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RESUMO

Uma avaliação em tempo real da segurança do sistema elétrico vem se tornando

uma prática essencial para a maioria das concessionárias de energia elétrica. Essa

avaliação se faz a partir da monitorização das condições dos sistemas elétricos e

do controle da sua operação. Essas tarefas são realizadas nos modernos centros

de controle dos sistemas elétricos. A Estimação de Estados é a ferramenta mais

adequada para realizar uma avaliação das condições operativas de um sistema

em tempo real, e o seu desempenho depende da disponibilidade de informações

confiáveis sobre o ponto atual de operação. Com esse objetivo, o trabalho de-

senvolvido trata de um novo modelo de estimador de estado para sistemas de

distribuição, baseado no algoritmo do fluxo de carga "soma de potências". O

intuito deste trabalho foi de desenvolver uma formulação matemática trifásica

para todos os componentes que compõem o sistema de potência. A abordagem

da aproximação dos mínimos quadrados ponderados é utilizada para estimar os

estados do sistema e será discutida ao longo deste trabalho.
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Capítulo 1

Introdução

A necessidade de automatizar a operação dos sistemas de distribuição fez

surgir uma ferramenta capaz de fornecer estimativas confiáveis das grandezas da

rede elétrica avaliando a sua condição em tempo real. Essa ferramenta recebe o

nome de Estimador de Estado.

A partir dessas estimativas tomam-se decisões, tais como construções de novas

linhas de transmissão, redes de distribuição ou subestações, recondutoramento de

alimentadores, ou até mesmo postergação de obras. Dessa forma, assim como o

fluxo de carga, o estimador de estado desempenha um papel relevante na operação

e planejamento dos sistemas de energia elétrica.

O estimador de estado tem como objetivo determinar o estado de um sis-

tema elétrico, que é caracterizado pelas suas tensões nodais. Além disso, o es-

timador pode ser capaz de processar e detectar medidas com erros grosseiros,

identificando-as e eliminando-as automaticamente.

A estimação de estado em sistemas de energia elétrica foi definida por Schweppe

e Wildes em 1970. Desde então, a formulação usada pelos autores, baseada em

um estudo de fluxo de carga e no método aproximado dos mínimos quadrados

ponderados, tem sido largamente estudada e inúmeros avanços foram alcançados,
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Introdução 18

os quais resultaram na consolidação das suas teorias.

Atualmente, os estimadores de estado que usam o modelo clássico têm sido

aplicados com sucesso em sistemas de transmissão, no entanto, existem poucos

algoritmos para sistemas de distribuição. Isso acontece principalmente pelo fato

de que o estimador requer uma grande quantidade de dados obtidos em tempo

real, e os sistemas de distribuição dispõem, geralmente, de quantidades pequenas

de equipamentos de medição para produzir esses dados. Além de amperímetros

na conexão de alimentadores com o barramento de média tensão, a maioria dos

alimentadores não dispõe de qualquer outro tipo de equipamento de medição in-

stalado.

Em 1993, Roytelman e Shahidehppour desenvolveram um método de esti-

mação de estados para sistemas de distribuição com o objetivo de trabalhar com

um número mínimo de medidas remotas disponíveis na rede em tempo real. Com

isso, a abordagem apresentada exige informações sobre a configuração da rede,

medições remotas de tensões, potência ativa e reativa, assim como as correntes

nas subestações dos alimentadores de distribuição. O método faz uma previsão de

carga através do ajuste de carga dos transformadores de distribuição tal que resul-

tem em fluxos de potência iguais às medições. A maioria das correntes tomadas

como medidas, na realidade, são pseudomedidas que são estimativas de correntes

feitas a partir de uma curva média de carga e fator de carga, atualizada a cada hora,

de acordo com a curva de carga registrada para o alimentador. Essas pseudome-

didas horárias dos módulos das correntes foram usadas para estimar o estado do

sistema de distribuição.

Baran e Kelley (1994) propuseram uma metodologia trifásica de estimação de

estado baseada no método dos mínimos quadrados ponderados. Tal abordagem

utiliza uma formulação de análise nodal trifásica e tem como objetivo aumentar

a precisão dos dados a partir de uma previsão de carga através de medições em
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tempo real. Em um sistema de distribuição, há pouca informação disponível em

tempo real; a tensão e a potência fornecidas aos alimentadores de distribuição são

normalmente as únicas medições disponíveis. Com isso, a solução da análise de

fluxo de carga pode ser usada para obter uma boa aproximação da previsão das

cargas, e os resultados dessa análise são usados como medidas. Algumas medidas

dos módulos de correntes de linha são admitidas ao longo do alimentador. A

principal dificuldade, apontada pelos autores, em usar no algoritmo medidas de

corrente de linha, decorre do fato dos elementos da matriz Jacobiana não poderem

ser aproximados por termos constantes. Ou seja, os elementos da matriz Jacobiana

não são constantes, pois dependem das variáveis de estado e devem ser calculados

a cada iteração.

Em 1995, Baran e Kelley apresentaram outro estimador de estado seguindo

o mesmo tema do trabalho de 1994. Este novo trabalho dos autores, também

de abordagem trifásica, difere do anterior por usar um método que se baseia em

correntes de ramo, ao invés de tensões nodais, permitindo estimar estados de al-

imentadores com topologia radial ou pouco malhada. Assim como em todos os

trabalhos revisados, os autores também utilizaram a aproximação dos mínimos

quadrados ponderados. As medidas de fluxos de potência e as pseudomedidas de

injeções de potência são convertidas em medidas equivalentes de corrente, que são

decompostas em suas partes reais e imaginárias. Além disso, uma regra simples

baseada em um método de redução de redes é proposta pelos autores visando mel-

horar ainda mais a eficiência computacional. Esta técnica de redução consiste em

"podar"os ramais, concentrando suas cargas no tronco do alimentador. Os autores

chegam a resultados que apontam que o algoritmo usado possui um desempenho

superior se comparado ao método convencional baseado em tensão nodal, tanto

em termos de velocidade computacional, como em requisitos de memória.

Uma nova forma de estimar os estados de um sistema trifásico de distribuição
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baseada em injeção de corrente, ao invés de potência, é apresentada por Lu, Teng

e Liu (1995). O estimador de estado utiliza o método dos mínimos quadrados

ponderados e calcula, através da equação normal de Gauss, os módulos e os ân-

gulos das tensões nodais. Em cada iteração do estimador de estado, todas as

medidas de potência podem ser convertidas em medidas equivalentes de corrente

que são decompostas em suas partes reais e imaginárias. Os autores atribuem,

aleatoriamente, sem apresentar qualquer justificativa para os valores adotados,

pesos menores para pseudomedições (±1/50) e pesos maiores para medidas reais

(±1/3).

Um trabalho desenvolvido por Li (1996) propõe um novo modelo de estimador

de estado para sistemas de distribuição, baseado em medidas na subestação, me-

didas obtidas de alguns circuitos críticos e em um grande número de cargas esti-

madas dos clientes. Este estimador de estado proposto exige também um modelo

adequado para cada carga, a fim de representar cada uma delas ou cada grupo de

clientes, que possam apresentar uma composição de cargas residenciais, comerci-

ais ou industriais. As cargas dos clientes são representadas por pseudomedições

que serão ponderadas pelos seus desvios padrões. Devido à incerteza do com-

portamento dessas cargas, um estudo estocástico, influenciado pelas condições de

variação do tempo e condições climáticas, é realizado. O autor utiliza a técnica

dos mínimos quadrados ponderados e utiliza um modelo trifásico para desenvolver

a formulação do estimador de estado. Dependendo do tipo de consumidor, o autor

atribui valores entre 20% a 50% para os erros das cargas. Os locais adequados

para as medições podem ser escolhidos melhorando a qualidade do estimador de

estado.

Ainda em 1996, Melipoulos e Zhang apresentaram um fluxo de potência trifásico

associado a um estimador de estado trifásico para sistemas de distribuição. O

método fornece uma estimativa total das cargas elétricas para cada circuito de
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distribuição sem a exigência do conhecimento das cargas individuais ao longo

do circuito. Um sistema de aquisição de dados é requerido com o objetivo de

coletar esses dados e gerar um método confiável para estimar a condição de fun-

cionamento do sistema. Este sistema se comunica com um sistema GPS (Global

Positioning System), que por sua vez sincroniza as medidas. Então, o fluxo de

potência simula uma quantidade grande destas medidas e com valores de resíduos

associados aleatoriamente, estima-se o estado do sistema.

Alguns equipamentos telecomandados surgiram com a necessidade de autom-

atizar os sistemas de distribuição. Eles transmitem, em tempo real, módulos de

algumas grandezas medidas da rede elétrica para o centro de operação do sistema

- COS. Com essas medidas reais e pseudomedidas de cargas, construídas a partir

da definição dos fatores de potência e de utilização dos típicos transformadores de

distribuição, o modelo de estimação de estado pode ser desenvolvido.

Este processo se torna mais simplificado quando se adota como base o algo-

ritmo "soma de potências"(CESPEDES, 1990). Considerando a linearidade da rede

(modelo linear ou dc), MEDEIROS JR., Almeida e Silveira (2002) apresentaram

uma primeira formulação com representação monofásica. Esse método propõe

solução de forma direta, através da equação normal de Gauss.

Uma segunda formulação, apresentada por MEDEIROS JR. e Almeida (2002),

constituiu o modelo não-linear de estimação de estado baseado no algoritmo do

fluxo de carga soma de potências. A solução do modelo não-linear resulta também

da aplicação da equação de Gauss, mas nesse caso, na forma iterativa. A diferença

básica entre esses dois métodos reside no fato de que, o modelo linear despreza as

perdas técnicas nos trechos do alimentador enquanto que isso não ocorre em um

modelo não-linear. Em ambos os casos representa-se o sistema trifásico por seu

equivalente monofásico.

A proposta de pesquisa deste trabalho tem como base a formulação apresen-
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tada por Almeida (2003). O método desenvolvido pelo autor trata de um modelo

de estimação de estado voltado para sistemas de distribuição, baseado no algo-

ritmo da soma de potências, proposto por Cespedes (1990)para o cálculo de fluxo

de carga. O algoritmo realiza a estimação dos alimentadores por seção, que parte

da subestação para os ramais. Um modelo de circuito e de medição é construído

para cada seção. Isso resulta em sistemas de equações não-lineares, sobredeter-

minados, que requerem uma solução iterativa. Essa solução é obtida através do

método dos mínimos quadrados ponderados via equação normal de Gauss. As

grandezas estimadas em uma seção são usadas como pseudomedidas para estimar

a seção subsequente. O conjunto de medição é constituído por pseudomedidas ou

medidas de fluxos de potência nos trechos e tensões nodais, em tempo real, bem

como por pseudomedidas de injeções de potências nos nós. Essas pseudomedidas

de injeções de potência são construídas a partir das equações clássicas de potên-

cias injetadas, usadas no estudo de fluxo de carga. A fim de tornar o sistema

observável são inseridas no conjunto de medição tantas pseudomedidas quantas

forem necessárias.

Uma metodologia semelhante a de Almeida (2003) foi desenvolvida por Thukaram,

Banda e Jerome em 1999. Os autores desenvolveram um algoritmo de estimador

de estado trifásico para alimentadores radiais e utilizaram um método de "percor-

rer"o alimentador denominado "forward propagation"(propagação da subestação

para os ramais do alimentador) e "backward propagation"( propagação dos ra-

mais do alimentador para a subestação), semelhante ao algoritmo da soma de

potências de Cespedes (1990). O objetivo da "backward propagation"é calcular

as correntes e os fluxos nos ramos em cada seção. A finalidade da "forward prop-

agation"é calcular a tensão e a estimativa de carga em cada nó a partir do nó fonte

(subestação) do alimentador. Durante a "forward propagation", as correntes nos

ramos são calculadas baseadas em um fluxo médio, e depois são utilizadas para
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calcular as tensões nodais e consequentemente, as estimativas de carga em cada

nó. Os autores não utilizaram o método da aproximação dos mínimos quadrados

ponderados e determinaram associar pesos aleatórios às medidas, o que torna o

trabalho, de certa forma, rudimentar.

Segundo a abordagem de Cespedes (1990) e Almeida (2003), o sistema é con-

siderado equilibrado e como consequência, as variáveis utilizadas nos processos

de resolução são reais. A tese de doutorado desenvolvida por PIMENTEL FILHO

(2005) apresenta uma nova versão para o algoritmo de fluxo de carga pelo método

da soma de potências, o qual utiliza uma modelagem trifásica para cada elemento

que compõe o sistema, considerando a possibilidade de desequilíbrios ocasion-

ados pelo desbalanceamento das cargas e pelo acoplamento magnético entre as

fases das linhas de transmissão.

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver um estimador de estado

com modelagem matemática trifásica para cada tipo de elemento que compõe

o sistema. É interessante salientar que, ao contrário da abordagem apresentada

por Almeida (2003), o desequilíbrio entre as cargas será considerado, porém a

impedância mútua entre as fases será desprezada de maneira a facilitar o trabalho

com variáveis reais em todo o processo.

O objetivo geral de desenvolver este estimador de estado é fornecer infor-

mações confiáveis em tempo real para a tomada de decisões mais realistas no que

diz respeito a problemas de operação e planejamento de redes de distribuição.

Para a solução desses problemas, costuma-se muitas vezes estudar a estimativa

da pior condição de operação da rede em um futuro próximo, seja em função do

carregamento dos alimentadores ou em função do perfil de tensão.

Além deste capítulo introdutório, este trabalho é composto por mais quatro

capítulos e dois apêndices. O próximo capítulo apresenta a formulação matemática

para a solução do estimador de estado pelo método dos mínimos quadrados pon-
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derados e dedica-se também à montagem dos modelos de circuito e de medição,

destacando-se as principais características de um estimador de estado pelo método

da aproximação dos mínimos quadrados ponderados. Além disso, serão aborda-

dos os conceitos básicos de medidas redundantes e críticas, bem como o cálculo

das incertezas (variâncias) requeridas pelo modelo de medição adotado.

O Capítulo 3 trata do desenvolvimento do algoritmo de estimação de estado

voltado para alimentadores radiais, que se baseia no método de redução de rede,

usado no fluxo de carga soma de potências. Uma leve revisão desse método será

apresentada. O algoritmo geral realiza três estimações de estado, uma para cada

fase do sistema. Após a técnica de redução de rede, realiza-se a estimação por

seção, partindo da subestação para os ramais. Para cada seção é construído um

modelo de circuito e seu respectivo modelo de medição que é composto por con-

juntos de medidas e pseudomedidas. Esse modelo de medição é formado pelas

equações clássicas de potências injetadas e pela lei dos nós.

O Capítulo 4 apresenta os resultados e os testes realizados que validam o al-

goritmo de estimação de estado trifásico pelo método da soma de potências.

No Capítulo 5 são apresentadas as conclusões gerais e algumas sugestões para

desenvolvimento de trabalhos futuros. Destacam-se também os resultados dos

testes realizados e a comparação do algoritmo trifásico com o algoritmo monofásico.

No apêndice A encontram-se os dados de entrada, constituídos por dados fixos

(parâmetros do circuito, erros de medição e incertezas associadas às pseudomedições)

e dados medidos em tempo real (tensões, correntes de ramo e fluxos de potência).

No Apêdice B são fornecidos os diagramas unifilares dos alimentadores reais uti-

lizados para teste com seus respectivos dados de trechos e nós.



Capítulo 2

Estimação de Estado pelo Método

dos Mínimos Quadrados

Ponderados

O papel da estimação de estado consiste basicamente em processar medi-

das de grandezas, tais como os módulos das tensões, injeções de potência ativa

e reativa nas barras, fluxos de potência ativa e reativa nas linhas e correntes nos

ramos, a fim de estimar valores para a tensão complexa em todas as barras, de-

screvendo assim, completamente, o estado do sistema elétrico.

Neste capítulo, serão abordados os conceitos básicos da estimação de esta-

dos, assim como os objetivos e as propostas, desenvolvidos nesta dissertação de

Mestrado. Apresentar-se-ão a formulação do método dos mínimos quadrados pon-

derados, os modelos de circuito e de medição, o conceito de observabilidade, as

medidas críticas e os conjuntos críticos do sistema e o memorial de cálculo das

variâncias de medidas e peseudomedidas.

25
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2.1 Método dos Mínimos Quadrados Ponderados com

Solução via Equação Normal de Gauss

Segundo o conceito do cálculo de fluxo de carga, a partir do vetor das ten-

sões complexas v (vetor de estado, x) consegue-se calcular todas as grandezas

necessárias à supervisão de uma rede, tais como fluxos de potências ativa e reativa,

correntes e injeções de potências ativa e reativa. No entanto, é praticamente im-

possível realizar uma medição direta nas diversas barras (ou nós) da rede para se

conhecer essas tensões, devido, principalmente, à dificuldade em se medir os ân-

gulos de defasagem. Contudo, algumas das grandezas que podem ser facilmente

medidas, podem ser também expressas como um conjunto de funções das tensões

complexas, h(x) . Essas funções dependem apenas das variávies de estado x, e

são resultantes da aplicação das leis de Kirchhoff e Ohm.

