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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). 
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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.  
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1 -  Introdução 
 

A integração de uma quantidade significativa de produção dispersa numa rede de 

distribuição constitui um desafio técnico. As redes de distribuição que actualmente existem 

foram concebidas para a produção centralizada de energia e para a posterior distribuição pelos 

diferentes consumidores. De modo a lidar com os problemas técnicos derivados da produção 

dispersa, foi desenvolvida uma rede de controlo inovadora com uma gestão activa. 

O uso de um controlo de gestão activa da rede de distribuição, “Distribution Management 

System Controller” (DMSC) permite minimizar os problemas de estabilidade causados pela 

produção dispersa. 

Um DMSC, ou seja, um controlo activo exige a presença de um algoritmo de estimação de 

dados que providencie informação da rede de distribuição em tempo real. Para isso é 

desenvolvido um algoritmo do sistema de distribuição que será posteriormente apresentado. A 

disponibilidade das medidas em tempo real das redes de distribuição é bastante limitada. Esta 

ausência deve ser compensada através do uso de informação proveniente das cargas.  

Os algoritmos de estimação de estado têm sido largamente usados nas redes de transporte 

nas últimas duas décadas. Para estas redes verifica-se a existência de maior número de 

medidas disponíveis do que as estritamente necessárias para o conhecimento de toda a rede. 

Para estes casos, estes algoritmos foram desenvolvidos com o objectivo de reduzirem o erro das 

medidas. A existência de excesso de medidas permite o aperfeiçoamento da estimação de tal 

modo que a precisão das variáveis medidas acaba por ser melhor que a do valor medido 

correspondente. 

No caso das redes de distribuição o problema é diferente. A disponibilidade de medidas em 

tempo real é muito limitada, impossibilitando o cálculo do estado da rede utilizando apenas 

estes valores. A estimação de estados nas redes de distribuição não tem como objectivo 

aperfeiçoar as medidas existentes, este tem como objectivo fornecer apenas um anteprojecto, 

um rascunho, um esquema básico da estimação de estados da rede. 

É reconhecido que nas redes de distribuição, as medidas em tempo real são insuficientes 

para a estimação do estado da rede e que outras têm de ser adicionadas, nomeadamente 

medidas de tensão. O investimento financeiro nas redes de distribuição é limitado, por este 

motivo o número de novas medidas tem de ser o mais reduzido possível. A localização destas 

novas medidas é um factor chave para a conclusão com sucesso da estimação.  
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A adição de grande quantidade de novas medidas em tempo real não é uma solução 

rentável, mas a actualização da informação do consumo de carga é essencial. Na actual tese, 

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). 

Motivação 

A principal motivação para a realização deste projecto é a necessidade futura que ele 

apresenta, tendo em conta que Portugal tem de cumprir as futuras metas do protocolo de 

Kyoto, alternativas à produção centralizada de energia têm de ser incentivadas. Com o 

objectivo de explorar o melhor uso da procura de produção dispersa, a ideia da exploração 

passiva das redes de distribuição tem de ser abandonada. As redes de distribuição têm de 

incluir um novo controlo de procedimentos para as tornar activas. 
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2 -  Revisão de literatura 
 

2.1. Rede de distribuição 
 

As redes eléctricas têm por objectivo assegurar a transmissão de energia desde as 

instalações de produção até aos consumidores finais. 

As redes de distribuição actualmente existentes foram concebidas para a produção 

centralizada de energia e para a posterior distribuição pelos diferentes consumidores. A função 

destas redes é levar a energia até junto dos consumidores, domésticos ou industriais, para o 

que se usam três níveis de tensão: a baixa tensão, à qual estão directamente ligados os 

aparelhos; a média tensão, que alimenta os postos de transformação; a alta tensão, que 

fornece energia às subestações. Estas redes também recebem energia produzida pelos 

produtores independentes, que usam fontes renováveis (minihidrica, eólica e solar) ou 

cogeração. 

Aspecto de importância fundamental na exploração dos SEE é o da respectiva fiabilidade. 

