não poderá ser considerada fixa, sob pena de os valores estimados não
terem qualquer significado;

•  em terceiro lugar, admitir a existência de algum grau de incerteza no estado dos aparelhos
de corte implica admitir que a rede poderá dividir-se em diversas ilhas;

•  finalmente, as redes de distribuição apresentam uma dimensão muito elevada quando
comparada com a dos sistemas de produção/transmissão colocando novos desafios ao
nível do desempenho dos módulos de software em aplicações em tempo real;

Nesta comunicação apresenta-se um modelo de Estimação de Estado desenvolvido para
responder a vários destes problemas e preocupações. Assim, na secção 2 caracterizam-se os
dados que podem ser utilizados num algoritmo de Estimação de Estado conferindo-se um
relevo particular ao processo de Alocação de Cargas. Na secção 3, apresentam-se de forma
breve os conceitos fundamentais associados à formulação tradicional do problema de
Estimação de Estado e ao algoritmo de WLS - Weighted Least Squares. Na secção 4
apresenta-se uma metodologia inovadora para tratamento de variáveis de topologia e da
possível subdivisão do sistema em ilhas mantendo a natureza contínua do problema ao
mesmo tempo que se impõem restrições para obrigar a que as variáveis de topologia
assumam ou o valor 0 ou o valor 1. Finalmente, na secção 5, e para além do processo de
Alocação de Cargas já referido, descreve-se a integração de medidas representadas por
Números Imprecisos - no âmbito da Teoria dos Conjuntos Imprecisos - para lidar de forma
mais completa com problemas de observabilidade. Na secção 6, será apresentado um
exemplo ilustrativo de aplicação da metodologia desenvolvida a um sistema baseado numa
rede teste do IEEE.

2. Medidas, Dados Qualitativos e Alocação de Cargas
Os dados utilizados nos algoritmos de estimação de estado podem ter várias origens:

•  valores disponibilizados por aparelhos de medida que existem na rede. Esta é a fonte
típica de informação nas redes de produção/transmissão. Estes aparelhos fornecem
medidas de potências injectadas, módulos de tensões e fluxos de potências e correntes
em ramos. Nas redes de distribuição o número destes aparelhos de medida é, em geral,
pequeno o que pode provocar problemas de observabilidade;
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•  nas redes de distribuição é vulgar haver informação disponível relativa às potências
injectadas nos ramos de saída das subestações AT/MT. Se pretendemos saber qual o
estado de toda a rede realizando um estudo de estimação de estado é necessário
executar um programa de alocação de cargas para obter indicações relativas às cargas
consumidas nestes locais. A alocação de cargas utiliza dados históricos, armazenados na
base de dados do sistema sobre energias consumidas, diagramas de carga típicos [1] e,
se existirem, medidas em tempo real em cada linha de saída. Este processo de alocação
de cargas pode ser dividido em dois passos. No primeiro, é executado um estudo de
alocação de cargas de índole determinística que tem como resultado valores de cargas
apresentando algumas incoerências. O segundo passo corresponde ao próprio processo
de estimação de estado que é utilizado para identificar um ponto de funcionamento
coerente corrigindo se necessário os valores obtidos no primeiro passo;

•  a inclusão de dados modelizados como números imprecisos corresponde, finalmente, a
outra forma de ultrapassar os problemas devidos ao pequeno número de medidas
telemetradas. Esta possibilidade converte o problema tradicional num problema de
Estimação de Estado Imprecisa e confere maior flexibilidade à formulação do problema
alargando, ainda, o seu âmbito de aplicação.

Um conjunto impreciso Ã [2] está relacionado com uma função de pertença que expressa a
compatibilidade de um elemento x com o conjunto. O grau de pertença assume valores no
intervalo [0.0;1.0] permitindo a existência de uma transição gradual entre as situações
extremas de pertença completa (grau 1.0) e de absoluta não pertença (grau 0.0). Muitas
aplicações utilizam uma classe particular de conjuntos imprecisos denominados de Números
Imprecisos para modelizar incertezas relacionadas com definições incompletas ou inerentes a
diversas expressões da linguagem humana.