2.2 Modelo de Medição

O modelo matemático do estimador de estado, pelo método dos mínimos

quadrados ponderados, baseia-se nas relações matemáticas entre as medidas e

as variáveis de estado. Então, a partir de um sistema elétrico composto por N

nós, n variáveis de estado e m grandezas medidas, desenvolve-se um sistema de

equações não-lineares h(x), que relaciona o conjunto de medidas z, desse sistema

com as variáveis de estado x , e com os erros de medição η, ou seja:

z = h(x) + η (2.1)

Onde:

• z é o vetor das grandezas medidas (módulos das tensões nas barras, injeções

de potência ativa e reativa, fluxos de potência ativa e reativa, correntes, etc.),
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de ordem (m x 1);

• x é o vetor das variáveis de estado, de ordem é (n x 1);

• h(x) são as funções não-lineares das variáveis de estado;

• η é um vetor que modela os erros das grandezas medidas (imprecisões de

medidores, erros de transformadores de instrumentos, efeitos de conversão

analógico-digital, etc.), de ordem (m x1).

Supõe-se que η tenha média zero e que os erros de medição sejam não-correlacionados,

ou seja, a matriz de covariância dos erros de medição será diagonal. Com isso,

tem-se:

E(η) = 0;−→ E(ηηT ) = R(diagonal) (2.2)

A matriz de covariância dos erros medidos, R, tem seus elementos definidos

por Rii = σ2
i e possui ordem (m x m).

2.3 Equação Normal de Gauss

O problema a ser resolvido na estimação de estado, pelo método dos mín-

imos quadrados ponderados, consiste portanto em calcular o vetor de estado x,

de forma a minimizar a função objetivo, referente ao modelo de medição, carac-

terizado pelas Equações 2.1 e 2.2. Então, a função objetivo representada pelo

somatório dos quadrados dos resíduos é minimizada e ponderada pelos inversos

das variâncias (pesos), σ2, dos erros associados às medidas, zi, ou seja:

J(x) =
1

2

m∑
i=1

[zi − hi(x)]2

σ2
i

⇔ J(x) =
1

2
[z − h(x)]TR−1[z − h(x)] (2.3)
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De acordo com a Equação 2.3 observa-se que quanto menor a variância, maior

será o peso da medida correspondente sobre os resultados da estimação de estado.

Consequetemente, a medida com maior incerteza terá peso menor.

Com o objetivo de minimizar a função objetivo J(x), definida pela Equação 2.3,

deve-se ter em mente que a função hi(x) é não-linear tendo portanto que recorrer

a um processo iterativo. Dentre os métodos apropriados para a solução do prob-

lema, destaca-se o método de Newton pelo seu excelente desempenho.

Seja x0 uma estimativa inicial para x. Assim, a expansão da série de Taylor e

hi(x), em torno de x0, resulta em:

hi(x) = hi(x0) + OThi(x0)∆x+ (σ → 0) (2.4)

Ou, generalizando:

h(x) = h(x0) +H(x0)∆x (2.5)

Onde H(x) é a matriz Jacobiana de ordem (m x n). Os termos dessa matriz

são obtidos derivando as funções h(x) em relação ao vetor x: H(x) = δh(x)
δx

.

Substituindo a Equação 2.5 na Equação 2.3, obtém-se:

J(x) =
1

2
{[z − h(x0)]−H(x0)∆x}TR−1{[z − h(x0)]−H(x0)∆x} (2.6)

Fazendo ∆z = z− h(x0) e substituindo na Equação 2.6, resulta em:

J(x) =
1

2
[∆z −H(x0)∆x]TR−1[∆z −H(x0)∆x] (2.7)

A Equação 2.7 pode ser reescrita na forma:

J(x) =
1

2
(∆zTR−1∆z − 2B∆x+ ∆xTA∆x) (2.8)
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E os termos A e B são dados por:

A = HT (x0)R
−1H(x0) (2.9)

B = ∆zTR−1H(x0) = HT (x0)R
−1∆z (2.10)

Como J(x) expressa pela Equação 2.8 é quadrática, então, o valor de ∆x ótimo

é dado por:

∆x̂ =
1

2
A−1(−2B) = A−1B ⇔ A∆x̂ = B (2.11)

Ou seja:

∆x̂ = [HT (x0)R
−1H(x0)]

−1[HT (x0)R
−1∆z] (2.12)

Ou então:

[HT (x0)R
−1H(x0)]∆x̂ = [HT (x0)R

−1∆z] (2.13)

A Equação 2.13 é conhecida como equação normal de Gauss e pode ser escrita

na forma compacta:

G(x0)∆x̂ = HT (x0)R
−1∆z (2.14)

Onde G = HTR−1H é uma matriz de ordem (n x n) conhecida como matriz de

ganho. Para que se possa resolver a Equação 2.14 é necessário, obrigatoriamente,

que essa matriz seja não-singular.

O vetor dos desvios, ∆x̂, é obtido resolvendo a equação normal de Gauss.

Considerando x̂, dado por:

x̂ = x0 + ∆x̂ (2.15)
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Sendo uma melhor estimativa para x do que x0 , desenvolve-se então um pro-

cesso iterativo a partir da Equação 2.12 e da Equação 2.15, obtendo-se:

x̂t+1 = x̂(t) + [HT (x̂(t))R−1H(x̂(t)]−1{HT (x̂(t))R−1[z − h(x̂(t)]} (2.16)

Cujo critério de parada é:

max|∆x̂| ≤ ε (2.17)

Onde ∆x̂(t+1) = x̂(t+1) − x̂(t) é vetor dos resíduos na iteração t (contador de

iterações) e ε é uma tolerância pré-estabelecida.

Convém ressaltar que a Equação 2.16 não será usada necessariamente para

a implementação computacional, pois utiliza um processo de inversão matricial

demasiadamente oneroso quando se trata de alguns casos de modelos de cir-

cuito e medição. Nesse caso, o emprego da Equação 2.14 e da Equação 2.15

se mostra mais recomendável, uma vez escolhido o método numérico adequado

para a solução da Equação 2.14.

O processo iterativo deriva de uma linearização de equações não-lineares, com

isso, através das Equações, o cálculo do vetor x̂ se torna mais simples e prático,

podendo obtê-lo de forma direta, através da equação:

[HT (x)R−1H(x)]x̂ = HT (x)R−1z (2.18)

Ou, formalmente:

x̂ = [G(x)]−1[HT (x)R−1z] (2.19)
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PT

P1

P2

Ponto de medição

Figura 2.1: Barra de um sistema de potência

2.4 Elaboração do Modelo de Medição

O modelo de medição normalmente usado no estudo de estimação de estado

é construído a partir das equações de circuito do sistema elétrico supervisionado

(aplicação das leis de Kirchhoff e de Ohm). Alguns conceitos e procedimentos que

facilitam a elaboração desse modelo foram desenvolvidos por Monticelli (1999),

através de um estudo de estimador de estado linearizado.

Para fundamentar o modelo, considere que se deseja estimar, pelo método dos

mínimos quadrados ponderados, as tensões na barra de um sistema de potência,

cujo diagrama unifilar está mostrado na Figura 2.1. A partir dessa figura, pode-se

extrair que, PT é o fluxo de potência ativa, medido na entrada da barra e, P1 e P2

são fluxos de potências medidos na saída do alimentador para os circuitos.

De acordo com Monticelli (1999), a elaboração do modelo de medição deve

obedecer aos seguintes passos:

• O modelo de circuito é construído estabelecendo as equações do circuito

elétrico que se deseja observar. No caso da Figura 2.1, por exemplo, a

equação do balanço de potências ativas no barramento é dada por:

PT = P1 + P2 (2.20)

• As variáveis de estado são definidas e escolhidas através das equações do
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modelo de circuito. Uma vez conhecidas, permitem a determinação das

demais variáveis do circuito que se deseja observar. Na Equação 2.20, são

escolhidas como variáveis de estado, P1 e P2. Então, o vetor de estado x, é:

x =

 P1

P2

 (2.21)

• As variáveis dependentes são indentificadas. São denominadas dependentes

porque dependem das váriaveis de estado. Assim, as variáveis de estado

quando são definidas, tornam as demais variáveis dependentes. Na Equação 2.21,

P1 e P2 foram escolhidas como variáveis de estado. Enquanto que, natural-

mente, PT passa a ser variável dependente.

• O modelo de medição elaborado é formado pelas funções h(x). Essas

funções relacionam as grandezas medidas com as variáveis de estado. Quando

uma variável de estado é medida ou pseudomedida resulta em uma função

que relaciona o valor medido com ela própria. Se uma variável dependente

também é medida ou pseudomedida, ela é expressa em termos das variáveis

de estado, resultando também em uma função. Portanto, no caso do exem-

plo dado, têm-se as seguintes funções:

Pmed
1 → h1 = P1 (2.22)

Pmed
2 → h2 = P2 (2.23)

Pmed
T → h3 = P1 + P2 (2.24)

Vale ressaltar que o número de funções, requerido pelo modelo de medição,

deve ser igual ao número de variáveis de estado medidas ou pseudomedidas, so-

mado ao número de variáveis dependentes, também medidas ou pseudomedidas.
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Esse conjunto de medidas origina o vetor de medição, z. Então, para o sistema

representado na Figura 2.1 z, é dado por:

z =


P1

P2

PT

 (2.25)

Derivando as funções h(x) em relação às variáveis de estado, do vetor x,

chega-se a matriz Jacobiana H(x):

H =


δh1
δP1

δh1
δP2

δh2
δP1

δh2
δP2

δh3
δP1

δh3
δP2

 =


1 0

0 1

1 1

 (2.26)

Considerando que os erros das grandezas medidas ou pseudomedidas sejam

descorrelacionados, a matriz de covariância, R, toma a seguinte forma diagonal:

H =


σ2
P1

0 0

0 σ2
P2

0

0 0 σ2
PT

 (2.27)

Onde:

σ2
P1

: variância da medida do fluxo de potência P1;

σ2
P2

: variância da medida do fluxo de potência P2;

σ2
PT

: variância da medida do fluxo de potência PT ;

2.5 Observabilidade do Sistema, Medidas Críticas e

Conjuntos Críticos

Um sistema é dito observável se as variáveis do sistema (módulos e ângulos

das tensões em todas as barras) puderem ser determindadas através do processa-
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mento de medidas por um estimador de estado. Caso contrário, o sistema não é

observável, acarretando nas duas seguintes possibilidades: a identificação de me-

didas críticas (medidas de um conjunto de medição que ao serem perdidas tornam

o sistema não-observável) e de conjuntos críticos(conjuntos formados por medi-

das não-críticas, no qual a eliminação de qualquer medida a ele pertencente torna

as demais críticas); ou a restauração da observabilidade que implica na adição de

pseudomedidas ao conjunto de medição.

A ocorrência de medidas críticas e conjuntos críticos revela a falta de re-

dundância, caracterizando uma condição limite para a observabilidade e para a

depuração de dados. A exploração da redundância entre as quantidades medidas

permite detectar e identificar a presença de erros grosseiros.

A identificação de medidas com erros grosseiros, geralmente, é feita através

do cálculo dos resíduos ponderados e/ou normalizados das grandezas medidas

(zi − ˆ(zi)). Porém, o emprego dessas técnicas torna-se impossível quando não há

medidas redundantes no conjunto de medição, como acontece comumente em es-

timação de estado de sistemas de distribuição. Por isso, o algoritmo do estimador

de estado apresentado neste trabalho se torna incapaz de detectar e identificar es-

sas medidas.

Os módulos e os ângulos das tensões nodais são os principais dados espera-

dos na estimação de estado de uma rede elétrica. No estudo de fluxo de carga

também se determinam estas variáveis de estado do sistema, entretanto, existem

diferenças fundamentais entre um estimador de estado e um fluxo de carga, apesar

das equações serem semelhantes e, em alguns casos, as mesmas.

A diferença fundamental entre esses dois problemas consiste no fato de que o

estimador de estado manipula dados redundantes sujeitos a erros, e muitas vezes

grosseiros, levando o sistema a trabalhar com mais equações que incógnitas (sis-

tema sobredeterminado). Enquanto isso, o fluxo de carga trabalha com o número
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de equações igual ao número de incógnitas (sistema determinado) e dados de en-

trada considerados como sendo exatos.

Através de um processo de filtragem, o estimador de estado, além da finalidade

de calcular os estados da rede observável, é capaz de processar medidas com erros

grosseiros, detectando suas presenças, identificando-as e eliminando seus efeitos

no processo de estimação. Além disso, o estimador é capaz de definir o estado

de barras não-supervisionadas, sendo possível somente, se houver informação de

medidas redundantes em número suficiente e em locais apropriados na parte do

sistema sob supervisão.

Não haverá preocupação com observabilidade do sistema elétrico a ser su-

pervisionado neste trabalho, pois serão inseridas no conjunto de medição tantas

pseudomedidas quantas forem necessárias.

2.6 Determinação de Variâncias de Grandezas Me-

didas e Pseudomedidas

Para realizar a estimação de estado é preciso calcular as variâncias dos erros

das grandezas medidas e/ou pseudomedidas do conjunto de medição. O cálculo

dessas variâncias leva em conta a propagação de incertezas, na qual cada medida

é associada. Esse método será apresentado na subseção seguinte.

2.6.1 Variâncias de Grandezas Medidas

Conforme se mencionou na Seção 2.2, os erros de medição, representados no

modelo de medição pelo vetor η, são provenientes de uma variedade de fontes,

tais como: imprecisão dos medidores, erros de transformadores como instrumen-

tos, erro de comunicação, efeitos analógico-digital, etc. Dentre esses diversos
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tipos de erros, existem os erros sistemáticos instrumentais, que são normalmente

decorrentes da má calibração dos instrumentos de medição, da degradação das

partes do instrumento ou de flutuações da rede elétrica. Esses erros resultam na

distorção da medição, alterando todos os resultados e causando um desvio acentu-

ado do valor correto. O erro sistemático instrumental é geralmente indicado pelo

fabricante no painel do próprio instrumento ou no manual de utilização. Normal-

mente, o fabricante define um limite de erro para a escala do instrumento, o qual

é conhecido como classe de exatidão ou acurácia.

Não existe um método padrão estabelecido na literatura para determinar a var-

iância sistemática σ2, que corresponde aos erros sistemáticos. Vuolo, em 1996,

admitiu que se pode estimar um limite de erro sistemático (Lr) a partir de alguma

hipótese sobre distribuição de erros. Tomando-se uma distribuição Gaussiana para

os erros, por exemplo, e considerando um limite de erro com nível de confiança de

95%, é comum fazer Lr igual a duas vezes o valor do desvio padrão sistemático

(σ2), ou seja:

Lr ≈ σr (2.28)

Essa relação é usada na prática, frequentemente, como regra geral. Portanto,

adotar-se-á a Equação 2.28 para calcular variâncias dos erros sistemáticos dos

instrumentos de medição usados neste trabalho.

De acordo com a Equação 2.28, pode-se escrever:

σ2 ≈ Lr
2

(2.29)

O limite de erro sistemático costuma ser determinado em função da acurácia

da escala do instrumento e do valor médio das medidas realizadas, ou seja:

Lr =
acr

100
V ⇒ σr =

acr

200
V (2.30)
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Onde acr é a acurácia da escala do instrumento de medição, em porcentagem

e V é o valor médio das medidas. V é definido por:

V =
1

n

n∑
i=1

Vi (2.31)

Onde n é o número de medidas e Vi uma medida genérica.

Uma aproximação usada aqui consiste em considerar o valor médio igual ao

valor medido (V = V alormed), então, resulta:

Lr ≈
acr

100
V alormed ⇒ σr =

acr

200
V alormed (2.32)

Uma vez que se conhece σr, pode-se determinar a variância:

σ2
r ≈

(acr
200

)2
(V alormed)

2 (2.33)

Quando duas grandezas são medidas em uma mesma escala ou através de

instrumentos diferentes, mas ajustados em escalas que têm a mesma classe de

exatidão, tais que se obtenha V alormed1 e V alormed2 , pode-se tirar uma relação

entre as variâncias associadas a essas medidas, isto é:

σ2
r1

=
(acr

200

)2
(V alormed1)

2 (2.34)

σ2
r2

=
(acr

200

)2
(V alormed2)

2 (2.35)

Dividindo-se as Equações 2.34 e 2.35, membro a membro, obtém-se:

σ2
r2

=
σ2
r1

(V alormed1)
2
(V alormed2)

2 (2.36)
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2.6.2 Variâncias de Grandezas Pseudomedidas

As pseudomedidas são classificadas como medidas indiretas, ou seja, elas são

determinadas através de grandezas medidas, estimadas ou calculadas por equações.

Considerando que essas medidas possuem erros, precisa-se determinar uma propa-

gação de incertezas sobre os valores pseudomedidos. Segundo Vuolo (1996),

a propagação de incertezas sobre grandezas dependentes de outras, na forma

w = f(x, y, z), em uma primeira aproximação é dada pela Equação 2.37, desde

que os erros x, y, e z sejam não-correlacionados.

σ2
w =

(
δw

δx

)
σ2
x +

(
δw

δy

)
σ2
y +

(
δw

δz

)
σ2
z (2.37)

Na Equação 2.37, σ2
w é a variância da grandeza genérica w e σ2

x, σ2
y , σ2

z são as

variâncias de x, y e z, respectivamente.

