
Resumo 

A presente dissertação descreve aplicações de Redes Neuronais (RN) em estudos de Estabilidade 

Transitória (ET) de Sistemas Eléctricos de Energia (SEE). Pretende-se, inicialmente, propor um 

método de avaliação em tempo real, e oferecendo grande precisão, do índice de ET, cuja avaliação 

pelos meios clássicos se revelam tradicionalmente demorados e/ou imprecisos Para isso, são 

construídas ferramentas baseadas em RN para classificação do estado de ET de vários SEE. A 

análise de resultados, nos casos estudados, permite verificar o superior desempenho obtido com RN, 

relativamente a outras técnicas concorrentes. 

O passo seguinte consiste em explorar as facilidades oferecidas pelas RN, estabelecendo medidas 

de controlo preventivo da ET, de modo a evitar determinado tipo de estados do sistema ou por forma 

a minimizar determinada função de custo. Estuda-se também o problema multi-contingência, 

considerando-se simultaneamente o factor custo de produção. Pretende-se que o novo estado seja 

não só seguro em relação às várias perturbações consideradas mas também económico. A aplicação 

dos algoritmos desenvolvidos mostra que, a partir de pontos de funcionamento instáveis, é possível 

obter novos estados estáveis à custa de um pequeno incremento no custo de operação. 

Finalmente, apresenta-se uma metodologia que permite a definição do pré-despacho incluindo 

restrições de ET. Novas ferramentas baseadas em RN permitem visualizar, em termos de 

estabilidade, diversos cenários correspondentes às várias hipóteses de pré-despacho. Esta 

informação pode constituir um importante elemento de ajuda à decisão, na fase de planeamento da 

operação, uma vez que facilita o processo de definição de despachos seguros. 

Os algoritmos propostos são testados em três SEE: no sistema de teste da CIORE (Confédération 

Internationale des Grands Réseaux Électriques), no SEE da ilha de Lemnos (Grécia) e no SEE da ilha 

da Madeira. As contingências consideradas são diferentes consoante o sistema analisado: curtos-

circuitos no sistema da CIGRE e perturbações de origem eólica em Lemnos e na Madeira. Pretende-

se, com o facto de se considerar diversos SEE e perturbações, verificar se a metodologia proposta é 

susceptível de ser generalizada. 

Abstract 

This dissertation reports Artificial Neural Networks (ANN) based applications in the study of Transient 

Stability (TS) of Power Systems (PS). 

First, a method for fast and accurate evaluation of the TS degree is proposed. The developed 

methodology is tested in several PS and performance results are compared to the ones obtained with 

other pattern recognition techniques. ANN present a better performance than competitor techniques in 

all tested cases. 



The next step consists on the definition of preventive control measures to assure stable operation 

states relatively to one or several continents that may occur separately in a PS. Production costs are 

also considered, enabling one to obtain secure solutions with a minimal incremental operation cost. 

Implemented algorithms explore the possibility of getting, directly from the trained ANN, the sensibility 

of the stability index relative to the control variables. New secure stable states are obtained from 

previous unstable ones, in exchange of small increments in operation costs. 

Finally, a new ANN based method for the definition of unit commitment with security constraints is 

presented. New ANN based tools provide a visualisation, in terms of stability, of several scenarios 

corresponding to different unit commitment hypothesis. This kind of information can be very useful in 

the decision aid process of operation planning because it facilitates the definition of secure dispatches. 

Proposed algorithms are tested on three PS: the CIGRE test system, the Lemnos' island PS and the 

Madeira's island PS. Several contingencies are also considered (3phase faults in CIGRE system and 

wind perturbations in both Lemnos and Madeira's) in order to enlarge the method's application domain 

and check if it can be generalised. 