0

1

4 6 8

Figura 1 - Número impreciso triangular.

Na Figura 1 apresenta-se um número impreciso triangular que pode ser utilizado para
modelizar a incerteza que afecta o valor 6. Segundo esta representação os valores entre 6 e 4
e entre 6 e 8 não serão ignorados, visto que lhes está associado um grau de pertença
decrescente de 1.0 até 0.0. Um corte de nível α de um conjunto impreciso Ã corresponde ao
conjunto tradicional Aα  que contém todos os valores de x tal que o grau de pertença µÃ(x) não
é menor que α. Finalmente, o valor central de um conjunto impreciso é o valor médio do corte
de nível 1.0. Para o número triangular representado o valor central é 6.0 e, por exemplo, o
corte de nível 0.5 é dado pelo intervalo [5.0;7.0].

3. Estimação de Estado Tradicional
Os modelos de estimação de estado utilizam um conjunto de medidas disponíveis na base de
dados do sistema de forma a obter uma caracterização coerente do ponto de operação do
sistema. Há três grandes razões para se estimar o estado do sistema:

•  não há medidas para todas as variáveis importantes para caracterizar esse ponto de
operação;

•  as medidas disponíveis são geralmente afectadas por erros relacionados com a qualidade
dos aparelhos de medida;

•  o conjunto de medidas disponível num determinado instante pode ser obtido em diferentes
instantes de amostragem devido a problemas de sincronismo na medição.

Devido a estas dificuldades é normal obter-se um conjunto de medidas que não fornece, de
forma completa ou coerente, uma imagem do ponto de operação do sistema.
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De uma forma geral, um algoritmo de estimação de estado tem por objectivo calcular os
valores das variáveis de estado que melhor se ajustam às medidas disponíveis, segundo um
determinado critério. As medidas podem corresponder a módulo de tensões, potências
injectadas, fluxos de potências e correntes nas linhas e transformadores.
Consideremos um sistema possuindo n nós e m medidas disponíveis. As variáveis de estado
são geralmente os módulos e as fases das tensões. Considerando que a fase da tensão é
fixada no nó de referência, deveremos calcular 2n-1 variáveis utilizando m medidas. Desta
forma, o número de medidas m tem de ser pelo menos de 2n-1. Na prática e devido à
existência de erros e problemas de sincronismo no conjunto de medidas disponível, é
conveniente a existência de algum grau de redundância.
Consideremos, então, os seguintes vectores:

• Z é o vector de medidas (m elementos);
• X é o vector de estado (2.n-1 elementos);
• h(.) é o vector de funções que relaciona cada medida com as variáveis de estado (m

elementos);
• ε é o vector de resíduos ou de erros (m elementos).

Um modelo geral de estimação de estado é dado por:
Z = h(X) + ε (1)

Neste modelo não se faz qualquer suposição em relação à distribuição associada a cada
elemento do vector ε. São apenas consideradas variáveis aleatórias com um valor médio zero
e uma matriz de covariância R. Esta matriz contém as variâncias e as covariâncias dos erros
das medidas, sendo o elemento Rij a covariância entre os erros das medidas i e j e o elemento
Rii a variância do erro da medida i (σi

2).
Em muitos algoritmos de estimação de estado os erros das medidas são variáveis aleatórias
independentes, garantindo-se assim que a covariância entre os erros das medidas é nula e
consequentemente que a matriz R é diagonal. A formulação baseada no método dos mínimos
quadrados - WLS - calcula o vector de estado X de modo que a soma pesada dos quadrados
dos erros seja minimizada (2).

min εε −1TR (2)
Os elementos da matriz diagonal R-1 podem ser interpretados como os pesos atribuídos a cada
medida. Desta forma, se o aparelho de medida i tem uma qualidade pequena, a variância
associada σi

2 é elevada e o valor do peso é pequeno. Isto significa que esta medida afectará
pouco o resultado final da estimação de estado. Pelo contrário, medidas obtidas com
aparelhos de boa qualidade possuem valores de σi