Aplicando a Equação 2.37 para calcular a variância de uma grandeza que re-

sulta do produto de outras, tal como w = xyz, obtém-se:

σ2
w = (yz)2σ2

x + (xz)2σ2
y + (xy)2σ2

z (2.38)

No caso de grandeza que depende da soma e/ou diferença de outras, tal como

w = ±x± y ± z, a sua variância é dada pela soma das variâncias de x, y e z, isto

é:

σ2
w = σ2

y + σ2
z (2.39)

Considerando dois valores de uma grandeza w, que são determinados através

de funções lineares:w1 = ax e w2 = bx, e admitindo que a e b são constantes

isentas de erros ou com erros desprezíveis, somente a variável x é considerada

para cálculo das incertezas. Então, aplicando a Equação 2.37 em w1 e w2, resulta:
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σ2
w1

= a2σ2
x =

w2
1

x2
σ2
x (2.40)

σ2
w2

= b2σ2
x =

w2
2

x2
σ2
x (2.41)

Da mesma forma que se conseguiu uma relação entre as variâncias associ-

adas com duas grandezas medidas, conforme a Equação 2.36, de modo similar

consegue-se relacionar σ2
w2

com σ2
w1

, w1 e w2, resultando em:

σ2
w2

=
σ2
w1

w2
2

(2.42)

É importante ressaltar que neste trabalho, as variâncias utilizadas nos modelos

de medição para estimar estados são calculadas com base nos conceitos apresen-

tados nesta seção.



Capítulo 3

Estimador de Estado pelo Método

da Soma de Potências:

Alimentadores Trifásicos

Este capítulo trata de um novo método de estimador de estado com mode-

lagem trifásica, baseado no princípio de redução de rede usado no método da soma

de potências. O estimador de estado proposto destina-se a sistemas de distribuição

por utilizar alimentadores radiais reais em sua base de dados. Da mesma forma

que os estimadores de estado apresentados no Capítulo 1 utilizam o método dos

mínimos quadrados, o estimador proposto também o utiliza, e através da equação

normal de Gauss soluciona de forma iterativa o modelo não-linear, conforme visto

na Equação 2.13.

3.1 Método da Soma de Potências

O método consiste em transformar as equações que relacionam as tensões

entre dois nós de um alimentador de distribuição em uma equação bi-quadrada,

40
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Figura 3.1: Diagrama unifilar de um Sistema de Distribuição Radial

que tem solução direta. Dessa forma o processo de solução é realizado por seção,

ou seja, de dois em dois nós, partindo da subestação para os ramais, até que a

tensão em cada nó do sistema seja conhecida. O processo é repetido até que os

valores convirjam.

Esse método foi desenvolvido para análise de sistemas radiais de distribuição

de energia elétrica, que apresentam elementos "SHUNT"da linha desprezíveis e

relações X/R bem menores que nos sistemas de transmissão, para os quais, de

uma maneira geral, os programas computacionais de análise de sistemas de en-

ergia elétrica foram desenvolvidos. Em virtude disso, o método da "Soma de

Potências"apresenta uma melhor convergência para sistemas de distribuição do

que os métodos tradicionais (Newton-Raphson, Gauss Seidel).(PIMENTEL FILHO,

1997)

3.1.1 Desenvolvimento Matemático

A Figura 3.1 mostra um exemplo de diagrama unifilar representativo de um

sistema de distribuição radial. O método inspira-se na idéia da redução de todo o

sistema em apenas duas barras, como mostra a Figura 3.2.

De acordo com a Figura 3.2, PS2 e QS2 são denominadas de potências-soma e

podem ser determinadas pela soma de todas as cargas nos nós ( Pi e Qi) e perdas

nas linhas (Pper e Qper) que se encontram depois da barra de interesse n. Para o
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Figura 3.2: Diagrama unifilar do Sistema de Distribuição Radial reduzido a dois

nós

Figura 3.3: Diagrama unifilar de um trecho de alimentador formado por dois nós

nó 2, por exemplo, tem-se:

PS2 = P2 +

p∑
i=1,i 6=2

Pi +
n∑
j=1

Pperj (3.1)

QS2 = Q2 +

p∑
i=1,i 6=2

Qi +
n∑
j=1

Qperj (3.2)

Onde, p e n representam o número de nós e trechos situados à jusante do nó

2, respectivamente.

Para demonstração da equação bi-quadrada, pode-se extrair da Figura 3.3 a

corrente complexa no trecho km, I , as tensões nodais complexas, Vk e Vm, nos

nós k e m, e os parâmetros elétricos do trecho, Rkm e Xkm .

A corrente I é dada por:

I =
Vk − Vm

Rkm + jXkm

(3.3)

Sabendo que:
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Vk = Vk∠θk = Vke
jθk (3.4)

Vm = Vm∠θm = Vme
jθm (3.5)

SM = Pm + jQm = Vm.I
∗ (3.6)

Combinando as equações, obtém-se:

Pm + jQm =
VmVke

θmk − V 2
m

Rkm − jXkm

(3.7)

Separando essa equação em parte real e parte imaginária, e trabalhando-as

convenientemente, resultam em:

V 4
m + [2(PmRkm +QmXkm)− V 2

k ]V 2
m + (P 2

m +Q2
m)(R2

km +X2
km) = 0 (3.8)

θmk
= sen−1

(RkmQm −XkmPm)

VmVk
(3.9)

Onde Vk e Vm são os módulos das tensões nos nós k e m, e Pm e Qm são as

potências ativa e reativa injetadas no nó m.

Utilizando a Equação 3.8, o módulo de Vm pode ser determinado desde que

sejam conhecidos os valores de Vk, Rkm , Xkm , PSm e QSm . Então, para um trecho

qualquer, como o mostrado na Figura 3.3, a solução proposta para o problema

consiste em resolver a Equação 3.8 de forma direta, mesmo não se conhecendo os

ângulos das tensões nas barras. Entretanto, com os módulos das tensões determi-

nados, pode-se obter facilmente θmk
através da Equação 3.9, e consequentemente

os fluxos de potência.

O cálculo das perdas ativa e reativa, em cada trecho, é feito a partir da equação

que relaciona a perda complexa, a queda de tensão e a corrente no trecho, isto é:
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Sperkm = ∆Vkm .I
∗ (3.10)

De onde se obtêm:

Pperkm =
(P 2

m +Q2
m)

V 2
m

.Xkm (3.11)

Qperkm =
P 2
m +Q2

m

V 2
m

.Xkm (3.12)

Em que:

Sperkm: Perda Complexa no trecho km;

∆Vkm = Vk − Vm;

I∗: Conjugado da Corrente Complexa I;

Pperkm: Perda Ativa no trecho km;

Qperkm: Perda Reativa no trecho km.

O método da Soma de Potências apresentado, pode ser exposto nos seguintes

passos:

• Ler os dados de entrada (dados de nós e trechos);

• Assumir valores iniciais para as tensões nodais (1 p.u.) e para as perdas nos

trechos (zero);

• Calcular as potências equivalentes nos nós (potências-soma). Esse passo é

realizado fazendo uma varredura dos nós finais para os nós iniciais, isto é,

dos ramais para a subestação;

• Calcular as tensões nodais e as perdas ativa e reativa por trecho. Alocar

essas perdas no nó final do trecho. Nesse passo a varredura desenvolve-se

dos nós iniciais para os nós finais, ou seja, da subestação para os ramais;
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• Calcular a perda total e comparar com o valor correspondente da iteração

anterior. Se a variação for maior do que um erro especificado (tolerância)

deve-se voltar ao terceiro passo. Caso contrário, deve-se encerrar o processo

iterativo.

3.2 Estimador de Estado Trifásico com base no Método

da Soma de Potências

Nesta seção inicia-se o desenvolvimento do estimador trifásico soma de potên-

cias, voltado para os sistemas radiais de distribuição. Conforme analisado no tra-

balho de Almeida (2003), que serve de referência para este trabalho, o método de

estimação de estado de um alimentador é realizado por seção.

Contudo, como se trata de uma modelagem trifásica, o processo de estimação

é realizado três vezes para cada seção de redução, ou seja, estima-se os estados

para cada fase do alimentador, pois em cada fase tem-se medidas e pseudomedidas

diferentes provenientes do desequilibrio entre as fases.

Para entender como é modelada cada fase em uma seção de redução de um

alimentador trifásico, considere a Figura 3.4 que apresenta o diagrama de um

alimentador a ser supervisionado.

Desenvolve-se o algoritmo, empregando o modelo de medição descrito na

Seção 2.4 e o princípio de redução de rede usado no método soma de potên-

cias explicado na Seção 3.2. O conjunto de medição de cada seção é constituído

por pseudomedidas ou medidas de fluxos de potência nos trechos e nas tensões

nodais, em tempo real, e por pseudomedidas de injeções de potências nos nós ori-

undas das equações clássicas de potências injetadas, usadas no estudo de fluxo de

carga.

O algoritmo faz a estimação das potências nos nós por seção. Cada seção é
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Figura 3.4: Diagrama unifilar de um sistema de distribuição dividido em seções

de redução

estimada individualmente, de forma sequencial, "percorrendo"o alimentador, da

subestação para os ramais. É importante ressaltar que as grandezas trifásicas esti-

madas na primeira seção de redução são usadas como pseudomedidas para estimar

as seções subsequentes e quando houver medição de grandezas ( no caso, fluxos

de potência e módulos de tensão) em uma seção de redução, esses valores medi-

dos serão usados na própria estimação da seção. Assim, o processo segue, fase

por fase do alimentador, até que todo o alimentador trifásico tenha sido estimado.

3.2.1 Construção do Modelo

O modelo de medição é desenvolvido para cada seção do alimentador, estimando-

se cada fase por sua vez com suas devidas medidas e pseudomedidas. Para esclare-

cer melhor como é construído cada modelo de medição, as equações dos modelos

de circuito que foram apresentadas na Seção 2.4 do Capítulo 2, serão desenvolvi-

das na próxima subseção, tomando-se como exemplo as seções de redução 1 e 2 ,
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Figura 3.5: Diagrama unifilar da Seção de Redução 1

mostradas nas Figuras 3.5 e 3.6.

De acordo com Almeida (2003) e tomando-se a Figura 3.5 como exemplo,

podemos deduzir que a seção de redução deve no mínimo dispor de dois nós e no

máximo de quatro nós como já foi verificado em casos reais estudados. Estes nós

podem ser denominados como:

• Nó de referência: é único em cada seção e funciona como uma espécie de

barra slack, recebendo os fluxos de potência estimadas na seção anterior.

• Nó de redução: é o nó onde são alocadas as potências-soma. Um nó de

redução, em uma seção anterior, será nó de referência na seção da seção

subsequente;

• Nó terminal: é o último nó de carga de um ramal e nesse caso, as potências

próprias são iguais às potências-soma;

Para melhores eclarecimentos, podemos definir a nomenclatura das variáveis

utilizados na Figura 3.5, e dar prosseguimento a construção do modelo.
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• PAL4 e QAL4: fluxos de potência estimados na saída para o alimentador de

número 4;

• PT2 e QT2: fluxos de potência que chegam ao nó de referência 2;

• P2 e Q2: potências ativa e reativa próprias do nó 2.

• P6 e Q6: potências ativa e reativa próprias do nó 6.

• PS3 e QS3: potências-soma ativa e reativa, reduzidas ao nó 3.

Observa-se através da nomenclatura apresentada que as grandezas estimadas

em uma seção de redução são sinalizadas com um acento circunflexo.

Contrução do Modelo para Seção de Redução 1

Toma-se como exemplo a seção de redução 1 que contêm três nós, conforme

apresentado na Figura 3.5. O seu modelo é formulado a partir das equações de in-

jeção de potências nos nós de redução, respectivamente, 3 e 6. Considere o dese-

volvimento matemático que se segue de forma generalizada, podendo ser aplicado

a qualquer fase do alimentador trifásico.

x =
[
P̂T2 Q̂T2 V̂2 θ̂2 V̂3 θ̂3 V6 θ6

]T
(3.13)

z =
[
P̂ pmed
T2

Q̂pmed
T2

V̂ pmed
2 θ̂pmed2 P pmed

S3
Qpmed
S3

P pmed
6 Qpmed

6 P pmed
2 Qpmed

2

]T
(3.14)

Na Figura 3.5, os fluxos de potência que chegam ao nó 2, PT2 e QT2 , con-

siderando as perdas são:

PT2 = P̂AL4 − Pper12 (3.15)
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QT2 = Q̂AL4 −Qper12 (3.16)

Onde PAL4 e QAL4 são os fluxos das potências estimados na saída para o

alimentador, e Pper12 e Qper12 são as perdas no trecho 12, dadas por:

Pper12 = R12.
(P̂AL4)

2 + (Q̂AL4)
2

V 2
1

(3.17)

Qper12 = X12.
(P̂AL4)

2 + (Q̂AL4)
2

V 2
1

(3.18)

A tensão V2 e o ângulo θ2 são determinados a partir das equações 3.8 e 3.9,

aplicadas ao trecho 1-2 da Figura 3.5, resultando em:

V2 =
1

V1
[Z2

12(P
2
12 +Q2

12)− 2V 2
2 (R12P12 +X12Q12) + V 4

1 ]
1
2 (3.19)

θ21 = sen−1.
(−R12Q12 +X12P12)

V1V2
(3.20)

Sabendo que θ21 = θ2 − θ1, obtém-se:

θ2 = θ1 + sen−1.
(−R12Q12 +X12P12)

V1V2
(3.21)

A tensão V1 é medida, e o seu ângulo θ1 é considerado igual a zero. Os

fluxos de potência P12 e Q12 são iguais a P̂AL4 e Q̂AL4 , respectivamente. Como os

parâmetros elétricos do trecho são conhecidos, então, pode-se calcular PT2 , QT2 ,

V2 e θ2.

As equações de injeção de potência nos nós de redução, respectivamente 3 e 6

são:

PS3 = −{V 2
3 G33 + V3V3[G32cos(θ3 − θ2) +B32sen(θ3 − θ2)]} (3.22)
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QS3 = −{−V 2
3 B33 + V3V3[G32cos(θ3 − θ2)−B32sen(θ3 − θ2)]} (3.23)

P6 = −{V 2
6 G66 + V6V3[G62cos(θ6 − θ2) +B62sen(θ6 − θ2)]} (3.24)

Q6 = −{−V 2
6 B66 + V6V3[G62cos(θ6 − θ2)−B62sen(θ6 − θ2)]} (3.25)

E as equações de balanço de potência no nó de referência 2 são:

P̂T2 = P2 + PS3 + P6 + Pper23 + Pper26 (3.26)

Q̂T2 = Q2 +QS3 +Q6 +Qper23 + Pper26 (3.27)

Com isso, as funções hi(x) do modelo de medição serão:

h1 = P̂T2 (3.28)

h2 = Q̂T2 (3.29)

h3 = V̂2 (3.30)

h4 = θ̂2 (3.31)

h5 = PS3 = −{V 2
3 G33 + V3V2[G32cos(θ3 − θ2) +B32sen(θ3 − θ2)]} (3.32)

h6 = QS3 = −{−V 2
3 B33 + V3V2[G32cos(θ3 − θ2)−B32sen(θ3 − θ2)]} (3.33)

h7 = P6 = −{V 2
6 G66 + V6V2[G62cos(θ6 − θ2) +B62sen(θ6 − θ2)]} (3.34)
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h8 = Q6 = −{−V 2
6 B66 + V6V2[G62cos(θ6 − θ2)−B62sen(θ6 − θ2)]} (3.35)

h9 = PT2 − PS3 − P6 − Pper23 − Pper26 (3.36)

h10 = QT2 −QS3 −Qper23 − Pper26 (3.37)

As perdas no trecho 2-3 e do trecho 2-6, que aparecem nas funções h9 e h10

são calculadas através das equações:

Pper23 = R23.
(P̂23)

2 + (Q̂23)
2

V̂ 2
2

(3.38)

Qper23 = X23.
(P̂23)

2 + (Q̂23)
2

V̂ 2
2

(3.39)

Pper26 = R26.
(P̂26)

2 + (Q̂26)
2

V̂ 2
2

(3.40)

Qper26 = X26.
(P̂26)

2 + (Q̂26)
2

V̂ 2
2

(3.41)

A matriz Jacobiana resulta-se das derivações dessas funções em relação às

variáveis de estado, ou seja:

H =



δ h1
x1

... δ h1
x8

... ...
...

δ h5
x1

... δ h5
x8

... ...
...

δ h10
x1

... δ h10
x8


(3.42)

Cuja solução é:
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H =



1 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0

0 0 δ h5
x3

δ h5
x4

δ h5
x5

δ h5
x6

0 0

0 0 δ h6
x3

δ h6
x4

δ h6
x5

δ h6
x6

0 0

0 0 δ h7
x3

δ h7
x4

0 0 δ h7
x7

δ h7
x8

0 0 δ h8
x3

δ h8
x4

0 0 δ h8
x7

δ h8
x8

1 0 δ h9
x3

δ h9
x4

δ h9
x5

δ h9
x6

δ h9
x7

δ h9
x8

0 1 δ h10
x3

δ h10
x4

δ h10
x5

δ h10
x6

δ h10
x7

δ h10
x8



(3.43)

Dando prosseguimento e considerando que os erros das grandezas que com-

põem o vetor z são independentes, a matriz de covariância é:

R = diag
[
σ2
PT2

σ2
QT2

σ2
V2

σ2
θ2

σ2
PS3

σ2
QS3

σ2
P6

σ2
Q6

σ2
P2

σ2
Q2

]
(3.44)

Vale ressaltar que os elementos da diagonal são as variânciais das grandezas

pseudomedidas e são calculadas de acordo com a Seção 2.6.

