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Resumo
Ângelos, E.W.S. Modelagem Tempo real de Sistemas de Energia Elétrica considerando
Sincrofasores e Estimação de Estado Descentralizada. 2013. 117 f. Tese (Doutorado em
Ciências, Programa de Engenharia Elétrica) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade
de São Paulo, São Carlos, 2013.

Esta tese investiga novas estratégias para a construção de modelos em tempo real de Sistemas
Elétricos de Potência. Busca-se a melhoria das funções de Estimação de Estado e aplicações
correlatas por meio da consideração da medição fasorial sincronizada, fornecida por dispositivos
PMUs, em ambientes onde as regiões monitoradas são de domínios de empresas diferentes e cuja
distribuição geográfica apresenta distâncias consideráveis, como é o caso brasileiro. Uma das
tarefas mais críticas dentro deste contexto é a representação adequada de sistemas não monitorados, que devem ser modelados de forma precisa, robusta e, preferencialmente, considerando
dados que são acessíveis ao operador. A incorporação de redes externas em estimação multiárea
é efetuada por uma etapa adicional de estimação ou embutida diretamente nos processos iterativos locais, mediante, neste último caso, a exigência de contínuos fluxos de dados entre áreas.
No entanto, constata-se, neste estudo, que modelos clássicos de Equivalentes Externos reduzidos,
particularmente os modelos tipo Ward, atendem satisfatoriamente aos requisitos computacionais
e de precisão do problema, desde que sejam devidamente atualizados a cada mudança do ponto de
operação. Desta forma, considerando sincrofasores de tensão e de corrente coletados por PMUs
em regiões de fronteira, desenvolve-se um modelo de Estimação de Estado Descentralizada em
que a etapa de pós-processamento por agentes externos independentes é removida, permitindo a
obtenção do estado interconectado em um único passo, sem intercâmbio de dados operacionais
em tempo real. Dois modelos são implementados, que diferem essencialmente na forma de tratamento dos dados de equivalentes externos. A metodologia é codificada em linguagem C++,
sendo validada nos Sistemas IEEE de 14, 30 e 118 barras sob várias configurações de medição
e de particionamento, mediante análise estatística e comparação de estimativas com valores de
referência. Os resultados obtidos indicam a viabilidade da proposta para o fornecimento de moix

delos de estimação de estado mais confiáveis, adaptados à atual tendência de descentralização de
redes elétricas, sem grandes alterações nas funções já existentes e sob um custo computacional
reduzido. Sugerem também a factibilidade do tratamento conjunto das funções relacionadas a
Estimação de Estado e Equivalentes Externos.

Palavras-chave: Estimação de Estado, Estimação de Estado Multiárea, Equivalentes Externos,
Equivalente Ward Estendido, Sistemas de Medição Fasorial Sincronizada.
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