
Resumo  

Os Sistemas Eléctricos de Energia actuais são essencialmente controlados e comandados a partir de 

Centros de Controlo e Condução, que recebem informação da rede eléctrica através de sistemas de 

supervisão e aquisição de dados e que controlam e comandam o equipamento da rede por via 

remota.  

As tarefas dos operadores destes Centros são críticas e muito exigentes, o que torna o seu treino 

uma questão essencial para o funcionamento normal de todo o sistema.  

As técnicas de treino tradicionalmente utilizadas pelas Companhias de Electricidade, nomeadamente 

o uso de simuladores, têm mostrado limitações importantes, quer no que respeita à sua flexibilidade, 

quer ao seu custo, quer finalmente ao peso das operações de manutenção e preparação das sessões 

de treino.  

Os Tutores Inteligentes abrem novas perspectivas ao treino dos operadores dos Centros de Controlo 

e Condução, permitindo um ensino mais flexível, e requerendo muito menos assistência por parte dos 

orientadores do treino.  

Esta dissertação apresenta o sistema tutor SPARSE-IT,  que, associado ao sistema pericial SPARSE, 

um processador inteligente de mensagens de alarme para os Centros de Controlo e Condução da 

REN (Rede Eléctrina Nacional, S.A.), permite treinar os operadores na interpretação destas 

mensagens, e na consequente reposição rápida de serviço.  

A concepção e desenvolvimento do SPARSE-IT foram precedidos e acompanhados de um estudo do 

panorama actual da pesquisa na área dos Tutores Inteligentes, sobretudo nos aspectos mais 

relevantes para a realização deste projecto.  

Abstract  

Current Power Systems are controlled by Control Centers receiving information about the power 

system status via a remote supervision and data acquisition system. These Power Systems are 

normally operated by remote control.  

The tasks facing these Control Center operators are very critical and demanding. Therefore, their 

training is a crucial issue for the good performance of these systems.  

The training techniques traditionally used by the electrical utilities for this purpose, namely the 

simulators, have several drawbacks, concerning their lack of flexibility, their cost, and the amount of 

work that the qualified training statf must put on in order to adequately prepare the training sessions.  

Intelligent Tutor Systems (lTS) open a whole new perspective to the Control Center operators' training, 

as they allow for a more flexible training and require much less assistance from the training statf.  



This MSc thesis presents the intelligent tutor SPARSE-IT. It works closely tied to the expert system 

SPARSE, an intelligent alarms processor for the REN (Rede Eléctrica Nacional, S.A.) Control Centers, 

and its main goal is to achieve the training of the Control Center operators in such a way that they are 

able to correctly and timely interpret those alarm messages, therefore assuring a quick power 

restoration.  

The SPARSE-IT design was based on a thorough study of the current status ofthe ITS field, specially 

those aspects more relevant to this specific project.  