Os elementos das redes estão naturalmente sujeitos a avarias, que originam interrupções no 

fornecimento de energia, se não houver redundância. Esta implica aumento dos custos de 

investimento, havendo que estabelecer um compromisso entre estes custos e os benefícios que 

acarretam, o qual se reflecte na estrutura topológica da rede. Nas redes de distribuição 

existem duas estruturas tipológicas usuais: 

• Rede Radial – é constituída a partir de um ponto de alimentação, por linhas que se 

vão ramificando sem jamais se encontrarem num ponto comum. Correspondem à 

menor fiabilidade e também ao menor custo. Se não existir produção a elas ligada, 

o sentido do trânsito de energia é do ponto de alimentação para a carga. 

• Rede malhada (anel) com exploração radial – nas redes de distribuição em áreas 

urbanas com elevada densidade de carga, pode usar-se uma estrutura malhada 

(anel) com exploração radial, para o que se utilizam interruptores normalmente 

abertos, que podem ser fechados em caso de indisponibilidade de um troço de 

linha, de forma a assegurar a continuidade do serviço [2]. 
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Segundo a entidade concessionária das redes de distribuição em Portugal [3], as mesmas são 

constituídas: 

• Linhas de Alta Tensão - tensão nominal é igual ou superior a 60 kV, até aos 120 kV, 

para tensões nominais superiores pertencem à REN. Estas linhas unem os centros 

produtores (centrais térmicas, hídricas, eólicas) às subestações ou entre várias 

subestações. São normalmente aéreas podendo, no entanto, ser subterrâneas. As 

linhas aéreas são constituídas por apoios, normalmente metálicos, sendo os 

condutores suspensos ou apoiados por isoladores. 

• Linhas de Média Tensão - tensão nominal é inferior a 60 kV. As tensões mais comuns 

são 10,15 e 30 kV. Estas linhas ligam as subestações aos Postos de Transformação ou 

ligam diferentes Postos de Seccionamento/Transformação entre si. Podem ser 

aéreas ou subterrâneas. As aéreas são normalmente em cabo nu, apoiadas em 

postes de betão (mais comum) ou metálicos, sendo os condutores suspensos ou 

apoiados por isoladores. 

• Linhas de Baixa Tensão - Levam a energia eléctrica desde os Postos de 

Transformação, ao longo das ruas e caminhos até aos locais onde é consumida em 

Baixa tensão (230 V entre fase e neutro e 400 V entre fases). Podem ser de 2 tipos: 

aéreas ou subterrâneas. As linhas aéreas podem ser em condutores nus ou isolados 

em feixe (cabo torçada). As linhas em condutor nu estão fixas sobre isoladores e 

apoiados em postes de betão, ou sobre postaletes metálicos fixos na fachada. Os 

cabos de distribuição de baixa tensão são normalmente constituídos por cinco 

condutores um dos quais se destina à iluminação pública. 

• Subestações - Destinam-se a elevar a tensão da electricidade produzida nas centrais 

para ser transportada em alta tensão para as zonas de consumo, ou, uma vez perto 

das zonas de consumo, baixar o nível de tensão para poder ser dispersa em média 

tensão. Genericamente estas instalações contêm os pórticos onde chegam e de 

onde partem as linhas, os transformadores de potência e acessórios de protecção. 

Estas instalações estão protegidas por uma vedação, com sinais que advertem para 

o perigo eléctrico no interior e interditam o acesso a pessoas não autorizadas. 

• Postos de Transformação - Têm a função de reduzir a Média Tensão para a Baixa 

Tensão utilizável pelo consumidor final doméstico, comercial ou pequeno industrial. 

Existem 2 tipos diferentes: encerrado numa construção de alvenaria, 

eventualmente numa caixa metálica, ou aéreo suspenso em poste. 

É reconhecido que nas Redes de Distribuição, as medidas em tempo real são insuficientes 

para a estimação do estado da rede e que outras têm de ser adicionadas, nomeadamente 

medidas de tensão. O investimento financeiro nas redes de distribuição é limitado, por este 

motivo o número de novas medidas tem de ser o mais reduzido possível. A localização destas 

novas medidas é um factor chave para a conclusão com sucesso da estimação.  
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2.2. Estimador de estados 
 

De modo a validar modelos em tempo real, na área de supervisão e controlo de sistemas de 

energia, existem situações que originam valores afectados por erros. Estes erros vão por sua 

vez originar parâmetros que não representam de forma adequada o mundo real, e daí, nasce a 

necessidade de testes [4]. Com a crescente necessidade de monitorização do sistema eléctrico 

de energia, aparece o “Supervisory Control and Data Acquisition” (SCADA). Um dos seus 

principais objectivos, além de efectuarem controlo do sistema em que são introduzidos, é 

recolher medidas de tensão, corrente, potência e posições das tomadas dos transformadores. 

