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Resumo - Nesta comunicação descreve-se uma nova ferramenta, baseada em redes neuronais (RN), para apoiar a
operação de sistemas de energia com grande penetração de produção eólica. Esta ferramenta permite a) estimar,
em tempo real, um índice de robustez dinâmica do sistema e b) em caso de detecção de insegurança, sugerir
alterações para transformar estados potencialmente instáveis em estados estáveis. Este procedimento é baseado,
por um lado, na troca de potência entre geradores Diesel e eólicos e, por outro lado, explorando outras
combinações de unidades Diesel em funcionamento. Os algoritmos desenvolvidos foram aplicados, em simulação
computacional, ao sistema de energia da ilha de Lemnos (Grécia). Os resultados obtidos comprovam a viabilidade
da estratégia adoptada e abrem perspectivas de generalização a outros problemas e a outros sistemas.

1. INTRODUÇÃO

A utilização de energias renováveis tem adquirido progressiva importância nos últimos anos. Preocupações de
carácter ambiental, associadas a um consumo per capita crescente, estão na origem na intensificação do recurso a
este tipo de energias. A energia eólica tem-se revelado, em diversas situações, uma opção muito atraente. Estudos
efectuados, em diversos países e por várias entidades, identificaram um considerável número de localizações com
potencial de produção eólica extremamente interessante. As ilhas constituem casos particularmente favoráveis à
exploração da energia eólica devido ao ambiente climático apropriado. Por outro lado, os sistemas de energia das
ilhas constituem redes isoladas, sendo a produção de energia normalmente assegurada por geradores Diesel. Isto
significa que o custo da energia é elevado, não só devido ao custo do combustível mas também aos custos do seu
transporte. Assim, nestas redes, os custos de produção podem ser substancialmente reduzidos se a produção de
energia eólica aumentar.

Sistemas isolados desta natureza alimentam, em termos energéticos, de 3 a 5% da população da União Europeia, e
constituem um alicerce muito importante para muitos países em vias de desenvolvimento.

Contudo, os sistemas de energia contendo produção eólica ficam sujeitos a perturbações originadas pela natural
irregularidade da velocidade do vento. As consequentes variações na potência eólica produzida devem ser
compensadas, de forma rápida e eficiente, pelos geradores síncronos. Caso contrário, a tensão e a frequência
podem sofrer alterações intoleráveis ou, no caso mais extremo, dar-se o colapso do sistema. A estratégia
tradicional para evitar este tipo de problemas passa pela adopção de políticas de despacho muito conservativas,
que subaproveitam a capacidade eólica instalada e originam custos de produção mais elevados. Em outras
situações a mesma política conservadora restringe a construção de novos parques eólicos. Problemas deste tipo,
associados a requisitos de eficiência mais cada vez mais restritivos, exigem que se conceba e implemente
sofisticados sistemas de controlo global do sistema. Estes sistemas de controlo devem ser integrados com o
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) local que lhes fornecem dados sobre o estado do sistema:
velocidade do vento, temperatura, potências produzidas pelos parques eólicos e pelos geradores convencionais,
carga do sistema, etc.

Em Lemnos (ilha grega), um sistema de controlo protótipo foi desenvolvido no âmbito do programa europeu
JOULE II. Uma primeira fase da implementação deste sistema foi concluída em Janeiro de 1995, ao que se seguiu
um período de testes, avaliação do desempenho em operação real, detecção de eventuais inconsistências e
preparação da fase seguinte, destinada a incrementar o nível de automatização e aumento de eficiência do sistema
global de controlo.

O sistema de controlo implementado incorpora diversos módulos. Por exemplo, o “módulo de despacho e pré-
despacho” sugere estratégias de operação para as próximas horas, apresentando os instantes de arranque e paragem
das unidades Diesel e dos geradores eólicos. Este módulo é baseado em previsões de carga e da velocidade do



vento, e actua no sentido de minimizar os custos globais de produção. Por sua vez, o “módulo de segurança
dinâmica” realiza as seguintes tarefas:

1 - monitorização contínua, em tempo real, do actual estado de segurança dinâmica do sistema, face à
ocorrência de uma determinada perturbação de origem eólica;

2 - classificação rápida, em termos de segurança dinâmica, dos possíveis novos estados sugeridos pelo
“módulo de despacho e pré-despacho”.

