
Resumo 

O trabalho de investigação que conduziu à presente dissertação analisa o problema da Estimação de 

Estado em Sistemas Eléctricos de Energia. A estimação de estado é actualmente um elemento 

essencial dos modernos centros de controlo das redes de energia eléctrica. Tem como principal 

objectivo, o cálculo do melhor valor das variáveis de estado do sistema (módulos e fase das tensões 

em todos os barramentos), a partir da informação disponível da aparelhagem de medida, através do 

processamento de um conjunto redundante de medidas. Para garantir precisão na estimativa de 

estado obtida, é fundamental dotar o estimador de estado de uma rotina de detecção e identificação 

de erros grosseiros, que eventualmente poderão afectar as medidas a serem processadas. 

A generalidade dos estimadores de estado actualmente implementados nos centros de controlo, já 

apresentam dificuldades em responder a novas exigências que lhes são colocadas, de modo a 

poderem garantirem completa segurança na condução e exploração dos sistemas. Este facto, deve-

se essencialmente ao rápido desenvolvimento dos sistemas eléctricos de energia, que são cada vez 

mais complexos e de maiores dimensões, impondo a necessidade de reduzir os intervalos melhor 

monitorização da evolução do sistema. 

Os métodos convencionais, baseados em sistemas de controlo centralizados, já atingiram um grau de 

evolução a partir do qual, dificilmente se conseguirão melhorias substanciais em termos de 

velocidade de processamento. A descentralização dos centros de controlo e o processamento 

distribuído dos algoritmos de estimação de estado, apresentam-se como uma boa alternativa. Por 

outro lado, a natureza geograficamente distribuída dos sistemas de energia, rápidas redes de 

comunicação de dados actualmente existentes, aliado ao avanço tecnológico que se tem verificado 

nos sistemas de aquisição de informação, abre a possibilidade da implementação de algoritmos de 

processamento paralelo e distribuído, nos modernos centros de controlo dos Sistemas Eléctricos de 

Energia (SEE). 

Neste contexto, o objectivo fundamental do trabalho de investigação realizado, consistiu no 

desenvolvimento de um algoritmo, que recorrendo a métodos clássicos de estimação de estado, 

nomeadamente ao método dos mínimos quadrados ponderados (WLS), permite aplicar o 

processamento paralelo e distribuído na estimação de estado de SEE. 

Este trabalho pode-se considerar dividido em três partes fundamentais. Na Primeira parte, é feita uma 

abordagem científica ao problema da estimação de estado e à detecção e identificação de erros 

grosseiros. Na segunda parte, é feita uma inicialização a algumas técnicas de processamento 

paralelo, são analisados alguns métodos conhecidos na aplicação do processamento paralelo ao 

problema da estimação de estado e, é apresentado um novo algoritmo para aplicar o processamento 

paralelo e distribuído na estimação de estado de SEE. Na terceira parte, são apresentados e 

discutidos os resultados obtidos em simulações com o novo algoritmo implementado, através do 

recurso a vários sistemas de teste. Os resultados das várias simulações, demonstram as 



potencialidades do algoritmo proposto para efectuar a estimação de estado em sistemas eléctricos 

distribuídos. 

Summary 

This work research studies the problem of State Estimation in Electrical Power Systems. Actually the 

state estimation is of major importance in today's control centres of electrical energy. The main 

purpose of this work is to estimate the best value of the inconstant System State (voltage modules and 

phases in every bus), through the information given by an apparatus of measure. To guarantee with 

accuracy the reached state estimation, it's necessary to input a bad data detector and identifier in the 

state estimator, because it may eventually alter the measures. 

Nowadays the majority of state estimators used in control centres have difficulty in answering to the 

new goals which require complete security in the driving and exploration of the systems. This is due to 

the fast development of electrical networks which are growing more and more complex and so 

imposing the need to reduce the time breaks among the consecutive state estimations, in order to give 

a better monitoring of the systems evolution. 

The traditional methods based on centralized control systems have already reached to a point that will 

certainly be impossible to get to better results in what concerns processing velocity. As probable good 

alternatives might be the decentralization of the control systems and the distribution of the state 

estimation processing algorithm. On the other hand, the nature of the electrical systems 

geographically shared, the existing fast net of data communication linked to the technological 

development which we have been seeking in the acquisition of information systems, set up the 

possibility of inputting parallel and shared processing algorithms in the modem control centres of 

Electrical networks. 

In this context the main purpose of this research focused the development of an algorithm although 

using traditional methods of state estimation, mainly the method of the Weight Least Squares (WLS), 

allows the input of parallel and distributed processing in the state estimation of Electrical Power 

Systems. 

We may set this work up in the three main phases. In the first part, it is presented a scientific approach 

to the state estimation problem and to the bad data detection and identification. The second part is 

about some parallel processing techniques, a study to some known methods in the state estimation 

parallel processing use and it is also presented a new algorithm to be input to the parallel and 

distributed processing in the state estimation of Electrical Power Systems. At least, the reached results 

in simulations with the new input algorithm are presented and discussed with the help of several 

testing systems. The results of the several testings show the potentiality of the proposed algorithm in 

solving the state estimation in distributed electrical networks. 