Podem-se considerar duas estratégias quanto aos programas de validação de parâmetros em 

tempo real: 

• Utilização de informação não processada de forma a verificar se os equipamentos 

associados estão representados de forma correcta. 

• Aplicar uma função ao modelo e, a partir do seu resultado, verificar a correcção ou 

incorrecção da informação disponível. A isto designamos de Estimação de Estados. 

Na estimação de estados, o modelo constitui uma abstracção do sistema real. Os valores 

medidos são associados a componentes do modelo, mas podem não haver informações relativas 

a alguns componentes. Os valores medidos e transmitidos podem estar afectados por erros 

associados aos transdutores, equipamento de medida, transformadores de intensidade, 

transformadores de tensão, conversores, etc., ou então erros introduzidos pelo equipamento de 

transmissão de informação para o centro de controlo. As próprias características da rede podem 

influenciar, no caso das redes de distribuição, existe pouca informação. 

Para se poder identificar o estado corrente de operação do sistema, os estimadores de 

estado facilitam com eficiência e precisão a monitorização das variáveis operacionais, tal como 

as tensões dos barramentos e fluxos de potências das linhas. Fornecem também as informações 

necessárias para que se possa avaliar, em tempo real, a eficiência das medidas correctivas que 

estão a ser tomadas, ou poderão ser tomadas, para prevenir contingências. 

Toma em atenção medidas não exactas, com possíveis erros de medida, isto porque existe 

uma redundância do conjunto de valores medidos e calculados e utiliza processos estatísticos 

para estimar os valores mais prováveis de forma a minimizar ou maximizar o critério 

pretendido. O mais comum destes critérios é o de minimizar a soma dos quadrados dos erros, 

ou seja, da diferença entre o valor estimado e a medida real (ou lida). 
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Objectivos da estimação de estados: 

• Obter um modelo do sistema em tempo real, completo e consistente, através da 

verificação das leis de Kirchoff, atribuindo valores para todas as variáveis mesmo 

que não tenham sido medidas e verificar se os resultados de uma estimação de 

estados verifica as equações de trânsito de potências. 

• Estimar o valor de grandezas não medidas ou não mensuráveis. 

• Identificar medidas afectadas por erros. 

• Obter uma base de informação necessária à utilização de outras funções. 

• Obter resultados mais próximos da realidade do que os recebidos pelos aparelhos de 

medição, através da informação das medidas afectadas por erros. 

O valor de qualquer outra grandeza deverá poder ser calculada a partir do valor das 

variáveis de estado. Estas variáveis são obtidas a partir do problema de estimação de estados. 

Normalmente escolhe-se a V (tensão) e a Θ (fase) como variáveis de estado. 

 O sistema deve ser observável de modo a que seja possível calcular o valor das variáveis de 

estado a partir das medidas. Se tal não for possível, excluí-se a parte não observável do 

sistema, ou incluem-se medidas fictícias para atingir observabilidade, medidas virtuais, as quais 

serão utilizadas no algoritmo (Ver Anexo A), de modo a simular uma rede de distribuição. 

As medidas disponíveis deverão ser redundantes. Geralmente num sistema real o máximo de 

medidas a utilizar � deve ser ≫ 2 × o número de barramentos do sistema (N). Quanto maior, 

melhor. 

� > 2� − 1  

Existem 2� − 1 variáveis a estimar. 

	 = 	ú��� �� ���á���� �� ������ (2 × 	º �� 	ó� (�) − 1)  
� = 	ú��� �� �������  

Factor de redundância = �
� > 1 Eq. 2.1 

Quanto à formulação do problema de estimação, o conjunto de tensões complexas nos nós 

de um sistema define o seu estado: 

��� =

 !
!!
!!
"�#
�$...��&'

''
''
(

=

 !
!!
!!
"�#)0+ ,1
�$)0+2,

...��)�+	,&'
''
''
(
 Eq. 2.2 
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Com estas variáveis e conhecendo as características eléctricas da rede é possível calcular 

restantes informações de interesse (-.+ , 0.+ , 1.+ , 02. , 12.). O algoritmo de estimação de estados a 

ser utilizado no Matlab® será descrito mais detalhadamente no sequente capítulo 4. 