Esta comunicação descreve as tarefas relacionadas com a monitorização da segurança e apresenta novos
desenvolvimentos relacionados com a definição de medidas de controlo preventivo. Sempre que se detectar um
estado inseguro, o “módulo de segurança” sugere pré-despachos e novas alternativas de pré-despacho. Estas
medidas, que também consideram custos de produção, são definidas em dois níveis:

1 - controlo preventivo imediato (se possível);
2 - controlo prospectivo (a curto prazo), envolvendo alguma interacção com o “módulo de despacho e pré-

despacho”.

As redes neuronais (RN) constituem uma peça essencial da abordagem adoptada. Não só classificam o estado de
segurança dinâmica do sistema, tarefa na qual apresentam resultados consistentemente superiores a outros métodos
concorrentes[1], como também avaliam o grau de segurança. Além disso, proporcionam meios simples e eficientes
de calcular as derivadas do índice de segurança em ordem às variáveis de controlo. Tal capacidade permite a
aplicação de métodos de controlo baseados em técnicas de gradiente. Nesta comunicação, mostra-se como este
métodos podem ser usados para evitar estados dinamicamente inseguros, considerando, em simultâneo, os
aspectos relacionados com custos.

Em [2], encontra-se uma descrição mais pormenorizada do projecto e dos seus módulos, tais como “previsão de
vento e de carga”, “despacho e pré-despacho” e “segurança dinâmica e monitorização”.

2. FUNDAMENTOS

Neste artigo, não se apresentarão as noções básicas de RN. As RN usadas são do tipo feedfoward [3] e o algoritmo
de aprendizagem o Algoritmo dos Passos Adaptativos [4].

Em [5,6], os autores da presente comunicação propuseram um novo método baseado em RN para estimação e
controlo preventivo da estabilidade transitória. A estratégia consistia em:

1 - estimar o grau de estabilidade transitória;
2 - se o sistema é instável, solucionar o problema do despacho económico com restrições de estabilidade

transitória, garantindo que o novo estado é não só seguro, como também corresponde a um incremento de
custo mínimo relativamente ao despacho óptimo. Isto significa que o novo ponto de funcionamento (PF)
pode ser obtido do anterior a partir de troca de potência entre geradores.

A metodologia que se apresenta neste artigo é uma extensão da metodologia desenvolvida em [3,4]. Isto significa
que quando o “módulo de segurança” detecta um PF inseguro, o algoritmo de controlo preventivo procura novos
PF´s, não só na base de trocas de potência entre geradores, mas também explorando novas possibilidades realistas
de pré-despacho, nomeadamente as sugeridas pelo “módulo de despacho e pré-despacho”.

3. AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DINÂMICA COM REDES NEURONAIS

As RN foram usadas neste trabalho para estimar, de forma rápida e precisa, o grau de estabilidade do sistema
relativamente a uma perturbação eólica severa pré-determinada. A abordagem incluiu os seguintes passos:

1 - Selecção do conjunto de variáveis de entrada da RN;
2 - Selecção da arquitectura e treino da RN, de modo a ser capaz de avaliar, em tempo real e com grande

precisão, o índice de segurança dinâmica;
3 - Definição do algoritmo de controlo preventivo, explorando as capacidades da RN, e que permitirá

transformar estados inseguros em seguros.



Os passos 2 e 3 exigem que o conjunto de variáveis seleccionado no passo 1 tenha as seguintes propriedades:
a) caracterize adequadamente o estado do sistema; ao mesmo tempo, este conjunto deve ser suficientemente

pequeno para evitar a manipulação de um grande número de parâmetros de sistema e para simplificar a RN,
em termos de entradas;

b) variáveis devem ser independentes;
c) o conjunto de entrada deve incluir um subconjunto de variáveis controláveis de modo a ser possível exercer

acções de controlo sobre estas.