-2 elevados, determinando de forma mais
acentuada o resultado final. Substituindo a expressão de ε obtida a partir de (1) em (2) obtém-
se (3). A partir desta expressão é possível obter as condições de estacionaridade do problema
correspondendo ao conjunto de equações não lineares (4) onde H é a matriz do Jacobiano do
vector de medidas h(.).

min ( )[ ] ( )[ ]XhZRXhZ 1T −− − (3)

( ) ( )[ ] 0XhZRXH 1T =−− (4)
Este conjunto de equações é geralmente resolvido pelo método iterativo de Newton Raphson,
de tal modo que na iteração (k+1) os valores das variáveis de estado são obtidos utilizando (5).
Nesta expressão G é a matriz do ganho dada por (6).

( ) ( )[ ] ( )[ ] 0XhZRXHGXX k1Tk1kk1k =−+= −−+ (5)

( )[ ] ( )[ ]k1Tkk XHRXHG −= (6)
Quando o processo iterativo converge obtêm-se valores para as variáveis de estado e a partir
deste valores podem ser calculados os valores de potências injectadas, fluxos de potências
activas e reactivas e de correntes e as perdas, em qualquer elemento da rede.
Na literatura da especialidade podem encontrar-se muitas técnicas para resolver este
problema [3] e [4] respondendo, algumas delas, a problemas específicos. Por exemplo, em [4]
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é proposto um algoritmo especialmente destinado a redes de distribuição e que permite a
integração de medidas de intensidade de corrente. Nesse algoritmo as medidas são
convertidas em medidas de corrente equivalentes conseguindo-se, assim, que a matriz do
ganho seja constante durante o processo iterativo.
4. Incorporação de Informação Relativa a Aparelhos de Corte e Divisão em Ilhas
Em redes de distribuição a topologia sofre alterações frequentes. Este facto, associado ao
pequeno número de aparelhos de medida instalados origina situações em que a topologia
actual em exploração não seja completamente conhecida mesmo após a activação do
processador de topologia usual em sistemas de DMS ou EMS. Este problema pode ser
ultrapassado com a inclusão de variáveis topológicas Dij no vector das variáveis de estado.
Estas variáveis têm uma natureza binária no sentido em que assumem o valor 1 quando o
ramo ij está em serviço e 0 se está fora de serviço. A inclusão destas variáveis binárias em
problemas de optimização aumenta a complexidade do problema dado que o conjunto de
soluções admissíveis deixa de ser convexo e contínuo.
A introdução destas variáveis origina, também, alterações nas funções h(X) associadas às
potências injectadas, aos fluxos de potência activa e reactiva e às correntes. A título de
exemplo, (7) a (10) representam as expressões para os fluxos de potência activa e reactiva e
para as potências injectadas integrando as variáveis Dij.

( ) ( )( ) ijijijijijji
2
i

shij
ijij DsinbcosgVVV2

g
gP 








θ+θ−



 += (7)

( ) ( )( ) ijijijijijji
2
i

shij
ijij DcosbsingVVV2

b
bQ 








θ−θ+



 +−= (8)

∑=
j

iji PP (9)

∑=
j

iji QQ (10)

Muitas formulações tratam as variáveis binárias admitindo que estas são variáveis contínuas
definidas no intervalo [0.0;1.0]. Neste tipo de algoritmos o valor destas variáveis é arredondado
para o extremo mais próximo no final do processo iterativo. Outras formulações utilizam
metodologias do tipo Branch and Bound. No primeiro caso, a solução obtida pode não coincidir
com o óptimo do problema original e, no segundo, a complexidade e tempo de cálculo são
fortemente aumentados.
Uma nova forma de resolver este problema consiste em admitir que estas variáveis são
contínuas impondo, no entanto, para cada uma delas uma nova restrição que apresenta como
solução os valores 0.0 ou 1.0. A equação (11) foi adoptado neste trabalho com este objectivo.