Como já mencionado, a menor seção de redução é formada por dois nós (o nó

de referência e o outro nó de redução ou nó terminal), resultando em uma matriz

Jacobiana de dimensão (8x6), como no caso da seção de redução 2. Já a maior

seção de redução verificada em casos reais estudados era dotada de quatro nós,

implicando em uma matriz Jacobiana de dimensão (12x10).

Generalizando a dimensão da matriz Jacobiana tem dimensão nL x nC , onde

nL = 2(nns + 1) + 2 e nC = 2(nns + 1), sendo nns igual ao número de nós da

seção de redução.
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Figura 3.6: Diagrama unifilar da Seção de Redução 2

Construção do Modelo para Seção de Redução 2

Toma-se como exemplo a seção de redução 1 que contém dois nós, conforme

apresentado na Figura 3.6. O seu modelo é formulado a partir das equações de

injeções de potências nos nós de redução, respectivamente, 3 e 4.

x =
[
P̂T3 Q̂T3 V̂3 θ̂3 V4 θ4

]T
(3.45)

z =
[
P̂ pmed
T3

Q̂pmed
T3

V̂ pmed
3 θ̂pmed3 P pmed

S4
Qpmed
S4

P pmed
3 Qpmed

3

]T
(3.46)

Onde:

PS4 = −{V 2
4 G44 + V4V3[G43cos(θ4 − θ3) +B43sen(θ4 − θ3)]} (3.47)

QS4 = −{−V 2
4 B44 + V4V3[G43cos(θ4 − θ3)−B43sen(θ4 − θ3)]} (3.48)

P̂T3 = P3 + PS4 + Pper34 (3.49)

Q̂T3 = Q3 +QS4 +Qper34 (3.50)
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Com isso, as funções hi(x) do modelo de medição serão:

h1 = P̂T3 (3.51)

h2 = Q̂T3 (3.52)

h3 = V̂3 (3.53)

h4 = θ̂3 (3.54)

h5 = PS4 = −{V 2
4 G44 + V4V3[G43cos(θ4 − θ3) +B43sen(θ4 − θ3)]} (3.55)

h6 = QS4 = −{−V 2
4 B44 + V4V3[G43cos(θ4 − θ3)−B43sen(θ4 − θ3)]} (3.56)

h7 = PT3 − PS4 − Pper34 (3.57)

h8 = QT3 −QS4 −Qper34 (3.58)

As perdas no trecho 3-4, que aparecem nas funções h7 e h8 são calculadas

através das equações:

Pper34 = R34x
(P̂34)

2 + (Q̂34)
2

V̂ 2
3

(3.59)

Qper34 = X34x
(P̂34)

2 + (Q̂34)
2

V̂ 2
3

(3.60)
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Onde P̂34 = P̂T3 − P3 e Q̂34 = Q̂T3 −Q3.

A matriz Jacobiana resulta-se das derivações dessas funções em relação às

variáveis de estado, ou seja:

H =



δ h1
x1

... δ h1
x6

... ...
...

δ h5
x1

... δ h5
x6

... ...
...

δ h8
x1

... δ h8
x6


(3.61)

Cuja solução é:

H =



1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 0

0 0 δ h5
x3

δ h5
x4

δ h5
x5

δ h5
x6

0 0 δ h6
x3

δ h6
x4

δ h6
x5

δ h6
x6

1 0 δ h7
x3

δ h7
x4

δ h7
x5

δ h7
x6

0 1 δ h8
x3

δ h8
x4

δ h8
x5

δ h8
x6



(3.62)

3.3 Método Proposto para Ajuste das Cargas do Al-

imentador Trifásico

De um modo geral, nos procedimentos usuais de análise de redes de dis-

tribuição, como por exemplo, nos estudos de fluxo de carga, são estabelecidos

fatores de utilização fixos para todas as cargas. Em alguns casos, adota-se um

valor para transformadores de distribuição e outro para consumidores primários

(grupo A). Em outros casos, procura-se agrupar os transformadores por classe de
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consumidores (comercial, residencial, rural e misto) e a partir daí, define-se um fa-

tor de utilização para cada classe. Contudo, os valores adotados são sempre fixos,

independentemente da hora do dia, e não variam com a curva de carga diária.

Porém, o emprego de fatores de utilização fixos foi testado pelo programa

computacional que implementa o algoritmo de estimação de estado trifásico, e

trouxe problemas de incompatibilidade entre os valores pseudomedidos e os me-

didos em tempo real (módulos de correntes e de fluxos de potência), não sendo

portanto um procedimento indicado para esse caso.

Como neste trabalho a estimação de estado do alimentador trifásico é real-

izada em tempo real, com base em medidas e principalmente em pseudomedidas,

motivou-se utilizar um método mais refinado de ajuste de cargas, desenvolvido por

Almeida (2003), que atende exclusivamente à alimentadores radiais. Os fatores

de utilização são empregados em tempo real e variam de acordo com o conjunto

de medição (correntes e tensões medidas por fase em tempo real, em diferentes

pontos de medição do alimentador).

3.3.1 Cálculo para fator de utilização

A proposta consiste em calcular um fator de utilização para cada ponto do

alimentador que dispõe de medição em tempo real, ou seja, têm-se i fatores de

utilização para i pontos de medição. Para isso, emprega-se a seguinte expressão:

fui =

√
3VmediImedi

1
fdiv,T

∑nt
j=1 STj + 1

fdiv,GA

∑ng
k=1

Dmk

fpmk

(3.63)

Sendo:

fui : fator de utilização determinado para cada ponto de medição, onde i=1,...,npm

(npm é o número de pontos de medição);

fdiv,T : fator de diversidade aplicado às potências nominais dos transformadores
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Figura 3.7: Diagrama unifilar de um Alimentador Radial Reduzido

de distribuição;

fdiv,GA : fator de diversidade aplicado às demandas máximas dos consumi-

dores do grupo A;

Vmedi: tensão de linha medida em tempo real nos pontos de medição;

Imedi : corrente medida em tempo real nos pontos de medição;

STj : potência nominal de um transformador de distribuição, onde j=1,...,nt

(nt é o número de transformadores de distribuição ligados à jusante do ponto de

medição);

Dmk e fpmk : demanda máxima e fator de potência indutivo, respectiva-

mente, obtidos da conta de energia mensal de um consumidor do grupo A, onde

k=1,...,ng (ng é o número de consumidores do grupo A ligados à jusante do ponto

de medição).

Os valores calculados dependem dos módulos de tensão e corrente, medidas

em tempo real, e de fatores de diversidade, pré-estabelecidos para os transfor-

madores de distribuição e para os consumidores do grupo A. Portanto, em um

alimentador trifásico desequilibrado com diferentes medidas de módulos de cor-

rentes e tensão por fase, necessita-se calcular vetores de fatores de utilização para

cada fase (ix1, sendo i o número de pontos de medição).
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Toma-se como exemplo a Figura 3.7 que apresenta um alimentador reduzido

composto de dois pontos de medição, então, calculam-se dois fatores de utiliza-

ção para cada fase, fu1 e fu2, os quais são usados para ajustar as cargas à jusante

desses pontos. A Equação 3.63 é determinada a partir da definição clássica de fator

de utilização. Considerando que 1
fdiv

é definido como fator de contribuição, en-

tão, os termos 1
fdiv,T

∑nt
j=1 STj e 1

fdiv,GA

∑ng
k=1

Dmk

fpmk
, representam respectivamente,

as parcelas de contribuição (em potência aparente) dos transformadores de dis-

tribuição e dos consumidores do grupo A, ligados à jusante do ponto de medição,

para o fluxo de potência aparente que sai de cada ponto de medição.

Percebe-se que o ajuste também é realizado para as cargas dos consumidores

do grupo A e são ponderadas pelo fator de diversidade, devido o motivo dos con-

sumidores não utilizarem a demanda máxima contratada na maior parte do tempo.

3.3.2 Algoritmo de ajuste

Cada fator de utilização é aplicado às cargas (transformadores de distribuição

e consumidores do grupo A), à jusante do ponto de medição correspondente. Por

exemplo, os fatores de utilização fu1 e fu2, calculados nos pontos de medição

1 e 2 (Figura 3.7), são aplicados às cargas dos nós vinculados a esses pontos de

medição. Isto é, o fator de utilização fu1 é usado no ajuste das cargas localizadas

entre os pontos de medição 1 e 2, aqui definidas como cargas vinculadas ao ponto

1. Já o fator de utilização fu2 é empregado para ajustar as cargas vinculadas

ao ponto de medição 2, que no caso, são todas as cargas à jusante do ponto 2.

Empregam-se os mesmos procedimentos quando houver mais pontos de medição.

Adotou-se o pricípio da teoria de propagação de erros para calcular as variân-

cias nas equações desse método de ajuste de carga.
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3.4 Método Proposto para Determinação de Cargas

por Fase

Uma das principais diferenças do trabalho de Almeida (2003) com este tra-

balho se dá no tratamento das medidas e pseudomedidas. O estimador de es-

tado trifásico trata essas medidas por fase, enquanto que o estimador de estado

monofásico emprega grandezas de um equivalente monofásico, como se o sistema

de distribuição estivesse equilibrado.

Contudo, em se tratando de transformadores de distribuição, as potências próprias

dos nós (potências aparentes nominais do alimentador) são dados trifásicos e, na

maioria das vezes, provenientes de alimentadores trifásicos desequilibrados. En-

tão, para se calcular as potências próprias por fase, é necessário descobrir o fator

que gera o desequilíbrio entre as fases.

3.4.1 Fator de Desbalanceamento das Cargas

Seguindo o mesmo raciocínio e através de algumas medidas dos alimenta-

dores trifásicos obtidas por equipamentos telecomandados, módulos de corrente

especificamente, pode-se extrair indiretamente um fator, que é chamado neste

trabalho de fator de desbalanceamento das cargas. Através da Equação 3.64

desenvolve-se o seguinte critério para estabelecer o fator de desbalanceamento

das cargas:

ST = fu.SNTrafo
(3.64)

ST = Sa + Sb + Sc (3.65)
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Sa
Iamed

=
Sb
Ibmed

=
Sc
Icmed

=
Sa + Sb + Sc

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

(3.66)

Sa =
Iamed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

ST (3.67)

Sb =
Ibmed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

ST (3.68)

Sc =
Icmed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

ST (3.69)

Ou seja:

FaDes. =
Iamed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

(3.70)

FbDes. =
Ibmed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

(3.71)

FcDes. =
Icmed

Iamed
+ Ibmed

+ Icmed

(3.72)

Sendo:

ST : Potência Aparente Total Trifásica (kVA);

SNTrafo
: Potência Aparente Trifásica Nominal do Transformador de Distribuição

(kVA);

Sa, Sb e Sc: Potências Aparentes das Fases A, B e C, respectivamente (kVA);

Iamed
, Ibmed

e Icmed
: Medições de Correntes das fases A, B e C, respectiva-

mente (A).

FaDes., FbDes. e FcDes.: Fatores de Desbalanceamento das Cargas a serem

aplicados nas cargas da fase A, B e C, repectivamente.
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O fator de desbalanceamento das cargas é então aplicado nas potências nomi-

nais dos transformadores de distribuição (dados trifásicos de entrada) para encon-

trar as potências por fase.

O fator de desbalanceamento das cargas deve ser aplicado às cargas à jusante

do ponto de medição correspondente. O procedimento acontece da mesma forma

que é empregado o artifício de ajuste de carga para cálculo dos fatores de utiliza-

ção. Tomando novamente a Figura 3.7 como exemplo e analisando inicialmente

a fase "A", o fator dedesbalanceamento das cargas FaDes.1 , calculado no ponto

de medição 1, é aplicado às cargas localizadas entre os pontos de medição 1 e 2,

aqui definidas como cargas vinculadas ao ponto 1 e o fato de desbalanceamento

das cargas FaDes.2 , calculado no ponto de medição 2, é aplicado às cargas vincu-

ladas ao ponto de medição 2, que no caso, são todas as cargas à jusante do ponto

2. O mesmo procedimento deverá ser empregado quando houver mais pontos de

medição.

Para tanto, vale ressaltar que os fatores de desbalanceamento das cargas devem

ser calculados para cada fase, pois em um alimentador trifásico têm-se medidas

de módulos de correntes diferentes por fase.

Foi adotado também o pricípio da teoria de propagação de erros para calcular

as variâncias nas equações do método de determinação de cargas por fase.

No caso dos consumidores do grupo A e dos bancos de capacitores, foram

aplicadas o fator 1
3

às cargas para a determinação dos valores por fase, fato que

pode ser explicado pelo motivo considerável dessas cargas serem distribuídas uni-

formemente entre as fases.
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3.5 Processo Iterativo de Reestimação das Tensões e

das Cargas

Um processo iterativo pós-estimação foi implementado no programa com-

putacional com o intuito de reestimar as tensões e as cargas e obtê-los mais próx-

imos de suas medições e pseudomedições. O processo iterativo de reestimação

converge no momento em que a diferença entre as tensões estimadas em uma it-

eração e as estimadas em uma próxima iteração seja menor do que a tolerência

de 1x10−5. Os resultados e estudos comparativos dos métodos com processo it-

erativo (Método B) e sem processo iterativo (Método A) serão apresentados no

Capítulo 4.

3.6 Algoritmo do Estimador de Estado Trifásico para

Sistemas de Distribuição

Apresenta-se na Figura 3.8 o fluxograma que reúne todos os principais passos

do algoritmo do estimador de estado trifásico proposto. Para cada fase do alimen-

tador é realizado o processo que se segue, até que se tenha estimado todas as três

fases. Ao final deste processo, é somada as potências próprias estimadas de cada

fase e as perdas por fase do alimentador. Estes resultados serão apresentados no

Capítulo 4.
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3.7 Algoritmo do Estimador de Estado Trifásico com

o Processo Iterativo de Reestimação

O fluxograma que demostra os passos do algoritmo do processo iterativo de

reestimação é apresentado na Figura 3.9 e consiste em um processo iterativo para

atualização das cargas pseudomedidas, a fim de reiniciar o procedimento de Esti-

mação de Estado. Esse processo é repetido até que haja convergência das variáveis

de estado. Ao final deste processo, somam-se as potências próprias estimadas de

cada fase e as perdas por fase do alimentador. Uma comparação dos resultados

obtidos da estimação simples e da reestimação será apresentada no Capítulo 4.
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Construir o modelo de medição da seção de redução: x, z, h(x), H e R

Determinar as potências equivalentes nos nós (potências-soma) 

Ler os dados de entrada  da fase correspondente

Substituir os valores pseudomedidos (potências-soma) dos nós  
que contém pontos de medição por valores medidos

Iniciar o processo de estimação

FASE A FASE B FASE C

Assumir os valores iniciais pré-estabelecidos para as variáveis de estado: 

0xx =
(1) , onde o sobre-escrito 1, representa a primeira iteração 

Calcular ∆z : )( )()( tt x̂hz∆z −= e resolver (método de Newton) a equação normal 

de Gauss: )()]()([ )(1)(T)()(1)(T ttttt ˆˆˆ ∆zRxHx∆xHRxH −− = , obtendo ∆x(t)

Fazer )()()1( ttt ˆˆ x∆xx +=+ e )1()( += ttˆ xx

Encerrar a estimação da seção e guardar os resultados

<∆
max

t
iV )( Tol. 

Sim

Não 

Determinar 
max

t
iV )(∆

Ainda há seção 
a estimar ? 

Sim 

Não
Encerrar o processo iterativo.
S  =S   +S    +ST A B C

T A B CPerdas    =Per      +Per     +Per

Calcular as potências ativa e reativa próprias em cada nó,
utilizando os fatores de potência, os fatores de utilização
e os fatores de desbalanceamento das cargas, quando
necessário (pseudomedições)

Figura 3.8: Fluxograma do algoritmo do estimador de estado trifásico pelo método

da soma de potências
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Assumir os valores iniciais pré-estabelecidos                 , ou os 
valores estimados (reestimação) para as variáveis de estado.  

ˆ

Calcular ∆z : )( )()( tt x̂hz∆z −= e resolver (método de Newton) a equação normal 

de Gauss: )()]()([ )(1)(T)()(1)(T ttttt ˆˆˆ ∆zRxHx∆xHRxH −− = , obtendo ∆x(t)

Fazer )()()1( ttt x∆xx + e )1()( +tt xx

Encerrar a estimação da seção e guardar os resultados

∆
max

t
iV )( Tol. 

Sim

Não 

Determinar 
ma

t
iV )(∆

Construir o modelo de medição da seção de redução: x, z, h(x), H e R

Determinar as potências equivalentes nos nós (potências-soma) 

Ainda há seção 
a estimar ? 