Além disso, estas variáveis devem ser obtidas directamente do SCADA de modo a facilitar os processo de
monitorização e controlo.

3.1  O caso de Lemnos

O sistema eléctrico de energia (SEE) de Lemnos compreende uma central térmica convencional equipada com
grupos Diesel, dois parques eólicos e duas instalações fotovoltaicas. A rede de Lemnos pode ser representada por
um diagrama com cinco barramentos, tal como mostra a figura 1, onde se encontram especificadas as potências
nominais dos vários grupos geradores. Nesta figura, as letras D, P e W dentro dos círculos (geradores)
representam respectivamente os tipos de produção: Diesel, fotovoltaico e eólico.
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fig. 1 - Diagrama unifilar do SEE de Lemnos

Convém salientar alguns detalhes relacionados com as circunstâncias que envolveram a presente análise. Uma das
maquinas Diesel de 2.7MW apenas entra em serviço em caso de avaria de uma das outras máquinas; por isso não
foi considerada neste estudo. Outro pormenor a merecer um comentário relaciona-se com a possível influência dos
geradores fotovoltaicos na segurança dinâmica. Note-se que cada uma das instalações fotovoltaicas tem 250kW de
potência instalada, dimensão relativamente pequena quando comparada com a potência nominal dos outros
geradores. Por outro lado, os seus sistemas de controlo respondem de forma particularmente rápida. Estes factores
levaram a desprezar aqueles termos (potência gerada em cada instalação fotovoltaica) como factores capazes de
afectar o comportamento dinâmico do sistema, embora tivessem sido considerados na fase de geração do conjunto
de dados.

3.2 Índice de segurança do sistema e perturbação considerada

Os SEE isolados que incluem produção eólica são particularmente sensíveis a alterações bruscas do vento. Se o
desvio de frequência provocado pelas variações do vento ultrapassam um determinado limite, os dispositivos de
protecção, tais como os relés de frequência, estão programados para desligar os parques eólicos ou para proceder
ao deslastre de carga, consoante a política de exploração determinada pela concessionária. Sendo assim, o desvio
máximo de frequência (∆f) foi escolhido para índice caracterizador do comportamento dinâmico do sistema. Neste
estudo, o sistema é considerado seguro se ∆f<0.7 Hz e inseguro no caso contrário.



O modelo de perturbação escolhido teve origem em estudos estatísticos baseados em medidas informativas sobre o
comportamento do vento em Lemnos. A perturbação indicada na fig. 2 representa uma situação particularmente
severa, sendo a taxa de ocorrência estimada em uma vez em cada mês.

Este modelo de perturbação foi seleccionado com base no pressuposto que o método estaria apto a classificar de
modo pessimista, perturbações de origem eólica de natureza semelhante mas de menor severidade. Isto revela-se
estatisticamente significativo uma vez que variações da velocidade do vento com forma de onda semelhantes à fig.
2 verificam-se com frequência no local em questão (e nas ilhas gregas em geral).

3.3 Implementação da RN

A implementação da RN para avaliação da segurança dinâmica seguiu a abordagem tradicional em técnicas
baseadas em reconhecimento de padrões, a qual requer as seguintes fases: geração do conjunto de treino, processo
de aprendizagem (adaptação dos parâmetros do classificador) e avaliação de desempenho.

O conjunto de treino, constituído por um grande número de diferentes pontos de funcionamento, foi gerado por
variação de:

 - Carga total (PL): 2 a 8 MW, em intervalos de 200KW;
 - Potência eólica total (Pw): 1 a 4 MW, em intervalos de 100KW;
 - Margem de Vento (WM): 0.2 a 0.8, em intervalos de 0.1. WM é o quociente entre a reserva girante e a

potência eólica produzida.

Os pontos de funcionamento caracterizados por uma geração Diesel demasiado baixa ou por uma penetração
eólica demasiado elevada eram, à partida, excluídos por serem irrealistas. Especificamente, apenas se
consideravam pontos tais que:

  PD ≥ 0.25 Pdn    e     Pw  ≤ 0.75 PL

em que PD e Pdn representam respectivamente as potências Diesel produzida e nominal, Pw é a potência eólica
produzida e PL a carga.