0xx2 =− (11)
Utilizando esta ideia, a variável que representa o estado do ramo ij pode ser modelizada de
acordo com uma das duas situações seguintes. Na primeira situação, assume-se que há
informação na base de dados relativa a esta variável. Contudo admite-se que o valor
disponível pode estar errado pelo que se inclui no vector h(X) a equação (12). Nesta expressão
εk é o elemento correspondente a esta medida no vector de erros.

k
2
ij

medido
ij DD ε+= (12)

Na segunda situação, considera-se que não há informação disponível sobre a variável Dij na
base de dados. Neste caso, a função a incluir no vector h(X) é dada por (13).

k
2
ijij DD0 ε+−= (13)

De acordo com (12) e (13), pode-se concluir que quando os erros tendem para zero as únicas
soluções possíveis para a variável Dij são 0.0 ou 1.0. Desta forma, fica assegurado o
comportamento binário das variáveis topológicas sem alterar a natureza contínua do problema
de estimação de estado.

A introdução de incerteza afectando as variáveis topológicas fornece, também, uma forma de
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lidar com o problema de divisão do sistema em análise em várias ilhas. Os algoritmos de
estimação de estado tradicionais consideram que a topologia é conhecida, ou seja, que se
sabe exactamente quais as ilhas em que se divide o sistema. A admissão de incertezas no
conhecimento do estado de aparelhos de corte implica que não se sabe em quantas ilhas se
divide o sistema. Em algumas situações pode ocorrer que o conjunto de valores disponíveis de
medidas se ajuste mais a uma situação em que o sistema se encontra dividido em várias ilhas
em comparação com a existência de uma rede única e interligada. Isto quer dizer que a soma
dos quadrados dos erros pode ser menor se admitirmos uma divisão do sistema em ilhas,
quando comparada com a soma dos valores associados a uma única ilha. Por outras palavras,
torna-se importante conferir uma maior flexibilidade a este nível aos modelos disponíveis de
estimação de estado. Com efeito, nas formulações tradicionais a divisão de um sistema em
várias ilhas durante o processo de estimação de estado não é possível, do ponto de vista
matemático, pois há apenas um único nó seleccionado para referência das fases. Se a divisão
ocorresse, algumas matrizes tornar-se-iam singulares comprometendo a solução do problema
de estimação de estado.
Esta dificuldade pode ser ultrapassada se associarmos a cada nó em que exista capacidade
de produção uma medida de fase a que se associa inicialmente o valor 0 (14).

ki 0 ε+=θ (14)
Se não se souber se o sistema está dividido ou não, é atribuído um peso elevado à medida de
fase no nó onde está ligada a maior produção. Os pesos atribuídos às restantes medidas de
fases são pequenos. A atribuição destes valores não comprometem qualquer um dos possíveis
modos de operação do sistema:

•  se a operação numa única ilha for a solução que melhor se ajusta, do ponto de vista de
estimação de estado, aos valores disponíveis para as medidas a fase estimada para o nó
com maior produção será 0 enquanto que os valores iniciais das fases nos restantes nós
de produção são afectadas por erros. Estes erros não afectam de uma forma significativa
o vector de estado final pois os respectivos pesos são pequenos;

•  por outro lado, se a divisão do sistema é a situação que melhor se ajusta aos valores
disponíveis para as medidas existe a possibilidade de se obter uma fase com o valor 0 em
cada ilha se existir pelo menos um barramento com capacidade de produção em cada
uma delas. Assim, fica assegurada a existência de uma referência das fases em cada ilha
do sistema.

