
 
Resumo 

A integração de uma quantidade significativa de produção dispersa nas redes de distribuição 

é tecnicamente complexa. As redes de distribuição actuais foram concebidas para a produção 

centralizada de energia e para posterior distribuição pelos diferentes consumidores. De modo a 

lidar com os problemas técnicos derivados da produção dispersa, foi desenvolvido um sistema 

de gestão de controlo da rede de distribuição, “Distribution System Management Controller” 

(DSMC). Um controlo activo de uma rede de distribuição requere a experiência de um algoritmo 

de estimação de estados que proporcione informação em tempo real sobre a rede. 

O uso de um DSMC pode ser usado para aumentar a penetração de produção dispersa na 

rede. Nas redes de distribuição a presença de medições em tempo real é muito limitada. A 

falta desse tipo de medições deve ser compensada pelo uso da informação sobre as cargas. A 

adição de grande número de medições em tempo real na rede de distribuição não é uma 

solução rentável, e o uso das informações das cargas é essencial. 

Na actual dissertação, um algoritmo de estimação de estados de uma rede de distribuição é 

exposto juntamente com a aplicação de diferentes medidas na rede de distribuição e os 

possíveis benefícios da aplicação das medidas em tempo real, “Phase Measurement Units” 

(PMU’s). 

  

 

 

Abstract 

The integration of a significant amount of new distributed generation is technically 

challenging in existing distribution networks. Existing distribution networks were designed to 

distribute the centrally generated energy to the diferent customers. A cost effective solution to 

manage the technical problems caused by distributed generation comes from the innovative 

network control and active management, a Distribution System Management Controller 

(DSMC). An active management of the ditribution network requires the existence of a state 

estimation algorithm which provides real-time information of the network. 

The use of the DSMC can be used to increase the penetration of distributed generation in 

the distribution network. In distribution networks the availability of real time measurements is 

very limited. The lack of real time measurements must be compensated by the use of 

information from the loads. The addition of large numbers of new real time measurements is 

not a cost-effective solution, and the use of load consumption information is essential. 

In this thesis a distribution system state estimation algorithm is presented and the 

applicability of measurements in the distribuiton network, along with real time measurements 

“Phase Measurement Units” possible beneficts.