A potência eólica total é distribuída pelos parques eólicos de acordo com a sua potência instalada, enquanto que os
geradores fotovoltaicos operam continuamente à sua capacidade nominal (produzindo aproximadamente 250 KW
cada). As potências activas e reactivas do parque Diesel são divididas pelas máquinas Diesel proporcionalmente às
suas capacidades nominais.

A carga total do sistema é distribuída de forma “típica” pelos 5 barramentos , sendo escalada de acordo com o
nível de carga admitido para um determinado ponto de funcionamento. Em cada barramento, a carga é dividida
segundo 6 tipos diferentes: cargas resistivas, 2 tipos de cargas luminosas e 3 tipos de motores de indução. As
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fig. 2 - Perturbação de vento simulada



proporções entre cargas nos 5 barramentos e entre os 6 tipos de cargas é constante para qualquer nível de carga do
sistema.

Para cada ponto de funcionamento, foi obtido por cálculo computacional o valor do desvio esperado de frequência
(∆f) consequente da perturbação representada na fig. 2. Para tal, usou-se o método de Runge-Kutta de 4ª ordem
para resolução das equações diferenciais. A cada ponto de funcionamento, caracterizado por 48 variáveis, eram
associados os respectivos desvios (positivo e negativo) de frequência. O conjunto global de padrões compreende
1177 padrões de treino e 588 padrões de teste Deve-se salientar que devido ao modo como gerado, este conjunto
cobre de forma uniforme todo o domínio dos estados admissíveis.

As seguintes de variáveis foram seleccionadas para constituir o conjunto de entradas da RN:

  1  - a carga total do sistema PL;
  2  - a potência eólica produzida Pw;
  3  - a capacidade nominal das maquinas Diesel em serviço Pdn.

Este conjunto apresenta as seguintes características:
  a) independência entre as variáveis;
  b) controlabilidade de algumas destas variáveis (de Pw e de Pdn);
  c) permite uma representação apropriada do sistema (como se constatará em seguida);
  d) possui uma variável Pdn directamente relacionada com a definição do pré-despacho;
  e) as variáveis são de acesso directo pelos sistemas SCADA;
  f) é um conjunto de pequena dimensão.

A variável Pdn assume os valores resultantes da adição das potências nominais de cada gerador Diesel em serviço.
Em Lemnos, existem 2 tipos de grupos distintos: máquinas de 1.2 MW e de 2.7 MW. Uma das máquinas de 2.7
MW encontra-se permanentemente de reserva só sendo usada em caso de avaria de uma das outras máquinas.

As combinações possíveis de máquinas em serviço e a potência Diesel nominal correspondente encontram-se
especificadas na tabela 1.

Tabela 1 - Potência Diesel nominal para os vários panoramas de pré-despacho

combinação nº número de geradores
do tipo A (1.2MW)

número de geradores
do tipo B (2.7MW)

Potência Diesel
nominal

1 1 0 1.2
2 0 1 2.7
3 1 1 3.9
4 2 0 2.4
5 0 2 5.4
6 2 1 5.1
7 1 2 6.6
8 2 2 7.8

Realizaram-se várias experiências de treino com diversas arquitecturas e deste estudo resultou que a RN que
obteve o melhor desempenho apresentava a arquitectura 3-8-4-4-1: 1ª camada: 3 unidades de entrada; 2ª camada: 8
unidades; 3ª camada: 4 unidades; 4ª camada: 4 unidades; 5ª camada: 1 unidade de saída.

O desempenho associado, em termos de simulação da função de segurança dinâmica, encontra-se resumido na
tabela 2.