5. Integração de Dados Imprecisos
A migração dos algoritmos de estimação de estado para as redes de distribuição tem sido
difícil entre outras razões devido ao pequeno número de medidas disponíveis em tempo real
nessas redes. Esta situação começou a alterar-se nos anos mais recentes devido aos
investimentos mais elevados dirigidos para a área da distribuição. Em todo o caso, a dimensão
das redes de distribuição permite concluir que este problema continuará a subsistir no futuro
justificando a adopção de outras técnicas.
Uma das formas de ultrapassar este problema consiste em especificar medidas afectadas por
incerteza utilizando números imprecisos. A Teoria dos Conjuntos Imprecisos foi já aplicada
com sucesso em diversos problemas no âmbito dos sistemas de energia. Por exemplo, as
referências [5] e [6] apresentam modelos de Trânsito de Potências AC Impreciso e de Trânsito
de Potências Óptimo Impreciso. A referência [6] descreve uma metodologia de simulação
baseada no método de Monte Carlo que permite combinar dados imprecisos e modelos
probabilísticos representando a fiabilidade dos componentes do sistema. As referências [7] e
[8] descrevem de uma forma detalhada a inclusão das medidas representadas por números
imprecisos no problema de estimação de estado que se descreve, em seguida, de forma
resumida.
O algoritmo de estimação de estado impreciso considera que pelo menos uma medida é
modelizada por um número impreciso. O primeiro passo deste algoritmo consiste em executar
um estudo clássico de estimação de estado determinístico utilizando um conjunto de medidas
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determinísticas obtidas a partir dos valores centrais dos números imprecisos. O resultado
obtido é um vector de estado determinístico X1 que é utilizado como ponto de linearização.
Desta forma, na segunda fase do processo os desvios imprecisos existentes no vector de
medidas calculados pela expressão (15) serão propagados aos valores das variáveis de
estado utilizando (16). Finalmente, conhecendo o vector de estado determinístico X1 e os
desvios imprecisos é possível calcular o vector de estado impreciso X

~  (17). Nestas
expressões são utilizadas regras da aritmética dos números imprecisos para realizar diversas
operações.

)X(hZ
~

Z
~

1−=∆ (15)

Z
~

)RHG(X
~ 1T1 ∆=∆ −− (16)

X
~

XX
~

1 ∆+= (17)
Com o objectivo de calcular os fluxos de potência activa e reactiva e de correntes, pode-se
utilizar o seguinte procedimento:

•  consideremos que Fij representa o fluxo de potência activa ou reactiva ou a intensidade de
corrente no ramo ij;

•  esta expressão pode ser linearizada considerando os primeiros termos do seu
desenvolvimento em série de Taylor em torno de X1 (18). Nesta expressão, Vi, Vj, �i, �j

representam o módulo e a fase das tensões nos nós i e j;

j
1Xj

ij
i

1Xi

ij
j

1Xj

ij
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1Xi

ij
ij V

~
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~
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F~F~F
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~ ∆

∂

∂
+∆

∂

∂
+θ∆

θ∂

∂
+θ∆

θ∂

∂
≅∆ (18)

•  os desvios imprecisos do módulo e da fase das tensões podem ser calculados utilizando
(16) em função do vector de medidas impreciso. Deste modo, a expressão (19) pode ser
utilizada para calcular directamente os desvios nos fluxos de potências e nas intensidades
de corrente nos ramos a partir dos desvios existentes nas medidas. Nesta expressão JFL

representa as derivadas de Fij em ordem ao módulo e à fase das tensões;

( )[ ] Z
~

RHG)X(JF
~ 1T1

1FLij ∆=∆ −− (19)

•  as funções de pertença finais são obtidas adicionando os respectivos desvios imprecisos
ao valor determinístico obtido utilizando o vector de estado X1 calculado no processo
determinístico inicial.

A utilização de uma aproximação linearizada no cálculo anterior, justifica a ocorrência de erros
na construção das funções de pertença das intensidades de corrente, em especial nos ramos
pouco carregados. Na referência [7] é descrito de forma detalhada um procedimento correctivo
a ser utilizado nestes casos.
O cálculo de funções de pertença para as intensidades de corrente nos ramos torna possível
calcular o valor do Índice de Risco de Sobrecarga (ORI – Overload Risk Index) que expressa o
risco de um componente funcionar em condições de sobrecarga considerando as incertezas
especificadas e o limite térmico respectivo. O índice ORI pode ser definido como o valor de
pertença máximo de entre todos os valores de pertença associados a valores de intensidade
de corrente mais elevadas que o limite térmico respectivo (20).

