
Resumo 

Este trabalho de investigação analisa o problema da Estimação de Estado de Sistemas 

Eléctricos de Energia. O estimador de estado processa um conjunto redundante de medidas 

com o objectivo de estimar o estado de uma rede eléctrica de energia. Medidas lógicas e 

analógicas são teletransmitidas para os centros de controlo. As medidas lógicas são utilizadas 

pelo processador de topologia para determinar a configuração do sistema. As medidas 

analógicas são usadas juntamente com a informação proveniente do processador de topologia, 

com os parâmetros da rede e por vezes com algumas pseudomedidas como dados iniciais do 

processo de estimação de estado. Se o conjunto de medidas for suficiente para tornar a 

estimação de estado possível, então a rede diz-se observável. Perdas temporárias da 

observabilidade da rede podem acontecer devido a mudanças repentinas da topologia da rede 

ou a falhas do sistema de telecomunicações. 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.  

Genericamente pode afirmar-se que as técnicas de estimação de estado se dividem em dois 

grandes grupos: estimação estática e estimação dinâmica. A estimação estática baseia-se no 

pressuposto de que o ponto de funcionamento do sistema se pode considerar 

aproximadamente constante para pequenos intervalos de tempo. Estes métodos não 

consideram portanto a evolução temporal do vector de estado do sistema. A estimação 

dinâmica está normalmente associada a estudos em tempo real da segurança dinâmica das 

redes eléctricas de energia. Estes métodos recorrem habitualmente a algoritmos baseados no 

filtro de Kalman, no entanto, a utilização destes algoritmos apresenta dois tipos de dificuldades: 

a elevada dimensão dos problemas a analisar e a exigência de um reduzido tempo de 

execução.  

O presente trabalho pode considerar-se dividido em três partes fundamentais. Na primeira 

parte é feita uma abordagem à formulação matemática do problema e faz-se referência aos 

algoritmos mais utilizados. Na segunda parte apresentam-se e discutem-se algumas das 

metodologias mais utilizadas para a detecção e identificação de erros grosseiros. Na terceira 

parte, descreve-se o algoritmo implementado para análise de estimação de estado de um SEE 

com detecção e identificação de erros grosseiros e discutem-se os resultados obtidos.  

Abstract 

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

estimation processes a set of redundant measurements to estimate the state of the power 

system. Logic and analogic measurements are telemeters to the control centre. Logic 

measurements are used in topology processor to determine the system configuration. The state 



estimator uses a set of analog measurements along with the system configuration supplied by 

the topology processor, network parameters and if necessary some pseudo measurements as 

input of state estimation process. If the set of measurements is sufficient to make the state 

estimation possible, thus the network is observable. Temporary unobservability may still occur 

due to unanticipated network topology changes or failures in the telecommunications systems. 

To guarantee the accuracy of state estimation results, it’s necessary to provide the state 

estimator with a routine of detection and identification of anomalies that may eventually affect 

the measures.  

Generically it’s possible to say that state estimation techniques are divided in two main groups: 

static estimation and dynamic estimation. Static estimation is based in the presupposition that 

system function point can be considered constant for small time periods. These methods don’t 

take in attention the temporal evolution of system state vector. Dynamic estimation is normally 

associated with studies on the dynamic safety of electric power systems networks in real time. 

These methods are based on the Kalman filter algorithm; however the implementation of these 

algorithms brings two kinds of difficulties: the wide scale of problem to be analysed and, 

simultaneously, the need of reduced time of execution.  