Tabela 2 - Desempenho da RN
erro médio absoluto 0.00466
erro médio relativo 0.00825
erro rms 0.00658



A mesma RN foi utilizada para classificação. O erro obtido no conjunto de treino para o limiar ∆f (0.7 Hz) foi
0.68% (4 classificações erradas em 588 padrões). Para testar a robustez do classificador, diferentes valores do
limiar ∆f foram testados. Este procedimento foi motivado pela possibilidade de regulação dos dispositivos de
protecção para outro valor diferente de 0.7 Hz. A figura 3 mostra que o erro de classificação permanece baixo
independentemente do limiar de ∆f adoptado.

Durante a fase de concepção, foram testados outras técnicas de reconhecimento de padrões tais como o método
dos k-vizinhos mais próximos (KVP) e árvores de decisão (AD). Contudo o desempenho obtido com a RN foi
superior, como se pode observar pela tabela 3.

Tabela 3 - Erros de classificação (limiar: ∆f=0.7 Hz)
KVP 2.38%
AD 5.59%
RN 0.68%

3.4 Comportamento dinâmico

Embora a RN apresente uma arquitectura algo complexa, a verdade é que constitui uma ferramenta capaz de
caracterizar o comportamento dinâmico, de utilização muito simples, necessitando de ser alimentada apenas por 3
entradas.

A observação da evolução das curvas ∆f=ƒ(Pw) referentes a Pdn=5.1MW e Pdn=5.4MW, na fig. 4 (e também na
fig. 5), revela um cruzamento de linhas que talvez não fosse previsível numa primeira análise. À partida, poder-se-
ia pensar que quanto maior for a potência Diesel nominal Pdn, menor seria o desvio de frequência ∆f esperado,
uma vez que aumentar Pdn significa dispor de maior reserva girante e, logo, maior margem de vento WM. Este
cruzamento significa que, sob o ponto de vista estrito da segurança, nem sempre é vantajoso dispor de maior
capacidade nominal das máquinas Diesel em serviço (ou seja, de um valor mais elevado de Pdn). Note-se na figura
4, por exemplo, que para valores de Pw inferiores ao ponto onde as linhas se cruzam é preferível ter Pdn=5.4MW;
caso contrário, para valores superiores é preferível Pdn=5.1MW.

Como interpretar este comportamento? Sabe-se, à partida, que quanto maior for Pdn, maior será WM (margem de
vento) e menor será ∆f. Isto seria sempre verdade se os geradoras fossem todas iguais, o que não acontece neste
caso. A análise da tabela 1 permite concluir que os dois tipos de máquinas (A e B) apresentam um comportamento
diferente no que diz respeito à segurança dinâmica. Por exemplo, para Pdn=5.1MW existem 2 máquinas do tipo A
e uma do tipo B e para Pdn=5.4MW existem 2 máquinas do tipo B. Apesar do maior valor de Pdn no segundo
caso (originando uma maior reserva girante), o correspondente valor de ∆f não é sempre menor. A mesma
conclusão poderia ter sido tirada da observação das curvas para Pdn=2.4MW e Pdn=2.7MW, na fig. 5. Esta
análise permite, desde já, concluir que os geradores de 1.2MW se comportam de modo mais favorável que os de
2.7MW, em termos de segurança dinâmica.
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Fig. 3 - Erro de classificação para vários valores de ∆f



Outra constatação interessante reside na não-monotonia das curvas ∆f=ƒ(Pw) respeitantes às condições Pdn=5.1 e
Pdn=5.4 (ver figuras 4-2). Daqui se conclui que para os valores Pdn=5.1 e Pdn=5.4 existem zonas em que o
aumento da produção eólica (Pw) favorece a estabilidade transitória do sistema (diminui ∆f), contrariamente ao
que talvez fosse esperado.

O conhecimento adquirido nesta análise foi determinante na definição do tipo de estratégias de controlo preventivo
apresentado na secção seguinte.

4. CONTROLO PEVENTIVO

A estratégia de operação do sistema para as próximas horas é definida tomando em consideração aspectos
relacionados com a segurança dinâmica. Contudo, alterações imprevistas de carga ou da velocidade do vento
podem levar o sistema a entrar em estado de alerta. É nesta situação que o algoritmo de controlo preventivo deve
ser chamado a intervir.