( )max
ijI

~ IijIij:)Iij( maxORI >µ= (20)

Iij
max

α

Iij
max

α

Figura 2 – Funções de pertença da intensidade de corrente no ramo ij.
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Na Figura 2 estão representadas dois exemplos de funções de pertença triangulares
associadas a intensidades de correntes no ramo ij, que possui um valor limite de Iij

max. Em
relação à função do lado esquerdo, o índice ORI assume o valor α pois a sobrecarga pode
ocorrer para alguns valores de corrente abaixo do nível de incerteza de α mas nunca ocorre
para valores com grau de incerteza superior a α. Pelo contrário, para a função de pertença do
lado direito, o índice ORI assume o valor 1.0 pois o valor com grau de pertença 1.0 ultrapassa
já o limite de corrente no ramo ij.

6. Exemplo
Nesta secção apresentam-se os resultados obtidos para a rede representada na Figura 3. Esta
rede baseia-se na rede teste do IEEE com 24 nós/36 ramos descrita em [9]. Com o objectivo
de realizar um teste completo ao algoritmo desenvolvido, nomeadamente ao procedimento da
divisão em ilhas, foi construída uma rede replicando quatro vezes a rede referida e ligando-as
como se indica na Figura 4. Neste esquema cada quadrado representa a rede da Figura 3.

19

17 18
~

21~
22 ~

16
~

20

23 ~

15
14

24 11 12

13
~

3 9 10

4

1

~ 2 ~ 5

7

~

8

6

138 kV
230 kV

~

Medidas:
     - potência
     - tensão

Figura 3 – Rede teste com 24 nós/36 ramos.

Para cada uma das quatro redes teste foram consideradas 9 medidas de módulo de tensão, 4
medidas de potências activa e reactiva injectada e 20 medidas de trânsito de potência activa e
reactiva em ramos. A localização dos aparelhos de medidas está representada na Figura 3. Os
valores especificados para medidas correspondem aos resultados de um estudo de trânsito de
potências executado para a rede da Figura 4 considerando que as linhas 7-54 e 30-79
estavam fora de serviço e todas as outras em serviço. Os resultados assim obtidos foram
posteriormente afectados por erros aleatórios.
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IEEE24
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nó 24)

IEEE24
(nó 25 ao
 nó 48)

IEEE24
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nó 72)

IEEE24
(nó 73 ao
nó 96)

Figura 4 – Rede de teste baseada na rede de teste do IEEE com 24 nós.

As cargas são representadas por números imprecisos triangulares. Os valores centrais
correspondem aos valores especificados para a rede de teste do IEEE com 24 nós/36 ramos
multiplicados por 1.8. Os valores extremos do corte de nível 0.0 destes números correspondem
a 0.95 e 1.05 do seu valor central, como indicado na Figura 5.

0
0.5

1

0.95xL L 1.05xL

Figura 5 – Carga imprecisa triangular.

Além destes dados de entrada, considerou-se que o estado das quatro linhas de interligação
da Figura 4 não é conhecido. Desta forma, adicionaram-se quatro variáveis topológicas para
estas linhas e quatro funções (13) ao vector h(.). Quanto às fases das tensões consideraram-
se 40 medidas deste tipo de acordo com o descrito em 4. e adicionaram-se 40 funções (14) ao
vector h(.). Esta situação decorre do facto de a rede teste possuindo 24 nós integrar 10 nós de
produção. Em relação aos resultados obtidos, torna-se importante referir que o algoritmo
desenvolvido indicou, correctamente, que as linhas 7-54 e 30-79 estavam abertas, enquanto
que as linhas 13-41 e 61-89 estavam em operação. Este é o resultado correcto pois, como
referido, foi esta a topologia utilizada para gerar o conjunto de valores adoptado para medidas.

0

0.5

1

-350 -325 -300

estimado

medido P3
(MW)

-70 -65 -60

estimado

medido Q3
(MVAr)

0

0.5

1

Figura 6 – Potências activa e reactiva injectadas no nó 3.

