
Resumo 

A rentabilidade dos Sistemas Eléctricos de Energia exige que se mantenham os padrões de 

qualidade de serviço exigidos a custos mínimos, tanto económicos como ecológicos. Assim, os 

Sistemas Eléctricos de Energia são actualmente explorados muito mais próximo dos limites 

admissíveis do que há alguns anos atrás. Esta situação exige que o controlo seja muito preciso e 

eficiente. Por outro lado, a extensão e o número cada vez mais elevado de instalações abandonadas 

dos Sistemas Eléctricos de Energia actuais requer que os mesmos sejam controlados a partir de 

pontos estratégicos - Centros de Controlo e Condução. 

Dado que é através das interfaces com o utilizador das aplicações computacionais usadas naqueles 

Centros que os operadores monitorizam a rede eléctrica, a adequação destas condiciona o 

desempenho dos operadores na condução do Sistema Eléctrico de Energia. Sendo aquelas 

aplicações utilizadas em condições muito diferentes (como os regimes normais e os regimes 

perturbados) e por grupos de utilizadores com características e necessidades também razoavelmente 

diversas, será de esperar que as respectivas interfaces se adaptem aos vários tipos de situações e de 

utilizadores. 

A condução do Sistema Eléctrico de Energia em situações críticas, como as de incidente, leva a que 

se pretenda que as interfaces das aplicações computacionais dos Centros de Controlo e Condução 

sejam capazes de apresentar uma actuação mais inteligente, de modo a apoiar os operadores nessas 

circunstâncias. 

Nesta Dissertação apresenta-se uma interface desenvolvida para um sistema de processamento 

inteligente de alarmes e apoio à analise de avarias e à reposição de serviço. Esta interface apresenta 

características adaptativas, fornecendo aos operadores, no caso da ocorrência de um incidente, 

apenas a informação relevante e necessária ao restabelecimento do sistema. 

Abstract 

To be profitable, Power Systems must obey service quality patterns required at minimum costs, either 

economical or ecological. Thus, nowadays Power Systems are explored nearer allowable limits than 

few years ago. This situation requires very precise and efficient control. On the other hand, the 

increasing number and extension of abandoned Power Plants demands a present Power System 

Control from strategic points - Power System' Control Centres. 

As operators supervise power network through the user interface of Control Centres applications, the 

interface performance in Power System conduction is subjected to the interface's adequacy. Interfaces 

relative to computer applications must adapt to several conditions (such as normal situations and 

disturbance situations)and to user's groups with different characteristics and needs. 



In order to support operators under critical situations, such as incident conditions, Power System 

control requires a more intelligent performance from user interfaces of control Centres applications.  

This Dissertation presents a user interface developed for an intelligent alarm processing system and 

support to damage analysis and service-restoration. The interface has adaptive features, providing to 

operators, under incident conditions, only the relevant and necessary information to perform power 

restoration. 