Sim 

Não

Ler os dados de entrada  da fase correspondente

Calcular as potências ativa e reativa próprias em cada nó, 
utilizando os fatores de potência, os fatores de utilização
e os fatores de desbalanceamento das cargas, quando
 necessário (pseudomedições) 

Substituir os valores pseudomedidos (potências-soma) dos nós 
que contêm pontos de medição por valores medidos

Iniciar o processo de estimação. Guardar       , onde o sobre-
escrito i , representa o número da iteração da estimação

S(i) 

∆V Tol. 

Sim

Não 

Determinar 
ma

V∆ (i) 

max

(i) 

FASE A FASE B FASE C

Encerrar o processo iterativo.
S  =S   +S    +SA B C

A B CPerdas    =Per      +Per     +Per

xx(1)

Figura 3.9: Fluxograma do algoritmo do estimador de estado trifásico pelo método

da soma de potências com processo iterativo de reestimação



Capítulo 4

Testes e Resultados

O algoritmo proposto do estimador de estado trifásico foi testado em alguns

alimentadores reais do sistema de distribuição da COSERN dotados de diferentes

quantidades de nós e pontos de medição. Os alimentadores foram testados com

diversos conjuntos de medição e a partir dessas medidas foram calculados fatores

de utilização e fatores de desbalanceamento das cargas para cada fase. Os valores

adotados para as constantes necessárias no cálculo dos desvios-padrão e para as

classes de exatidão dos instrumentos de medição são sempre os mesmos em todos

os casos, de acordo com os dados apresentados no Apêndice A. Os casos-teste

e suas características são citadas a seguir e os resultados da estimação desses

alimentadores são apresentados nas tabelas 4.1 a 4.9.

• Alimentador NEO01N6 : Possui 58 nós e um único ponto de medição lo-

calizado na saída da subestação.

• Alimentador NTU01J3 : Possui 66 nós e dois pontos de medição localiza-

dos nos nós "1"(saída da subestação) e "21"(chave telecomandada).

• Alimentador NTU01J1 : Possui três pontos de medição, sendo localizados

nos nós "1"(saída da subestação),"5"(chave telecomandada) e "17"(chave

66
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Tabela 4.1: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE A/NEO01N6
Alimentador NEO01N6 - FASE A

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 23,78 —

Balanço de Reativos (kVar) — 31,11 —

Corrente medida na Subestação (A) 160,00 160,52 0,32

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.190,90 1.194,0 0,26

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 507,30 510,80 0,69

Tabela 4.2: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE B/NEO01N6
Alimentador NEO01N6 - FASE B

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 24,43 —

Balanço de Reativos (kVar) — 31,94 —

Corrente medida na Subestação (A) 161,00 162,67 1,04

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.188,70 1.200,00 0,95

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 506,40 514,0 1,51

Tabela 4.3: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE C/NEO01N6
Alimentador NEO01N6 - FASE C

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 24,73 —

Balanço de Reativos (kVar) — 32,32 —

Corrente medida na Subestação (A) 162,00 163,67 1,03

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.212,20 1.223,60 0,94

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 516,40 524,10 1,50
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Tabela 4.4: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE A/NTU01J3
Alimentador NTU 01J3 - FASE A

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 11,37 —

Balanço de Reativos (kVar) — 23,00 —

Corrente medida na Subestação (A) 145,00 141,70 2,27

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.088,10 1.078,20 0,91

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 463,50 416,40 10,16

Corrente medida na Chave 1 - Nó "21"(A) 94,00 96,90 3,09

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó 21 (kW) 643,25 679,13 5,57

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "21"(kVar) 359,24 323,79 9,86

Tensão medida na Chave 1 - Nó "21"(kV) 13,40 13,40 0,00

Tabela 4.5: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE B/NTU01J3
Alimentador NTU01J3 - FASE B

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 11,27 —

Balanço de Reativos (kVar) — 22,80 —

Corrente medida na Subestação (A) 142,00 141,31 0,48

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.043,50 1.053,00 0,90

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 445,50 406,60 8,53

Corrente medida na Chave 1 - Nó "21"(A) 92,00 96,94 5,37

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó "21"(kW) 629,56 665,09 5,64

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "21"(kVar) 351,60 316,80 9,89

Tensão medida na Chave 1 - Nó "21"(kV) 13,40 13,40 0,00
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Tabela 4.6: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE C/NTU01J3
Alimentador NTU01J3 - FASE C

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 12,74 —

Balanço de Reativos (kvar) — 25,80 —

Corrente medida na Subestação (A) 141,00 149,79 6,23

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.028,90 1.107,6 7,64

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 438,30 429,80 1,93

Corrente medida na Chave 1 - Nó "21"(A) 95,00 97,92 3,07

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó "21"(kW) 650,09 733,20 12,78

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "21"(kVar) 363,06 340,75 6,14

Tensão medida na Chave 1 - Nó "21"(kV) 14,10 14,10 0,00

telecomandada).

Percebe-se que as grandezas estimadas, principalmente as correntes e tensões,

quando comparadas com os valores medidos, apresentam um erro relativamente

pequeno, podendo validar o processo trifásico de estimação.

Observados os resultados apresentados nas tabelas 4.1 a 4.9, pode-se notar

que alguns dos erros relativos calculados entre os fluxos de potência pseudome-

didos e os estimados nas chaves têm valores elevados. Isso é decorrente das in-

certezas inerentes aos fatores de desbalanceamento das cargas aplicados nas pseu-

domedições de fluxos de potência. Caso essas grandezas fossem medidas por

fase, não necessitaria da aplicação de frações de potência e essas discrepâncias,

com certeza, seriam bem menores.

O número de iterações necessárias para atingir a convergência da seção de

redução varia entre 1 a 3 iterações, utilizando uma tolerência de 10−5. Para es-
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Tabela 4.7: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE A/NTU01J1
Alimentador NTU01J1 - FASE A

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 5,319 —

Balanço de Reativos (kVar) — 9,39 —

Corrente medida na Subestação (A) 159,00 161,36 1,48

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.245,70 1.268,30 1,81

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kvar) 530,60 528,80 0,33

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 127,00 121,80 4,08

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó "5"(kW) 984,68 884,79 10,14

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "5"(kVar) 560,19 462,44 17,44

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 32,00 34,40 6,27

Fluxo de Potência Ativa na Chave 2 - Nó "17"(kW) 251,18 242,58 3,42

Fluxo de Potência Reativa na Chave 2 - Nó "17"(kVar) 134,19 126,59 5,66

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kW) 13,50 13,50 0,00
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Tabela 4.8: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE B/NTU01J1
Alimentador NTU01J1 - FASE B

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 5.29 —

Balanço de Reativos (kVar) — 9,34 —

Corrente medida na Subestação (A) 155,00 161,58 4,24

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 1.183,80 1.237,8 4,56

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 504,30 516,70 2,51

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 125,00 121,84 2,52

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó "5"(kW) 969,18 871,30 10,09

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "5"(kVar) 551,37 454,92 17,49

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 31,00 33,84 9,18

Fluxo de Potência Ativa na Chave 2 - Nó "17"(kW) 243,33 233,71 3,95

Fluxo de Potência Reativa na Chave 2 - Nó "17"(kVar) 130,00 122,40 5,84

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kW) 13,50 13,50 0,00

Chave do nó "17"
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Tabela 4.9: Resultados da Estimação de Estado Trifásica - FASE C/NTU01J1
Alimentador NTU01J1 - FASE C

Grandezas Medidas Estimadas Erro(%)

Perda Ativa (kW) — 4,50 —

Balanço de Reativos (kVar) — 8,01 —

Corrente medida na Subestação (A) 142,00 147,95 4,19

Fluxo de Potência Ativa na Subestação (kW) 986,50 1.031,40 4,55

Fluxo de Potência Reativa na Subestação (kVar) 420,20 429,30 2,21

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 113,00 116,27 2,89

Fluxo de Potência Ativa na Chave 1 - Nó "5"(kW) 876,13 728,29 16,87

Fluxo de Potência Reativa na Chave 1 - Nó "5"(kVar) 498,43 396,50 20,45

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,30 13,30 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 30,00 34,50 15,02

Fluxo de Potência Ativa na Chave 2 - Nó "17"(kW) 235,48 225,33 4,31

Fluxo de Potência Reativa na Chave 2 - Nó "17"(kVar) 125,80 118,31 5,95

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kW) 13,20 13,20 0,00
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timar o maior alimentador caso-teste NTU01J1, com 104 nós e três pontos de

medição, foi gasto aproximadamente 0,20 segundos para execução de cada con-

junto de medição, podendo assim ser considerado uma ótima ferramenta para se

estimar estados em tempo real. O algoritmo foi implementado no software MAT-

LAB - versão 7.0 e executado por uma máquina INTEL Core Duo - 100 GHz.

As medições apresentadas nas tabelas 4.1 a 4.6 foram adquiridas junto ao sis-

tema supervisório da COSERN, através do software de gerencimanto SAGE (Sis-

tema Aberto de Gerencimento de Energia), o qual possibilita obter uma base de

dados em tempo real. Um software de interligação que possibilita acessar os ar-

quivos de dados do SAGE, através de FTP (Transfer Protocol), foi criado por

Almeida (2003)para organizar e disponibilizar os dados medidos em tempo real

para o algoritmo do estimador de estado proposto pelo autor. Portanto, seguindo

a mesma linha de raciocínio de Almeida (2003) e de posse desses conjuntos de

medição, é possível executar em tempo real gráficos de Perdas Técnicas dos Ali-

mentadores, como apresentado no gráfico da Figura 4.1. Esse gráfico foi gerado,

apenas para ilustrar as perdas técnicas ao longo de um dia, através do algoritmo

de estimação de estado trifásico com medidas do alimentador NTU01J1 obtidas a

cada 5 minutos.

4.1 Estudo Comparativo entre os Estimadores de Es-

tado com Modelagem Trifásica e Monofásica

Nas próximas subseções serão apresentadas os resultados da estimação do ali-

mentador NTU01J1 realizados pelo algoritmo do estimador de estado pelo método

da soma de potências com modelagem monofásica desenvolvido por Almeida

(2003) e pelo algoritmo do estimador de estado pelo método da soma de potências
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Figura 4.1: Perdas Técnicas x Tempo

com modelagem trifásica desenvolvida nesse trabalho. Os dados fixos de entrada

dos programas são apresentados nos Apêndices A e B.

4.1.1 Comparação das Grandezas Estimadas e Medidas entre

os Modelos Trifásico e Monofásico

As tabelas apresentadas a seguir fornecem as grandezas estimadas e medidas,

bem como seus respectivos erros relativos, tanto para o algoritmo de estimação

de estado com modelagem trifáscia quanto para modelagem monofásica, com o

objetivo de comparação entre eles.
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Tabela 4.10: Comparação dos Resultados dos Modelos Trifásico e Monofásico -

FASE A/NTU01J1

Alimentador NTU01J1 - FASE A

Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 159,00 161,36 1,48 162,30 2,1

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 127,00 121,80 4,08 133,90 5,40

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 32,00 34,40 6,27 35,10 9,80

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kV) 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00

Tabela 4.11: Comparação dos Resultados dos Modelos Trifásico e Monofásico -

FASE B/NTU01J1

Alimentador NTU01J01 - FASE B

Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 155,00 161,58 4,24 162,30 4,70

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 125,00 121,84 2,52 133,90 7,12

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 31,00 33,84 9,16 35,10 13,22

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kV) 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00
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Tabela 4.12: Comparação dos Resultados dos Modelos Trifásico e Monofásico -

FASE C/NTU01J1

Alimentador NTU01J01 - FASE C

Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 142,00 147,95 4,19 162,30 14,29

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 113,00 116,27 2,89 133,90 18,49

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,30 13,30 0,00 13,60 2,25

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 30,00 34,50 15,02 35,10 17,00

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kW) 13,20 13,20 0,00 13,50 2,27

Observa-se nas tabelas 4.10 a 4.12 que as grandezas estimadas pelo Método

de Estimação de Estado Monofásico de Almeida (2003), quando comparado com

as grandezas medidas da fase A do alimentador, apresenta erros consideravel-

mente pequenos. Porém, quando essas grandezas são estimadas pelo Método

Monofásico e comparados com as grandezas medidas nas fases B e C, consegue-

se notar uma grande discrepância entre elas, o que pode ser justificado pelo fato do

modelo monofásico desconsiderar o desequilíbrio entre as fases do alimentador.

4.1.2 Comparação das Potências Aparentes Estimadas e Pseu-

domedidas entre os Modelos Trifásico e Monofásico

Na Tabela 4.13 são divulgadas as potências aparentes nos nós do alimen-

tador NTU01J1, tanto para o modelo monofásico quanto ao trifásico, com seus

valores pseudomedidos e estimados, os quais são identificados com os subescritos

pseu e est, respectivamente. São apresentados também os erros relativos per-

centuais calculados a partir da consideração de que os valores pseudomedidos são
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verdadeiros.

Pode-se concluir, através dos erros elevados entre as potências aparentes pseu-

domedidas e estimadas, que as pseudomedições não poderiam ser utilizadas para

fins de operação e planejamento de redes de distribuição, uma vez que não tormam

verdadeiras as equações de fluxo de carga. Nesse aspecto, as grandezas estimadas

produzem um erro global muito inferior aos produzidos pelas pseudomedidas,

sendo portanto mais confiáveis.

Para a apresentação desses e dos demais resultados que compõem as tabelas

de comparação, foram adotados valores iguais de constantes de diversidade e de

constantes usadas no cálculo do desvio-padrão, para que se possa validar a com-

paração dos dois métodos.

4.1.3 Comparação dos Módulos das Tensões Estimadas entre

os Modelos Trifásico e Monofásico

Serão apresentadas na tabela 4.14 os módulos das tensões nodais do alimen-

tador NTU01J1 estimadas pelos métodos de estimação com modelagem trifásica

e monofásica.

4.1.4 Comparação das Perdas Técnicas Estimadas entre os Mod-

elos Trifásico e Monofásico

Com respeito às perdas técnicas estimadas, os dois métodos apresentaram

valores bem próximos, conforme pode-se observar através da Tabela 4.15.

Pode-se observar que os valores das perdas técnicas estimadas pelo estimador

de estado com modelagem monofásica são maiores do que as perdas técnicas esti-

madas pelo estimador de estado com modelagem trifásica. Isso se deve, em parte,

às correntes estimadas, que são maiores quando estimadas através da modelagem
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Tabela 4.13: Potências Aparentes Pseudomedidas e Estimadas pelos Modelos

Trifásico e Monofásico - Alimentador NTU01J1
Dados de Entrada Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

1 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

2 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

3 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

4 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

5 0,0000 0,0000 - 0,0009 -

6 75,0000 78,2635 -4,35% 84,7404 -12,99%

7 75,0000 76,9474 -2,60% 83,1875 -10,92%

8 61,3415 61,3451 -0,01% 67,4944 -10,03%

9 0,0000 0,0000 - 0,0004 -

10 75,0000 75,7626 -1,02% 80,4240 -7,23%

11 0,0000 0,0000 - 0,0004 -

12 41,8000 41,8000 0,00% 42,7680 -2,32%

13 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

14 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

15 75,0000 75,3783 -0,50% 78,7070 -4,94%

16 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

17 0,0000 0,0000 - 0,0018 -

18 30,0000 31,3668 -4,56% 31,2158 -4,05%

19 0,0000 0,0000 - 0,0016 -

20 150,0000 179,5202 -19,68% 181,7333 -21,16%

21 0,0000 0,0000 - 0,0015 -

22 45,0000 46,9477 -4,33% 47,3623 -5,25%

23 0,0000 0,0000 - 0,0014 -

24 75,0000 80,0315 -6,71% 81,4586 -8,61%

25 75,0000 79,8858 -6,51% 81,3747 -8,50%

26 75,0000 79,7992 -6,40% 81,3249 -8,43%

27 0,0000 0,0000 - 0,0013 -

28 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

29 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

30 75,0000 74,9957 0,01% 74,6696 0,44%

31 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

32 20,3000 20,3000 0,00% 20,2702 0,15%

33 0,0000 0,0000 - 0,0000 -
...

...
...

...
...

...
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Dados de Entrada Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

34 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

35 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

36 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

37 15,0000 15,0016 -0,01% 14,9872 0,09%

38 45,0000 44,9965 0,01% 44,8864 0,25%

39 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

40 75,0000 74,9857 0,02% 74,6888 0,41%

41 75,0000 74,9857 0,02% 74,6886 0,42%

42 0,0000 0,0000 - 0,0005 -

43 75,0000 75,7442 -0,99% 80,3859 -7,18%

44 75,0000 75,6864 -0,92% 80,1968 -6,93%

45 0,0000 0,0000 - 0,0004 -

46 0,0000 0,0000 - 0,0004 -

47 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

48 112,5000 113,7144 -1,08% 122,9531 -9,29%

49 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

50 75,0000 75,5000 -0,67% 79,4625 -5,95%

51 75,0000 75,4914 -0,66% 79,4297 -5,91%

52 75,0000 75,4914 -0,66% 79,4306 -5,91%

53 45,0000 45,1954 -0,43% 46,6650 -3,70%

54 75,0000 75,5476 -0,73% 79,6640 -6,22%

55 75,0000 75,5905 -0,79% 79,8318 -6,44%

56 27,2165 27,2166 0,00% 27,6698 -1,67%

57 45,0000 45,2888 -0,64% 47,0056 -4,46%

58 45,0000 45,2888 -0,64% 47,0056 -4,46%

59 75,0000 75,5968 -0,80% 79,8047 -6,41%

60 0,0000 0,0000 - 0,0004 -

61 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

62 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

63 150,0000 152,1818 -1,45% 168,5782 -12,39%

64 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

65 75,0000 75,5256 -0,70% 79,5329 -6,04%

66 75,0000 75,4787 -0,64% 79,2440 -5,66%

67 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

68 75,0000 75,3321 -0,44% 78,4440 -4,59%
...

