
Resumo 

Após esta introdução apresenta-se no segundo capítulo uma síntese das metodologias, até à data 

desenvolvidas, para estudos de reconfiguração da topologia.  

No capítulo 3 é desenvolvida uma nova aplicação das técnicas de compensação: aplicação às 

equações exactas do problema de fluxo de cargas. A compensação permite substituir as 

modificações de topologia pela injecção de potências (activa e reactiva) fictícias nos barramentos 

afectados pelas modificações. Este procedimento oferece assinaláveis vantagens computacionais, 

atendendo a que a análise de uma qualquer configuração de uma rede pode ser feita pela resolução 

de um problema de fluxo de cargas, formulado para uma configuração fixa da mesma, denominada 

"configuração base".  

No capítulo 4 formula-se o problema de reconfiguração da topologia como um problema de 

optimização semelhante ao problema de fluxo de cargas óptimo clássico. As variáveis de controlo 

usadas são designadas por "variáveis de topologia" e estão associadas às diferentes linhas para as 

quais se admite a possibilidade de reconfiguração.  

Como restrições de igualdade do problema são incluídas as equações exactas do problema do fluxo 

de cargas, formuladas para a configuração base, sendo as potências fictícias anteriormente referidas 

expressas como funções das variáveis de topologia.  

Diferentes restrições de desigualdade são incluídas no modelo, traduzindo a imposição de limites às 

diversas variáveis associadas ao funcionamento do sistema eléctrico de energia.  

No capítulo 5 são descritos os algoritmos que foram desenvolvidos para a resolução do problema 

formulado. Dois algoritmos são apresentados, associados a outras tantas fases em que se decompõe 

a resolução.  

Na primeira fase é adoptado um algoritmo baseado no método do gradiente reduzido, para a 

determinação de uma solução óptima relaxada para o problema de optimização. Esta solução 

constitui o ponto de partida para a segunda fase em que, usando um algoritmo de base heurística, 

são seleccionadas, analisadas e classificadas sucessivas configurações, até que determinadas 

condições de convergência sejam satisfeitas.  

No capítulo 6, e após uma referência ao programa computacional implementado, são apresentados 

vários exemplos de aplicação do modelo e algoritmos desenvolvidos, sendo usadas para o efeito 

duas redes teste - "IEEE 14 barramentos" e "IEEE 24 barramentos".  

No capítulo 7 apresentam-se as conclusões mais importantes que é possível retirar do trabalho 

desenvolvido e sugerem-se perspectivas de prosseguimento da investigação nesta área.  

Por último, é apresentado um conjunto de anexos, contendo algumas informações complementares 

aos assuntos versados nesta dissertação.  