Partindo do princípio que o deslastre de carga constitui uma operação de último recurso, para um determinado
nível de carga PL, podemos alterar Pw e Pdn de modo a modificar o estado de segurança no sentido pretendido. A
variável Pdn é alterada considerando outras alternativas de pré-despacho. A variável Pw é alterada por ligação ou
corte de geradores eólicos individuais.

As modificações de Pw e Pdn estão sujeitas ao seguinte conjunto de restrições:
a) Pdn é uma variável discreta que apenas pode assumir os valores indicados na tabela 1. Claro que Pdn deve

ser sempre superior a PD (produção Diesel total);
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b) Pw não pode ser aumentada quando todos os geradores eólicos já se encontram em funcionamento;
c) O algoritmo deve verificar se os limites técnicos de cada gerador Diesel não estão a ser violados.

Embora Pw seja uma variável discreta, pode ser tratada como contínua durante o processo iterativo, sendo
ajustada no final para o valor realista mais próximo.

O algoritmo de controlo preventivo (designado LEMSEC) é basicamente composto por dois procedimentos de
acordo com o tipo de sugestões efectuadas:

a) acções imediatas (procedimento PREV) que correspondem a ligar/desligar turbinas eólicas;
b) acções a curto prazo (procedimento PROS) correspondendo a alterações do pré-despacho e a ser

implementado sob supervisão do operador do sistema.

Se um estado potencialmente inseguro é detectado durante a operação do sistema, então o procedimento PREV
procura um novo estado estável alterando unicamente Pw1. A figura 7 apresenta o algorimo PREV em pseudo-
código.

Entrada (estado actual)

/* definir uma acção imediata para obter segurança */
se ∆f>0.7 então

repetir (se nenhuma restrição for violada)

( ) ( )∆ ∆ ∆
f Pw f Pw h

f

Pw

n n( ) ( )   ;+ = + ⋅1 ∂
∂

ajustar h;
até que ∆f<0.7

/* se o estado é “bastante” seguro, então torná-lo mais barato */
se ∆f<0.67 então

enquanto Pw<Pwmax  e não (0.68<∆f<0.7) fazer
 (se nenhuma restrição for violada)

aumentar Pw;

Fig. 7 - Algoritmo PREV (em pseudo-código)

onde n é o índice de iteração do algoritmo e h é o passo do gradiente. O passo h é adaptado de acordo com a
trajectória de evolução do sistema. Se ∂∆f/∂Pw mantém o mesmo sinal durante várias iterações, então h aumenta;
se, por outro lado, o seu sinal muda constantemente em cada iteração ou se uma restrição é violada, então h é
decrementado. ∂∆f/∂Pw é calculada através da RN [3,4]. Os novos estados obtidos correspondem sempre a
possibilidades reais pois estão implicitamente contidos no conjunto de treino. O procedimento PREV termina se h
se torna menor que um determinado valor pré-estabelecido ou, claro, quando ∆f<0.7 Hz. Os valores 0.7, 0.67 e
0.68 são apenas exemplos. Este algoritmo aceita quaisquer valores razoáveis que o operador do sistema pretenda
experimentar.

O procedimento PROS é uma extensão do algoritmo PREV a todas as combinações viáveis de máquinas Diesel em
funcionamento (i.e., a todos os valores Pdn sugeridos pelo “módulo de pré-despacho”). Uma vez que PROS tenha
impacto num futuro próximo, as entradas da RN são baseadas em previsões de carga e de vento. O valor previsto
de carga será o valor atribuído à entrada PL da RN.  A previsão de vento determina o valor máximo de potência
eólica produzível Pwmax. O algoritmo PROS procura, com base nestes dados, um conjunto de novas combinações
(Pdn, Pw) correspondentes a estados seguros/económicos.