...
...

...
...

...



4.1 Estudo Comparativo entre os Estimadores de Estado com Modelagem
Trifásica e Monofásica 80

Dados de Entrada Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

69 0,0000 0,0000 - 0,0003 -

70 45,0000 45,1144 -0,25% 46,2100 -2,69%

71 45,0000 45,1135 -0,25% 46,2104 -2,69%

72 75,0000 75,3236 -0,43% 78,4087 -4,54%

73 54,5745 54,5825 -0,01% 56,9212 -4,30%

74 75,0000 83,7203 -11,63% 83,0201 -10,69%

75 180,6061 180,6113 0,00% 193,8021 -7,31%

76 69,7938 69,7946 0,00% 72,2668 -3,54%

77 33,2000 33,2012 0,00% 33,6016 -1,21%

78 45,0000 46,7583 -3,91% 47,2560 -5,01%

79 112,5000 124,4907 -10,66% 127,6736 -13,49%

80 45,0000 46,7583 -3,91% 47,2561 -5,01%

81 30,0000 30,7151 -2,38% 30,9571 -3,19%

82 150,0000 152,3226 -1,55% 169,1201 -12,75%

83 112,5000 113,7434 -1,11% 122,9714 -9,31%

84 91,5556 91,5567 0,00% 96,9946 -5,94%

85 30,0000 29,9675 0,11% 29,7982 0,67%

86 0,0000 0,0000 - 0,0000 -

87 75,0000 74,9845 0,02% 74,3900 0,81%

88 45,0000 44,9960 0,01% 44,8813 0,26%

89 45,0000 44,9924 0,02% 44,8798 0,27%

90 30,0000 29,9974 0,01% 29,9473 0,18%

91 400,0000 399,9989 0,00% 391,4330 2,14%

92 73,3333 73,3333 0,00% 73,1399 0,26%

93 45,0000 44,9945 0,01% 44,8839 0,26%

94 45,0000 44,9905 0,02% 44,8830 0,26%

95 262,6374 262,6361 0,00% 258,8700 1,43%

96 112,5000 112,4678 0,03% 111,7944 0,63%

97 45,0000 45,2180 -0,48% 46,3703 -3,05%

98 45,0000 44,9989 0,00% 44,8758 0,28%

99 45,0000 44,9989 0,00% 44,8758 0,28%

100 67,7551 67,7552 0,00% 67,4325 0,48%

101 112,5000 112,4932 0,01% 111,7480 0,67%

102 64,2857 64,2853 0,00% 63,7533 0,83%

103 45,0000 45,1877 -0,42% 46,6201 -3,60%

104 75,0000 84,0919 -12,12% 83,1055 -10,81%
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Tabela 4.14: Tensões Estimadas pelos Modelos Trifásico e Monofásico - Alimen-

tador NTU01J1
Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Nós Va Vb Vc V

1 14,1000 14,1000 14,0000 14,1000

2 14,0951 14,0952 13,9956 14,0853

3 14,0894 14,0895 13,9903 14,0678

4 14,0860 14,0861 13,9873 14,0576

5 13,6002 13,6002 13,3002 13,6003

6 13,5998 13,5998 13,2999 13,5983

7 13,5945 13,5945 13,2949 13,5801

8 13,5912 13,5912 13,2918 13,5687

9 13,5871 13,5871 13,2879 13,5547

10 13,5859 13,5859 13,2868 13,5508

11 13,5854 13,5854 13,2863 13,5489

12 13,5853 13,5853 13,2862 13,5487

13 13,5846 13,5846 13,2856 13,5466

14 13,5843 13,5843 13,2853 13,5456

15 13,5837 13,5837 13,2847 13,5436

16 13,5834 13,5834 13,2844 13,5424

17 13,5000 13,5000 13,2000 13,5000

18 13,4996 13,4996 13,1996 13,4987

19 13,4986 13,4986 13,1986 13,4955

20 13,4984 13,4984 13,1984 13,4949

21 13,4983 13,4983 13,1982 13,4944

22 13,4981 13,4981 13,1981 13,4939

23 13,4980 13,4980 13,1980 13,4935

24 13,4978 13,4978 13,1978 13,4929

25 13,4976 13,4977 13,1976 13,4924

26 13,4975 13,4976 13,1975 13,4921

27 13,4975 13,4976 13,1975 13,4921

28 14,0853 14,0854 13,9866 14,0554

29 14,0850 14,0851 13,9863 14,0544

30 14,0846 14,0847 13,9860 14,0534

31 14,0843 14,0844 13,9856 14,0522

32 14,0831 14,0831 13,9845 14,0485

33 14,0811 14,0811 13,9826 14,0423

34 14,0808 14,0808 13,9823 14,0413
...

...
...

...
...
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Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Nós Va Vb Vc V

35 14,0804 14,0805 13,9820 14,0402

36 14,0800 14,0800 13,9815 14,0388

37 14,0797 14,0797 13,9813 14,0379

38 14,0796 14,0796 13,9812 14,0377

39 14,0795 14,0795 13,9811 14,0374

40 14,0794 14,0794 13,9810 14,0371

41 14,0794 14,0794 13,9810 14,0371

42 13,5835 13,5835 13,2848 13,5432

43 13,5804 13,5803 13,2820 13,5331

44 13,5772 13,5771 13,2791 13,5226

45 13,5765 13,5764 13,2785 13,5205

46 13,5745 13,5745 13,2768 13,5142

47 13,5732 13,5731 13,2755 13,5098

48 13,5729 13,5728 13,2753 13,5088

49 13,5716 13,5715 13,2741 13,5046

50 13,5712 13,5712 13,2738 13,5036

51 13,5699 13,5698 13,2726 13,4993

52 13,5697 13,5696 13,2724 13,4985

53 13,5731 13,5730 13,2755 13,5095

54 13,5723 13,5723 13,2748 13,5071

55 13,5738 13,5738 13,2761 13,5119

56 13,5764 13,5763 13,2784 13,5202

57 13,5834 13,5834 13,2847 13,5430

58 13,5834 13,5834 13,2847 13,5429

59 13,5834 13,5834 13,2845 13,5424

60 13,5816 13,5816 13,2830 13,5366

61 13,5800 13,5800 13,2816 13,5313

62 13,5784 13,5783 13,2801 13,5259

63 13,5782 13,5781 13,2799 13,5252

64 13,5782 13,5782 13,2800 13,5255

65 13,5781 13,5781 13,2799 13,5251

66 13,5842 13,5842 13,2852 13,5452

67 13,5833 13,5833 13,2843 13,5423

68 13,5833 13,5833 13,2843 13,5422
...

...
...

...
...
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Modelo Trifásico Modelo Monofásico

Nós Va Vb Vc V

69 13,5830 13,5830 13,2841 13,5414

70 13,5830 13,5830 13,2840 13,5413

71 13,5829 13,5829 13,2839 13,5409

72 13,5829 13,5829 13,2839 13,5408

73 13,4992 13,4992 13,1992 13,4975

74 13,4992 13,4992 13,1992 13,4974

75 13,4982 13,4983 13,1982 13,4942

76 13,4980 13,4980 13,1979 13,4933

77 13,4982 13,4982 13,1982 13,4942

78 13,4976 13,4977 13,1976 13,4924

79 13,4971 13,4972 13,1971 13,4908

80 13,4976 13,4976 13,1976 13,4923

81 13,4975 13,4975 13,1975 13,4919

82 13,5808 13,5808 13,2823 13,5338

83 13,5795 13,5795 13,2811 13,5296

84 13,5842 13,5842 13,2852 13,5452

85 14,0951 14,0952 13,9956 14,0853

86 14,0890 14,0891 13,9900 14,0668

87 14,0890 14,0890 13,9900 14,0666

88 14,0843 14,0843 13,9856 14,0521

89 14,0830 14,0830 13,9844 14,0481

90 14,0809 14,0810 13,9825 14,0419

91 14,0797 14,0797 13,9812 14,0380

92 14,0804 14,0804 13,9819 14,0400

93 14,0799 14,0799 13,9815 14,0387

94 14,0793 14,0793 13,9809 14,0368

95 14,0785 14,0785 13,9800 14,0341

96 14,0794 14,0794 13,9810 14,0371

97 13,5715 13,5714 13,2740 13,5043

98 14,0851 14,0852 13,9865 14,0549

99 14,0849 14,0850 13,9863 14,0543

100 14,0849 14,0850 13,9863 14,0543

101 14,0849 14,0850 13,9863 14,0543

102 14,0890 14,0891 13,9900 14,0666

103 13,5782 13,5781 13,2799 13,5252

104 13,4996 13,4996 13,1996 13,4987
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Tabela 4.15: Comparação das Perdas Técnicas Estimadas entre os Algoritmos

de Estimação de Estado com Modelagem Trifásica e Monofásica - Alimentador

NTU01J1

Alimentador NTU01J1

Modelo Trifásico Modelo Monofásico Erro (%)

Perda Ativa Acumulada de Energia (kWh) 224,74 261,70 16,40

Perda Reativa Acumulada de Energia (kvarh) 400,60 463,10 15,16

monofásica.

4.2 Estudo Comparativo entre os Estimadores de Es-

tado com e sem Implementação do Processo It-

erativo de Reestimação

Após a implementação do algoritmo proposto neste trabalho, foi implemen-

tado também um processo iterativo de reestimação dos estados e das cargas, como

visto no Capítulo 3, seção 3.5. As tabelas 4.16, 4.11 e 4.18 divulgam os resulta-

dos do algoritmo de estimação trifásica sem o processo iterativo de reestimação

(Método A) comparado ao algoritmo de estimação de estado trifásico com pro-

cesso iterativo de reestimação (Método B).

4.2.1 Comparação das Grandezas Medidas e Estimadas entre

os Métodos A e B

Os métodos A e B foram testados com o alimentador NTU01J1 e os resulta-

dos são apresentados nas tabelas 4.16, 4.11 e 4.18.
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Tabela 4.16: Comparação entre os Métodos A e B - FASE A/NTU01J1
Alimentador NTU01J01 - FASE A

Estimação Reestimação

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 159,00 161,36 1,48 161,51 1,57

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 127,00 121,80 4,08 121,80 4,08

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 32,00 34,40 6,27 34,00 6,27

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kV) 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00

Tabela 4.17: Comparação entre os Métodos A e B - FASE B/NTU01J1
Alimentador NTU01J01 - FASE B

Método A Método B

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 155,00 161,58 4,24 161,95 4,48

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 125,00 121,84 2,52 121,84 2,52

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,60 13,60 0,00 13,60 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 31,00 33,84 9,16 33,84 9,16

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kV) 13,50 13,50 0,00 13,50 0,00

Tabela 4.18: Comparação entre os Métodos A e B - FASE C/NTU01J1
Alimentador NTU01J01 - FASE C

Método A Método B

Grandezas Med. Est. Er(%) Est. Er.(%)

Corrente medida na Subestação (A) 142,00 147,95 4,19 148,34 4,46

Corrente medida na Chave 1 - Nó "5"(A) 113,00 116,27 2,89 116,27 2,89

Tensão medida na Chave 1 - Nó "5"(kV) 13,30 13,30 0,00 13,30 0,00

Corrente medida na Chave 2 - Nó "17"(A) 30,00 34,50 15,02 34,50 15,02

Tensão medida na Chave 2 - Nó "17"(kW) 13,20 13,20 0,00 13,20 0,00
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A convergência do processo iterativo, utilizando uma tolerância de 1x 10−5,

acontece em duas iterações, demonstrando que o processo de estimação já produz

estimativas boas e próximas das medições.

É possível observar que os erros relativos entre as correntes medidas na subestação

estimadas pelo método B são ligeiramente maiores quando comparados com os

erros relativos entre as mesmas grandezas estimadas pelo Método A. Chega-se,

portanto, a conclusão de que isso, em partes, se deve pelo fato do processo itera-

tivo não recalcular as variâncias das grandezas estimadas, reestimando-as sempre

com as mesmas variâncias.

4.2.2 Comparação das Potências Aparentes Estimadas e Pseu-

domedidas entre os Métodos A e B

A Tabela 4.19 compara os resultados estimados pelos métodos A e B com

dados do alimentador NTU01J1.

Percebe-se através dos dados apresentados na tabela 4.19 que os erros per-

centuais entre as potências estimadas e as pseudomedidas no Método A são menores

quando comparadas com o Método B, divergindo em alguns casos, como obser-

vado no nó 102, por exemplo, onde acontece o contrário. Isso ocorre pelo mo-

tivo das correntes medidas na subestação quando reestimadas apresentarem erros

maiores que quando estimadas apenas uma vez.
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Tabela 4.19: Potências Estimadas e Pseudomedidas dos Métodos A e B - Alimen-

tador NTU01J1
Dados de Entrada Método A Método B

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

1 0,0000 0,0000 - 0 -

2 0,0000 0,0000 - 0 -

3 0,0000 0,0000 - 0 -

4 0,0000 0,0000 - 0 -

5 0,0000 0,0000 - 0 -

6 75,0000 78,2635 -4,35% 81,8234 -9,10%

7 75,0000 76,9474 -2,60% 79,0179 -5,36%

8 61,3415 61,3451 -0,01% 61,3486 -0,01%

9 0,0000 0,0000 - 0 -

10 75,0000 75,7626 -1,02% 76,5231 -2,03%

11 0,0000 0,0000 - 0 -

12 41,8000 41,8000 0,00% 41,8 0,00%

13 0,0000 0,0000 - 0 -

14 0,0000 0,0000 - 0 -

15 75,0000 75,3783 -0,50% 75,7262 -0,97%

16 0,0000 0,0000 - 0 -

17 0,0000 0,0000 - 0 -

18 30,0000 31,3668 -4,56% 32,8379 -9,46%

19 0,0000 0,0000 - 0 -

20 150,0000 179,5202 -19,68% 202,7829 -35,19%

21 0,0000 0,0000 - 0 -

22 45,0000 46,9477 -4,33% 48,2476 -7,22%

23 0,0000 0,0000 - 0 -

24 75,0000 80,0315 -6,71% 81,7615 -9,02%

25 75,0000 79,8858 -6,51% 79,1142 -5,49%

26 75,0000 79,7992 -6,40% 75,0167 -0,02%

27 0,0000 0,0000 - 0 -

28 0,0000 0,0000 - 0 -

29 0,0000 0,0000 - 0 -

30 75,0000 74,9957 0,01% 74,9883 0,02%

31 0,0000 0,0000 - 0 -

32 20,3000 20,3000 0,00% 20,3 0,00%

33 0,0000 0,0000 - 0 -
...

...
...

...
...

...
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Dados de Entrada Método A Método B

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

34 0,0000 0,0000 - 0 -

35 0,0000 0,0000 - 0 -

36 0,0000 0,0000 - 0 -

37 15,0000 15,0016 -0,01% 15,0032 -0,02%

38 45,0000 44,9965 0,01% 44,9929 0,02%

39 0,0000 0,0000 - 0 -

40 75,0000 74,9857 0,02% 74,9781 0,03%

41 75,0000 74,9857 0,02% 74,9924 0,01%

42 0,0000 0,0000 - 0 -

43 75,0000 75,7442 -0,99% 76,4342 -1,91%

44 75,0000 75,6864 -0,92% 76,2456 -1,66%

45 0,0000 0,0000 - 0 -

46 0,0000 0,0000 - 0 -

47 0,0000 0,0000 - 0 -

48 112,5000 113,7144 -1,08% 114,213 -1,52%

49 0,0000 0,0000 - 0 -

50 75,0000 75,5000 -0,67% 75,5328 -0,71%

51 75,0000 75,4914 -0,66% 75,2784 -0,37%

52 75,0000 75,4914 -0,66% 74,795 0,27%

53 45,0000 45,1954 -0,43% 45,2989 -0,66%

54 75,0000 75,5476 -0,73% 75,2814 -0,38%

55 75,0000 75,5905 -0,79% 75,4578 -0,61%

56 27,2165 27,2166 0,00% 27,2165 0,00%

57 45,0000 45,2888 -0,64% 45,4319 -0,96%

58 45,0000 45,2888 -0,64% 45,1383 -0,31%

59 75,0000 75,5968 -0,80% 76,1396 -1,52%

60 0,0000 0,0000 - 0 -

61 0,0000 0,0000 - 0 -

62 0,0000 0,0000 - 0 -

63 150,0000 152,1818 -1,45% 151,8976 -1,27%

64 0,0000 0,0000 - 0 -

65 75,0000 75,5256 -0,70% 75,4583 -0,61%

66 75,0000 75,4787 -0,64% 75,4545 -0,61%

67 0,0000 0,0000 - 0 -

68 75,0000 75,3321 -0,44% 75,2972 -0,40%
...

...
...

...
...