Na Figura 6 apresentam-se as funções de pertença dos valores medidos e dos valores
estimados para a potência activa e reactiva injectada) no nó 3 (nó de carga. Estas funções
merecem os seguintes comentários:

•  a incerteza ao nível 0.0 estimada para ambas potências activa e reactiva é menor do que
a especificada. Isto significa que os números imprecisos triangulares especificados
incluem, principalmente no nível 0.0, valores que estão claramente fora do padrão definido
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pelo conjunto de medidas. Desta forma, o algoritmo de estimação de estado actua
eliminando valores que não podem ser explicados pelas medidas disponíveis;

•  os valores centrais medidos e estimados da potência activa e reactiva não coincidem. Isto
significa que o conjunto de valores centrais das medidas utilizadas apresentam
incoerências, isto é, não se ajustam de forma exacta às equações do problema de
Trânsito de Potências.
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0

0.5

1

-36 -33 -30

Q4,9
(MVAr)

0

1

640 700

I4,9
(A)

0.42

Figura 7 – Fluxos de potências activa e reactiva, módulo da corrente e ORI na linha 4-9.

Na Figura 7 apresentam-se as funções de pertença estimadas para os fluxos de potências
activa e reactiva e para o módulo da intensidade de corrente na linha 4-9. Estas funções
reflectem a incerteza que afectava as medidas representando o comportamento possível
destas grandezas face às incertezas especificadas. Além disso, o valor do índice ORI é
também apresentado. Para esta linha, este índice assume o valor 0.42 considerando, por
exemplo, um limite térmico de 700 A. Esta informação revela-se útil uma vez que corresponde
a uma medida do risco da linha se encontrar em sobrecarga tendo em conta o conjunto de
incertezas especificadas.
Finalmente, o procedimento desenvolvido revela-se muito eficiente do ponto de vista
computacional. De modo a ser possível realizar algumas comparações, consideremos como
unidade o tempo de cálculo necessário para realizar um estudo de estimação de estado
tradicional assumindo que a topologia é conhecida, ou seja, que as linhas 7-54 e 30-79 estão
fora de serviço e todas as outras estão em serviço. Se considerarmos o estado das linhas de
interligação como desconhecido o tempo de cálculo aumenta em apenas 55% devido ao
aumento do número de iterações de 5 para 7 necessárias para se obter a convergência. A
integração das medidas imprecisas corresponde a um processo não iterativo realizado no final
do algoritmo e que utiliza informação já disponível nessa altura (por exemplo, a inversa da
matriz do ganho já se encontra calculada). Isto significa que o tempo de cálculo é desprezável
quando comparado com o tempo associado ao processo iterativo correspondente à primeira
fase do metodologia apresentada.

7. Conclusões
Neste artigo descreveu-se uma nova metodologia de estimação de estado que inclui um
conjunto de modelos matemáticos e algoritmos que permitem reduzir a distância entre as
metodologias disponíveis e a realidade. Além disso, torna-se importante salientar a
modelização matemática e a eficiência computacional correspondente ao tratamento de
incertezas que afectam o estado de alguns aparelhos de corte e a forma adoptada para lidar
com os problemas numéricos relacionados com a divisão de um sistema em várias ilhas.
Deve também ser referido que a metodologia apresentada é muito eficiente do ponto de vista
de tempo de cálculo. Por exemplo, no caso prático apresentado e apesar da integração de
novas variáveis e funções, o tempo de cálculo aumentou apenas 55% qunado comparado com
o tempo associado ao modelo determinístico tradicional. Este aumento parece corresponder a
um preço pouco elevado tendo em conta a possibilidade de se obter resultados mais
completos e realistas relativamente ao ponto de operação do sistema.

Finalmente, a possibilidade de integrar nos dados modelos imprecisos revela-se importante
no sentido de ultrapassar os problemas relacionados com a observabilidade de redes de
distribuição de energia eléctrica tornando possível a migração mais rápida de módulos de
estimação de estado para os sistemas de DMS.
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