A tabela 4 e a figura 8 mostram o resultados da aplicação de LEMSEC. Cada estado é caracterizado por PL, Pdn e
Pw, e também pelos valores correspondentes de ∆f e consumo horário de combustível (FC). O estado inicial

                                                          
1 Obviamente as alterações em Pw são compensadas por alterações em PD (produção Diesel).



instável Si é transformado num estado estável f1 pelo procedimento PREV. Os outros estados f2..4 são gerados
por PROS. Refira-se, uma vez mais, que PREV foi concebido para fazer o sistema emigrar rapidamente da zona
instável para a estável; o estado f1 é obtido do estado inicial apenas por troca de potência entre geradores Diesel e
eólicos.

O valor FC apresentado diz respeito apenas a custos de operação e não inclui os custos de arranque e paragem dos
geradores Diesel. O algoritmo PROS desperta o “módulo de despacho e pré-despacho” fonecendo-lhe um
conjunto de novos estados seguros/económicos, e inicia-se um diálogo entre os módulos de controlo e de
despacho. Com base no conjunto de novos estados gerados é possível estabelecer um processo de trade off entre
segurança e custos de operação (ver figura 8). A filosofia de concepção do sistema global de controlo
desenvolvido [2] requer que toda a informação sobre unidades geradoras em serviço e correcções de despacho,
obtidas pelo “módulo de segurança” sejam fornecidas ao “módulo de despacho e pré-despacho”, onde serão
combinadas com outras restrições como tempos mínimos de arranque e paragem, custos de arranque, etc.

Sintetizando, o algoritmo de controlo preventivo permite:
a) definir medidas de controlo preventivo:

- se um estado inseguro é detectado, o algoritmo sugere medidas apropriadas (ligação ou corte de geradores
eólicos, em geral), que podem ser tomadas imediatamente, para obter estabilidade;

b) controlo prospectivo:
- baseado nas previsões de vento e de carga, o algoritmo calcula os índices de segurança e, em colaboação
com o “módulo de despacho e pré-despacho”, define um novo conjunto de possíveis futuros estados
seguros.

5. CONCLUSÕES

Este artigo descreve uma metodologia bem sucedida de uma aplicação de redes neuronais na área da segurança
dinâmica. A abodagem adoptada proporciona:

  - uma ferramenta robusta para monitorização precisa da estabilidade dinâmica;
  - uma melhor compreensão do comportamento dinâmico do sistema;

Tabela 4
Estado inicial e novos estados gerados por LEMSEC
(neste exemplo, PL=7.0MW and Pwmax=4.0 MW)

f1 - PREV        f2..4 - PROS
PL

(MW)
Pdn

(MW)
Pw

(MW)
∆f

(Hz)
FC

(g/h)

Estado inicial   Si 7.0 5.1 3.507 0.734 819.5

  f1 7.0 5.1 3.328 0.697 861.5
Novos           f2 7.0 5.4 3.208 0.693 925.2
estados         f3 7.0 6.6 3.746 0.675 782.2

    f4 7.0 7.8 3.984 0.622 703.1
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Fig. 8 - Índice de segurança ∆f (barras) e consumo de combustível FC (triangulos) para o estado inicial e (Si) e
novos estados (f1..4) gerados por LEMSEC



  - um algoritmo para definição de medidas de controlo preventivo;
  - um primeiro passo na definição de medidas de controlo a curto prazo (controlo prospectivo).

Embora esta implementação tenha sido desenvolvida para redes de pequena dimensão, os resultados obtidos são
estimulantes e mostram que:

  - A abordagem adoptada constitui uma perspectiva inovadora na área do contolo preventivo da segurança
dinâmica, oferecendo uma ferramenta amigável para auxiliar o operador do sistema nas tarefas relacionadas
com segurança;

  -  A generalização da técnica desenvolvida é viável. O método previamente descrito em [3,4] é aqui aplicado
em outro sistema, num diferente problema de segurança e com outro tipo diferente de representação do
sistema.

A técnica descrita pemite valores mais elevedos da penetração de energias renováveis e contribui para assegurar
uma operação segura de sistemas isolados com produção eólica. As vantagens verificam-se não só em termos de
diminuição dos custos mas também, através da diminuição da emissão de gases, contribuindo para a protecção do
ambiente,
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