...
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Dados de Entrada Método A Método B

Ns Spseu Sest Er.(%) Sest Er.(%)

69 0,0000 0,0000 - 0 -

70 45,0000 45,1144 -0,25% 45,1613 -0,36%

71 45,0000 45,1135 -0,25% 45,0452 -0,10%

72 75,0000 75,3236 -0,43% 75,2896 -0,39%

73 54,5745 54,5825 -0,01% 54,5904 -0,03%

74 75,0000 83,7203 -11,63% 83,6163 -11,49%

75 180,6061 180,6113 0,00% 180,6161 -0,01%

76 69,7938 69,7946 0,00% 69,7945 0,00%

77 33,2000 33,2012 0,00% 33,2009 0,00%

78 45,0000 46,7583 -3,91% 47,7084 -6,02%

79 112,5000 124,4907 -10,66% 118,01 -4,90%

80 45,0000 46,7583 -3,91% 45,8408 -1,87%

81 30,0000 30,7151 -2,38% 29,353 2,16%

82 150,0000 152,3226 -1,55% 152,0191 -1,35%

83 112,5000 113,7434 -1,11% 113,582 -0,96%

84 91,5556 91,5567 0,00% 91,5566 0,00%

85 30,0000 29,9675 0,11% 29,9932 0,02%

86 0,0000 0,0000 - 0 -

87 75,0000 74,9845 0,02% 74,9815 0,02%

88 45,0000 44,9960 0,01% 44,9951 0,01%

89 45,0000 44,9924 0,02% 44,9917 0,02%

90 30,0000 29,9974 0,01% 29,9972 0,01%

91 400,0000 399,9989 0,00% 399,9989 0,00%

92 73,3333 73,3333 0,00% 73,3333 0,00%

93 45,0000 44,9945 0,01% 44,9942 0,01%

94 45,0000 44,9905 0,02% 44,9859 0,03%

95 262,6374 262,6361 0,00% 262,6365 0,00%

96 112,5000 112,4678 0,03% 112,4671 0,03%

97 45,0000 45,2180 -0,48% 45,085 -0,19%

98 45,0000 44,9989 0,00% 44,9961 0,01%

99 45,0000 44,9989 0,00% 44,9972 0,01%

100 67,7551 67,7552 0,00% 67,7552 0,00%

101 112,5000 112,4932 0,01% 112,4825 0,02%

102 64,2857 64,2853 0,00% 64,2854 0,00%

103 45,0000 45,1877 -0,42% 45,1638 -0,36%

104 75,0000 84,0919 -12,12% 83,9911 -11,99%



Capítulo 5

Conclusões e Sugestões para

Trabalhos Futuros

5.1 Conclusões Gerais

Na literatura foram encontrados poucos trabalhos de estimadores de estado

para sistemas de distribuição, devido à dificuldade que o estimador de estado tem

de se trabalhar com poucas medidas. O problema se agrava quando se deseja que

o estimador determine, além dos estados do sistema, erros grosseiros provenientes

das medições, identificando-as e expurgando-as, diminuindo, com isso, ainda mais

a quantidade de medidas.

O estimador de estado trifásico para sistemas de distribuição trabalha mais

com pseudomedidas do que com medidas. A realidade atual e as especificidades

dos sistemas de distribuição, faz crer na inviabilidade da eliminação dessas medi-

das, pelo fato de não haver medidas suficientes ou redundantes para isso.

Dessa forma, com a dificulade de se obter medidas, o trabalho proposto con-

strói pseudomedidas de injeções de potências, a partir de definições de fatores

de utilização e de potência, típicos para sistemas de distribuição. Na determi-

90



5.1 Conclusões Gerais 91

nação dessas pseudomedidas deve-se ter bastante cuidado para não comprometer

o desempenho do algoritmo, pois os erros das grandezas estimadas apresentam-

se extremamente sensíveis aos valores utilizados para os fatores de utilização. O

emprego de fatores de utilização fixos, por exemplo, trouxeram problemas de im-

compatibilidade entre os valores pseudomedidos e os medidos, enquanto que, os

fatores de utilização quando calculados aproximaram as grandezas estimadas de

suas medidas.

Através das comparações entre as potências aparentes estimadas com as pseu-

domedidas, as quais mostram erros elevados, pode-se concluir que as pseudomedições

nao poderiam ser utilizadas para fins de operação e planejamento de redes de dis-

tribuição, uma vez que não tornam verdadeiras as equações de fluxo de carga.

Nesse aspecto, as grandezas estimadas produzem um erro global muito inferior

aos produzidos pelas pseudomedidas, sendo portanto mais confiáveis.

O programa computacional, que implementa o algoritmo proposto, quando ex-

ecuta a estimação trifásica do sistema de distribuição, gera erros percentuais con-

sideravelmente pequenos entre as grandezas estimadas e as medidas. Esse método

quando comparado com a modelagem monofásica, demonstra a importância da

representação mais real do modelo de circuito de distribuição, a qual considera o

desequilíbrio entre as fases. O estimador de estado com modelagem monofásica,

quando testa um alimentador com fases desbalanceadas, apresenta estimativas

iguais para todas as fases e causa grandes discrepâncias entre as grandezas es-

timadas e as medidas. Conclui-se que as estimativas do algoritmo proposto são

mais aprimoradas que as estimativas do estimador de estado monofásico, vali-

dando assim a contribuição deste trabalho.

O processo de reestimação foi desenvolvido com o objetivo de obter melhores

estimativas com iterações de reestimação do que com uma única estimação. Por-

tanto, com a implementação desse processo iterativo, o método apresentou erros
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ligeiramente maiores que o método de estimação simples. O processo iterativo de

restimação desenvolvido converge em duas iterações, utilizando uma tolerância

de 1x10−5. Essse processo reestima as cargas já atualizadas após a primeira es-

timação, porém ele não atualiza as variâncias, podendo ser a causa que prejudica

a melhoria dos resultados. Contudo, analisando o número de iterações, chega-se

a conclusão que já em uma única estimação, o algoritmo de estimação de estado

trifásica sem o método de reestimação apresenta estimativas muito próximas das

medições.

O programa computacional foi testado com quatro alimentadores reais da

COSERN, dentre eles foram apresentados três alimentadores como casos-teste

(NEO01N6, NTU01J1 e NTU01J1). O algoritmo foi implementado no software

MATLAB versão 7.0 e executado em uma máquina INTEL Centrino Core Duo,

100Ghz. O tempo total de execução para os alimentadores testados não ultrapassa

0,20 segundo para estimação de um conjunto de medição, o que torna o programa

uma ferramenta viável para supervisionar e estimar em tempo real as perdas téc-

nicas dos alimentadores.

É necessário para um bom funcionamento de estimação de estado que este seja

alimentado por um configurador de redes.

5.2 Trabalhos Futuros

A estimação de estado trifásica pelo método da soma de potências apresentou

boas estimativas do estado do sistema de distribuição. Contudo, quando o assunto

é mais aprofundado, sempre são encontradas melhorias a se fazer no trabalho

realizado. Esta seção apresenta algumas sugestões para trabalhos futuros.

Na construção do modelo trifásico de circuito, o sistema de distribuição foi

apresentado de uma maneira mais real que nos casos de modelos monofásicos
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de circuito, pois levou-se em consideração o desequilíbrio entre as fases. Porém o

algoritmo proposto não considerou o acoplamento magnético entre as fases, sendo

portanto este indicado como um trabalho para futura invetigação.

Investigar a possibilidade de adequação do algoritmo que foi desenvolvido

para redes radiais, para uso em redes malhadas.

O conjunto de dados de entrada do algoritmo é basicamente constituído por da-

dos fixos e dados que foram medidos em tempo real adquiridos através do sistema

supervisório SAGE (Sistema Aberto de Gerenciamento de Energia) da COSERN.

As medições ao longo de 48 horas possuem intervalos de 5 em 5 minutos. Com

o intuito de obter apenas as medidas desejadas no extenso banco de dados do

sistema SAGE, é necessário desenvolver um software de interligação com a final-

idade de filtrar, tratar, organizar e disponibilizar os dados em tempo real para o

programa computacional aqui desenvolvido. Esse software foi implementado por

Almeida (2003) e apresentou como principais vantagens: simplicidade, eficiência

e rapidez.

Quando se dispuser de telemetria para medição dos conusmidores do Grupo

A, os dados telemedidos devem substituir os valores de demandas contratadas.

Seria também vantajoso que os dados de saída do programa fossem apresen-

tados em uma interface gráfica mais amigável e funcional, conforme foi desen-

volvido por Almeida (2003) e disposto via WEB por máquinas integradas ao pro-

grama do estimador do autor.

A linguagem computacional do algoritmo do estimador de estado trifásico

aqui proposto pode ser substituída por outras linguagens, tornando o programa

mais rápido computacionalmente.

Por fim, uma outra perspectiva que se vislumbra seria a implementação de

um processo iterativo de reestimação de estados que atualizasse os valores das

variâncias das grandezas estimadas. Ou seja, após a estimação e antes mesmo
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da reestimação, deve-se recalcular as variâncias das grandezas estimadas, devido

às grandezas estimadas e suas respectivas variâncias possuírem novos valores.

A teoria da propagação de erros deve ser aplicada novamente no cálculo dessas

variâncias.
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Apêndice A

Dados de Entrada

A.1 Introdução

Os dados para cálculo de variâncias de medidas e de pseudomedidas envolve

várias particularidades, dentre elas destacam as constantes necessárias para se cal-

cular o desvio-padrão em fatores de utilização e em fatores de potência, além das

classes de exatidão dos medidores. Aqui são apresentadas esses dados e também

a explanação da organização dos dados de entrada.

A.2 Dados para cálculo de variâncias de medidas e

pseudomedidas

O cálculo das variâncias necessários para contruir o modelo de medição são

realizados a partir das incertezas das grandezas que formam o conjunto de medição.

Contudo, neste trabalho, essas incertezas são originadas pelos desvios adotados

para os fatores de potência e de utilização, e pelas acurácias dos instrumentos de

medição. Esses valores adotados são apresentados a seguir:
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•Desvio em fator de utilização: dfu = kfu x fui

–kfu = 0,4

–fui : fator de utilização calculado de acordo com a metodologia pro-

posta no Capítulo 3, Seção 3.3.1, sendo adotados os seguintes fatores

de diversidade:

∗fdivTD = 1,0 (para transformadores de distribuição);

∗fdivGA = 1,1 ou 1,2 (para consumidores do grupo A, com carga

mínima)

•Desvio em fator de potência de transformador de distribuição: dfp = kfp x

fp

–kfp=0,05;

–fp= 0,92 (para transformadores de distribuição);

–fator de potência para consumidores do grupo A (são colhidos nas

contas mensais de energia e divulgadas no dados de entrada).

•Classe de exatidão dos medidores de energia (ativa e reativa) e demanda: 2%;

•Classe de exatidão dos medidores de corrente: 2,5%;

•Classe de exatidão dos medidores de tensão: 2,5%;

•Classe de exatidão dos medidores de potência (ativa e reativa): 5%.

A.3 Organização dos dados de entrada

A organização do formato da entrada de dados referentes aos nós e aos trechos

de um alimentador são apresentados nas Tabelas A.1 e A.2.
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Tabela A.1: Organização dos dados de nós
Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc.

1 0 0,00 0,00 0

2 0 0,00 1,00 0

3 0 0,00 1,00 0

4 0 0,00 1,00 0

5 0 0,00 1,00 1

6 0 75,00 0,92 1

7 0 75,00 0,92 1

8 1 50,30 0,82 1

9 0 0,00 1,00 1

10 0 75,00 0,92 1

11 0 0,00 1,00 1

Tabela A.2: Organização dos dados de trechos
Trecho Início Fim R X Comp.

1 1 2 0,1894 0,3873 0,16

2 2 3 0,1894 0,3873 0,19

3 3 4 0,1894 0,3873 0,11

4 4 5 0,1894 0,3873 0,06

5 5 6 0,1894 0,3873 0,04

6 6 7 0,1894 0,3873 0,25

7 7 8 0,1894 0,3873 0,17

8 8 9 0,1894 0,3873 0,21

9 9 10 0,1894 0,3873 0,08

10 10 11 0,1894 0,3873 0,04
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•Coluna 1: Valores referentes aos números dos nós. O nó de número 1 refere-

se à barra da subestação, os demais são: ponto de instalação de transfor-

mador de distribuição; ponto de entrega de energia a consumidor do Grupo

A; ponto de instalação de banco de capacitores; local de instalação de chave

ou religador com módulo de telemedição; ponto de mudança de bitola de

condutor; ponto de derivação.

•Coluna 2: Identifica o tipo de nó, isto é:

–Tipo 0: transformador de distribuição;

–Tipo 1: consumidor do grupo A;

–Tipo 2: banco de capacitor.

•Coluna 3: Potência nominal de transformador de distribuição (kVA) ou de-

manda máxima de consumidor do grupo A (kW) ou potência de banco de

capacitor (kvar). A barra da subestação ou nó de passagem apresenta valor

zero na coluna. No caso de banco de capacitor, a potência nominal é assum-

ida com o sinal negativo.

•Coluna 4: Fator de potência para transformador de distribuição trabalha-se

com uma estimativa de 0,92; para consumidor do grupo A, adota-se o valor

registrado na conta mensal de energia.

•Coluna 5: Identifica os nós vinculados a um determinado ponto de medição:

–Os nós vinculados ao ponto de medição, localizado na saída do ali-

mentador (ponto de medição 1), são identificados por 0;

–Os nós vinculados a um segundo ponto de medição, são identificados

por 1;

–Os nós vinculados a um terceiro ponto, por 2, e assim por diante.



Apêndice B

Diagramas Unifilares dos

Alimentadores Trifásicos

B.1 Introdução

Os diagramas unifilares dos alimentadores-teste, usados pelo programa com-

putacional que executa o estimador de estado trifásico são apresentados nas Fig-

uras B.1, B.2 e B.3. Os dados de nós e de trechos são dados através das Tabelas B.1

a B.6

B.2 Dados de nós e de trechos

B.3 Diagramas Unifilares dos Alimentadores

102
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Tabela B.1: Dados de nós do Alimentador NEO01N6
Alimentador NEO01N6 Alimentador NEO01N6

Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc.

1 0 0 1 0 30 0 75 0,92 0

2 0 150 0,92 0 31 0 75 0,92 0

3 0 45 0,92 0 32 0 75 0,92 0

4 0 75 0,92 0 33 0 112,5 0,92 0

5 0 112,5 0,92 0 34 0 0 1 0

6 0 75 0,92 0 35 0 75 0,92 0

7 0 75 0,92 0 36 1 123,39 0,94 0

8 0 75 0,92 0 37 0 75 0,92 0

9 0 75 0,92 0 38 0 112,5 0,92 0

10 0 0 1 0 39 0 150 0,92 0

11 0 30 0,92 0 40 0 150 0,92 0

12 0 75 0,92 0 41 0 75 0,92 0

13 0 112,5 0,92 0 42 0 75 0,92 0

14 0 30 0,92 0 43 0 75 0,92 0

15 0 75 0,92 0 44 0 75 0,92 0

16 0 30 0,92 0 45 0 45 0,92 0

17 0 112,5 0,92 0 46 1 61,5 0,71 0

18 1 26,24 0,93 0 47 0 75 0,92 0

19 1 307,01 0,94 0 48 0 75 0,92 0

20 1 62,73 0,95 0 49 0 112,5 0,92 0

21 0 75 0,92 0 50 0 75 0,92 0

22 0 150 0,92 0 51 0 112,5 0,92 0

23 0 30 0,92 0 52 0 150 0,92 0

24 0 112,5 0,92 0 53 0 75 0,92 0

25 0 112,5 0,92 0 54 0 112,5 0,92 0

26 0 75 0,92 0 55 0 112,5 0,92 0

27 0 75 0,92 0 56 0 112,5 0,92 0

28 0 75 0,92 0 57 0 75 0,92 0

29 0 112,5 0,92 0 58 0 112,5 0,92 0
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Tabela B.2: Dados de techos do Alimentador NEO01N6

Alimentador NEO01N6 Alimentador NEO01N6

Trecho Início Fim R X Comp. Trecho Início Fim R X Comp.

1 1 2 0,1894 0,3873 0,4 30 30 31 1,2011 0,485 0,07

2 2 3 0,1894 0,3873 0,3 31 31 32 1,2011 0,485 0,13

3 3 4 0,1894 0,3873 0,2 32 32 33 1,2011 0,485 0,02

4 4 5 0,1894 0,3873 0,33 33 33 34 1,2011 0,485 0,21

5 5 6 0,1894 0,3873 0,39 34 34 35 1,2011 0,485 0,15

6 6 7 0,1894 0,3873 0,19 35 35 36 1,2011 0,485 0,3

7 7 8 0,1894 0,3873 0,17 36 4 37 0,1894 0,3873 0,23

8 8 9 0,1894 0,3873 0,43 37 4 38 0,1894 0,3873 0,02

9 9 10 0,1894 0,3873 0,15 38 38 39 0,1894 0,3873 0,02

10 10 11 0,1894 0,3873 0,1 39 5 40 0,1894 0,3873 0,22

11 11 12 0,1894 0,3873 0,18 40 8 41 0,1894 0,3873 0,09

12 12 13 0,1894 0,3873 0,1 41 41 42 0,1894 0,3873 0,12

13 13 14 0,1894 0,3873 0,49 42 41 43 0,1894 0,3873 0,18

14 14 15 0,5827 0,4512 0,49 43 43 44 0,1894 0,3873 0,21

15 15 16 0,5827 0,4512 0,14 44 10 45 0,1894 0,3873 0,08

16 16 17 0,5827 0,4512 0,3 45 15 46 0,5827 0,4512 0,4

17 17 18 0,5827 0,4512 0,04 46 24 47 1,2011 0,485 0,2

18 18 19 0,5827 0,4512 0,1 47 47 48 1,2011 0,485 0,2

19 19 20 0,5827 0,4512 0,04 48 48 49 1,2011 0,485 0,07

20 20 21 0,5827 0,4512 0,21 49 26 50 1,2011 0,485 0,17

21 21 22 1,2011 0,485 0,08 50 50 51 1,2011 0,485 0,26

22 22 23 1,2011 0,485 0,15 51 27 52 1,2011 0,485 0,3

23 23 24 1,2011 0,485 0,03 52 27 53 1,2011 0,485 0,22

24 24 25 1,2011 0,485 0,32 53 53 54 1,2011 0,485 0,21

25 25 26 0,5827 0,4512 0,2 54 54 55 1,2011 0,485 0,12

26 26 27 1,2011 0,485 0,12 55 28 56 1,2011 0,485 0,21

27 27 28 1,2011 0,485 0,41 56 31 57 1,2011 0,485 0,11

28 28 29 1,2011 0,485 0,12 57 34 58 1,2011 0,485 0,15

29 29 30 1,2011 0,485 0,11
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Tabela B.3: Dados de nós do Alimentador NTU01J3
Alimentador NTU01J03 Alimentador NTU01J03

Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc.

1 0 0,00 1,00 0 34 1 19,70 0,99 0

2 0 75,00 0,92 0 35 0 30,00 0,92 0

3 0 75,00 0,92 0 36 0 75,00 0,92 0

4 1 55,00 0,89 0 37 1 31,60 1,00 0

5 1 22,00 0,91 0 38 1 19,30 0,89 0

6 0 75,00 0,92 0 39 1 143,50 0,95 0

7 0 75,00 0,92 0 40 0 112,50 0,92 0

8 0 112,50 0,92 0 41 0 75,00 0,92 0

9 0 150,00 0,92 0 42 0 75,00 0,92 0

10 0 150,00 0,92 0 43 0 150,00 0,92 1

11 0 150,00 0,92 0 44 1 123,50 0,94 1

12 0 75,00 0,92 0 45 0 0,00 1,00 1

13 1 20,00 0,89 0 46 0 150,00 0,92 1

14 1 98,30 0,98 0 47 0 75,00 0,92 1

15 0 150,00 0,92 0 48 0 112,50 0,92 1

16 0 45,00 0,92 0 49 0 150,00 0,92 1

17 0 150,00 0,92 0 50 0 112,50 0,92 1

18 0 112,50 0,92 0 51 0 150,00 0,92 1

19 1 20,00 1,00 0 52 1 64,60 0,95 1

20 0 75,00 0,92 0 53 0 150,00 0,92 1

21 0 0,00 1,00 1 54 1 44,00 0,85 1

22 0 112,50 0,92 1 55 0 75,00 0,92 1

23 0 15,00 0,92 1 56 1 49,20 0,86 1

24 1 66,00 0,87 1 57 0 75,00 0,92 1

25 0 150,00 0,92 1 58 1 50,00 0,91 1

26 0 75,00 0,92 1 59 1 28,70 0,99 1

27 1 50,40 0,97 1 60 0 75,00 0,92 1

28 0 75,00 0,92 1 61 1 1356,50 0,95 1

29 0 0,00 1,00 1 62 0 75,00 0,92 1

30 1 156,20 1,00 1 63 1 45,50 0,94 1

31 0 112,50 0,92 1 64 0 112,50 0,92 1

32 0 75,00 0,92 1 65 1 57,90 0,86 1

33 1 151,50 0,96 1 66 0 112,50 0,92 1
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Tabela B.4: Dados de trechos do Alimentador NTU01J3

Alimentador NTU01J03 Alimentador NTU01J03

Trecho Início Fim R X Comp. Trecho Início Fim R X Comp.

1 1 2 0,1894 0,3873 0,50 34 34 35 1,5212 0,4670 0,09

2 2 3 0,1894 0,3873 0,12 35 34 36 1,5212 0,4670 0,23

3 3 4 0,1894 0,3873 0,17 36 36 37 1,5212 0,4670 0,06

4 4 5 0,1894 0,3873 0,07 37 8 38 0,3013 0,4089 0,11

5 5 6 0,1894 0,3873 0,04 38 38 39 0,6043 0,4352 0,14

6 6 7 0,1894 0,3873 0,14 39 19 40 0,1894 0,3873 0,17

7 7 8 0,1894 0,3873 0,28 40 40 41 0,1894 0,3873 0,04

8 8 9 0,1894 0,3873 0,36 41 41 42 0,1894 0,3873 0,30

9 9 10 0,1894 0,3873 0,21 42 22 43 0,6043 0,4352 0,08

10 10 11 0,1894 0,3873 0,68 43 43 44 1,5212 0,4670 0,19

11 11 12 0,1894 0,3873 0,10 44 43 45 1,5212 0,4670 0,22

12 12 13 0,1894 0,3873 0,01 45 45 46 1,2011 0,4850 0,12

13 13 14 0,1894 0,3873 0,12 46 46 47 1,5212 0,4670 0,11

14 14 15 0,1894 0,3873 0,07 47 45 48 1,2011 0,4850 0,10

15 15 16 0,1894 0,3873 0,09 48 48 49 0,6005 0,4321 0,07

16 16 17 0,1894 0,3873 0,24 49 48 50 1,5212 0,4670 0,06

17 17 18 0,1894 0,3873 0,04 50 23 51 0,1894 0,3873 0,14

18 18 19 0,1894 0,3873 0,13 51 51 52 0,1894 0,3873 0,02

19 19 20 0,1894 0,3873 0,22 52 52 53 0,1894 0,3873 0,05

20 20 21 0,1894 0,3873 0,11 53 23 54 0,1894 0,3873 0,16

21 21 22 0,1894 0,3873 0,04 54 26 55 1,5212 0,4670 0,08

22 22 23 0,1894 0,3873 0,24 55 55 56 1,5212 0,4670 0,05

23 23 24 0,1894 0,3873 0,15 56 56 57 1,5212 0,4670 0,05

24 24 25 0,1894 0,3873 0,04 57 57 58 1,5212 0,4670 0,09

25 25 26 0,1894 0,3873 0,11 58 26 59 1,5212 0,4670 0,10

26 26 27 0,1894 0,3873 0,10 59 59 60 1,5212 0,4670 0,03

27 27 28 0,1894 0,3873 0,16 60 28 61 0,1894 0,3873 0,03

28 28 29 0,1894 0,3873 0,05 61 29 62 0,1894 0,3873 0,11

29 29 30 1,5212 0,4670 0,09 62 62 63 0,1894 0,3873 0,08

30 30 31 1,5212 0,4670 0,04 63 63 64 0,1894 0,3873 0,04

31 31 32 1,5212 0,4670 0,13 64 64 65 0,1894 0,3873 0,01

32 32 33 1,5212 0,4670 0,29 65 32 66 1,5212 0,4670 0,15

33 6 34 1,5212 0,4670 0,10
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Tabela B.5: Dados de nós do Alimentador NTU01J1

Alimentador NTU01J01 Alimentador NTU01J01

Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Vínc. Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Vínc.

1 0 0,00 0,00 0 0 53 0 45,00 0,92 1 0

2 0 0,00 1,00 0 0 54 0 75,00 0,92 1 0

3 0 0,00 1,00 0 0 55 0 75,00 0,92 1 0

4 0 0,00 1,00 0 0 56 1 26,40 0,97 1 0

5 0 0,00 1,00 1 0 57 0 45,00 0,92 1 0

6 0 75,00 0,92 1 0 58 0 45,00 0,92 1 0

7 0 75,00 0,92 1 0 59 0 75,00 0,92 1 0

8 1 50,30 0,82 1 0 60 0 0,00 1,00 1 0

9 0 0,00 1,00 1 0 61 0 0,00 1,00 1 0

10 0 75,00 0,92 1 0 62 0 0,00 1,00 1 0

11 0 0,00 1,00 1 0 63 0 150,00 0,92 1 0

12 1 41,80 1,00 1 0 64 0 0,00 1,00 1 0

13 0 0,00 1,00 1 0 65 0 75,00 0,92 1 0

14 0 0,00 1,00 1 0 66 0 75,00 0,92 1 0

15 0 75,00 0,92 1 0 67 0 0,00 1,00 1 0

16 0 0,00 1,00 1 0 68 0 75,00 0,92 1 0

17 0 0,00 1,00 1 2 69 0 0,00 1,00 1 0

18 0 30,00 0,92 1 2 70 0 45,00 0,92 1 0

19 0 0,00 1,00 1 2 71 0 45,00 0,92 1 0

20 0 150,00 0,92 1 2 72 0 75,00 0,92 1 0

21 0 0,00 1,00 1 2 73 1 51,30 0,94 1 2

22 0 45,00 0,92 1 2 74 0 75,00 0,92 1 2

23 0 0,00 1,00 1 2 75 1 178,80 0,99 1 2

24 0 75,00 0,92 1 2 76 1 67,70 0,97 1 2

25 0 75,00 0,92 1 2 77 1 33,20 1,00 1 2

26 0 75,00 0,92 1 2 78 0 45,00 0,92 1 2

27 0 0,00 1,00 1 2 79 0 112,50 0,92 1 2

28 0 0,00 1,00 0 0 80 0 45,00 0,92 1 2

29 0 0,00 1,00 0 0 81 0 30,00 0,92 1 2

30 0 75,00 0,92 0 0 82 0 150,00 0,92 1 0

31 0 0,00 1,00 0 0 83 0 112,50 0,92 1 0

32 1 20,30 1,00 0 0 84 1 82,40 0,90 1 0

33 0 0,00 1,00 0 0 85 0 30,00 0,92 1 0
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
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Alimentador NTU01J01 Alimentador NTU01J01

Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Vínc. Nó Tipo S/Dmax/Q fp Vínc. Vínc.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

34 0 0,00 1,00 0 0 86 0 0,00 1,00 0 0

35 0 0,00 1,00 0 0 87 0 75,00 0,92 0 0

36 0 0,00 1,00 0 0 88 0 45,00 0,92 0 0

37 0 15,00 0,92 0 0 89 0 45,00 0,92 0 0

38 0 45,00 0,92 0 0 90 0 30,00 0,92 0 0

39 0 0,00 1,00 0 0 91 1 360,00 0,90 0 0

40 0 75,00 0,92 0 0 92 1 52,80 0,72 0 0

41 0 75,00 0,92 0 0 93 0 45,00 0,92 0 0

42 0 0,00 1,00 0 0 94 0 45,00 0,92 0 0

43 0 75,00 0,92 1 0 95 1 239,00 0,91 0 0

44 0 75,00 0,92 1 0 96 0 112,50 0,92 0 0

45 0 0,00 1,00 1 0 97 0 45,00 0,92 0 0

46 0 0,00 1,00 1 0 98 0 45,00 0,92 0 0

47 0 0,00 1,00 1 0 99 0 45,00 0,92 0 0

48 0 112,50 0,92 1 0 100 1 66,40 0,98 0 0

49 0 0,00 1,00 1 0 101 0 112,50 0,92 0 0

50 0 75,00 0,92 1 0 102 1 63,00 0,98 0 0

51 0 75,00 0,92 1 0 103 0 45,00 0,92 1 0

52 0 75,00 0,92 1 0 104 0 75,00 0,92 1 2
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Tabela B.6: Dados de trechos do Alimentador NTU01J1

Alimentador NTU01J01 Alimentador NTU01J01

Trecho Início Fim R X Comp. Trecho Início Fim R X Comp.

1 1 2 0,1894 0,3873 0,16 53 14 84 1,5212 0,467 0,04

2 2 3 0,1894 0,3873 0,19 54 16 67 0,1894 0,3873 0,03

3 3 4 0,1894 0,3873 0,11 55 67 68 0,1894 0,3873 0,02

4 4 5 0,1894 0,3873 0,06 56 67 69 0,1894 0,3873 0,25

5 5 6 0,1894 0,3873 0,04 57 69 70 0,1894 0,3873 0,06

6 6 7 0,1894 0,3873 0,25 58 70 71 0,1894 0,3873 0,38

7 7 8 0,1894 0,3873 0,17 59 69 72 0,1894 0,3873 0,33

8 8 9 0,1894 0,3873 0,21 60 18 73 1,5212 0,467 0,12

9 9 10 0,1894 0,3873 0,08 61 73 74 1,5212 0,467 0,01

10 10 11 0,1894 0,3873 0,04 62 19 75 1,2011 0,485 0,08

11 11 12 0,1894 0,3873 0,01 63 75 76 1,2011 0,485 0,21

12 12 13 0,1894 0,3873 0,07 64 21 77 1,2011 0,485 0,10

13 13 14 0,1894 0,3873 0,04 65 23 78 1,2011 0,485 0,08

14 14 15 0,1894 0,3873 0,08 66 78 79 1,2011 0,485 0,21

15 15 16 0,1894 0,3873 0,05 67 78 80 1,2011 0,485 0,05

16 16 17 0,1894 0,3873 0,01 68 27 81 1,2011 0,485 0,08

17 17 18 0,1894 0,3873 0,07 69 9 42 1,2011 0,485 0,15

18 18 19 0,1894 0,3873 0,20 70 42 43 1,2011 0,485 0,15

19 19 20 0,1894 0,3873 0,05 71 43 44 1,2011 0,485 0,17

20 20 21 0,1894 0,3873 0,05 72 44 45 1,2011 0,485 0,04

21 21 22 0,1894 0,3873 0,05 73 45 46 1,2011 0,485 0,12

22 22 23 0,1894 0,3873 0,05 74 46 47 1,2011 0,485 0,10

23 23 24 0,1894 0,3873 0,14 75 47 48 1,2011 0,485 0,03

24 24 25 0,1894 0,3873 0,15 76 48 49 1,2011 0,485 0,18

25 25 26 0,1894 0,3873 0,14 77 49 50 1,2011 0,485 0,05

26 26 27 0,1894 0,3873 0,08 78 50 51 1,2011 0,485 0,32

27 4 28 0,1894 0,3873 0,08 79 51 52 1,2011 0,485 0,12

28 28 29 0,1894 0,3873 0,04 80 3 86 1,5212 0,467 0,09

29 29 30 0,1894 0,3873 0,05 81 86 87 1,5212 0,467 0,03

30 30 31 0,1894 0,3873 0,05 82 86 102 1,5212 0,467 0,04

31 31 32 0,1894 0,3873 0,17 83 28 98 1,5212 0,467 0,06

32 32 33 0,1894 0,3873 0,30 84 98 99 1,5212 0,467 0,16

33 33 34 0,1894 0,3873 0,05 85 47 53 1,2011 0,485 0,03
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
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Alimentador NTU01J01 Alimentador NTU01J01

Trecho Início Fim R X Comp. Trecho Início Fim R X Comp.
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...

34 34 35 0,1894 0,3873 0,08 86 53 54 1,2011 0,485 0,35

35 35 36 0,1894 0,3873 0,12 87 49 97 1,2011 0,485 0,09

36 36 37 0,1894 0,3873 0,17 88 33 90 1,2011 0,485 0,22

37 37 38 0,1894 0,3873 0,05 89 34 91 1,5212 0,467 0,10

38 38 39 0,1894 0,3873 0,05 90 36 93 1,2011 0,485 0,05

39 39 40 0,1894 0,3873 0,14 91 36 94 1,2011 0,485 0,10

40 40 41 0,1894 0,3873 0,01 92 94 95 1,2011 0,485 0,15

41 2 85 0,1894 0,3873 0,12 93 39 96 1,2011 0,485 0,04

42 11 59 1,2011 0,485 0,12 94 31 88 1,2011 0,485 0,03

43 59 60 1,2011 0,485 0,12 95 45 56 1,2011 0,485 0,15

44 60 82 1,2011 0,485 0,20 96 46 55 1,2011 0,485 0,34

45 60 61 1,2011 0,485 0,15 97 42 57 1,2011 0,485 0,03

46 61 83 1,2011 0,485 0,16 98 57 58 1,2011 0,485 0,01

47 61 62 1,2011 0,485 0,22 99 29 100 0,1894 0,3873 0,05

48 62 63 1,2011 0,485 0,05 100 100 101 0,1894 0,3873 0,01

49 62 64 1,5212 0,467 0,03 101 35 92 1,2011 0,485 0,04

50 64 65 1,5212 0,467 0,05 102 32 89 1,2011 0,485 0,13

51 64 103 1,5212 0,467 0,05 103 18 104 0,1894 0,3873 0,02

52 13 66 1,5212 0,467 0,17
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Figura B.1: Diagrama unifilar do Alimentador NEO01N6

Figura B.2: Diagrama unifilar do Alimentador NTU01J03
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Figura B.3: Diagrama unifilar do Alimentador NTU01J01