Os tipos de medidas mais utilizadas em estimação de estados: 

• Trânsitos de potência medidos nas extremidades dos ramos. 

• Injecções de potencia activa e reactiva nos nós da rede. 

• Módulos das tensões dos nós (valor rms). 

• Módulos das correntes (valor rms). 

• Tomadas de transformadores. 

Algumas destas medidas vêm afectadas de erros de medida, de ruído na transmissão da 

informação e problemas na sincronização de dados. 

Existem ainda outras medidas. As designadas pseudo-medidas. Estas podem ser: 

• Injecções de potência nulas em nós sem consumo nem produção. 

• Potência consumidas definidas a partir de previsões ou dados históricos. 

Dependentemente da fonte destas medidas, a elas são atribuídos pesos pequenos (altas 

variâncias). Estas medidas servem para aumentar a redundância da informação a utilizar. Vão 

ser fundamentais principalmente na estimação de estados em redes de distribuição onde existe 

escassa informação sobre a rede, de modo a garantir o funcionamento do algoritmo de 

estimação para essa topologia específica de rede. 

Em relação à topologia da rede, neste caso, ela é fixa e conhecida, podendo ser 

desconhcida, existindo vários trabalhos de autores que tratam o problema da topologia 

desconhecida (ex. Monticelli), que é uma realidade nas redes de distribuição dada a baixa 

automação destas redes. 

Um estimador de estados tem como função: 

• Pré-filtrar as medidas, verificando a consistência das mesmas (tensões negativas, 

potências fora da gama admissível). 

• Processar o modelo topológico eléctrico da rede, ou seja, recolher informação do 

estado dos interruptores. 

• Analisar a observabilidade, avaliando se existem medidas suficientes e bem 

distribuídas para correr a estimação de estados. Identifica a existência de ilhas ou 

ramos não observáveis. 

• Estimar os estados, calculando o sistema óptimo do sistema composto por tensões e 

fases. 
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• Processar as medidas erradas, determinando quais as medidas erradas e porventura 

erros topológicos. 

As medições que incluem as posições dos interruptores das subestações são processadas 

pelo processador da topologia, que vai gerar um modelo da rede com os barramentos e ramos 

em funcionamento. Este modelo não se limita a incluir todos os barramentos da zona sob 

controlo, também barramentos escolhidos de sistemas vizinhos, que servirão para construir e 

melhorar o modelo do sistema externo. 

O estimador de estados tem como componentes principais: 

 

 

Vantagens da estimação de estados: 

• Fornecimento da informação completa do comportamento do sistema em tempo 

real. 

• Melhor conhecimento das possibilidades do sistema. 

• Reduz o tempo de decisão em situações críticas e minimiza o risco de serem 

tomadas decisões erradas. 

Dados Fixos Dados Variáveis 

Pré-filtragem Análise Topológica 

Estimação de Estados Análise de observabilidade 

Detecção de Erros Eliminação de 
erros 

Interface Homem - Máquina 

Medidas 

Figura 2.1 - Componentes de um estimador 

Estados 
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•  Detecta avarias no sistema. 

Problemas que os estimadores de estado devem lidar: 

• Existência de erros. 

• Inexistência de leituras e a não simultaneidade de medidas. 

• Medidas realizadas durante fenómenos transitórios. 

• Erros originados pelo modelo matemático e pela assimetria do sistema. 

• Parâmetros imprecisos da rede. 

• Erros na configuração da rede devido a erros na informação do estado dos 

disjuntores existentes. 

Concluindo, o estimador de estados constitui a principal técnica de segurança em tempo 

real. Actua como filtro entre as medidas recolhidas do sistema e todas as aplicações que 

exigem a melhor qualidade de dados recolhidos da rede para o actual estado do sistema. 

Igualmente um estimador de estados funciona como um filtro contra medidas incorrectas e 

outras informações recebidas pelo SCADA. 
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3 -  “Phase Measurement Units” 
 

A história do aparecimento das “Wide Area Measurements” (WAM) remonta a um famoso 

“blackout” na costa Este dos Estados Unidos da América em 1965. Após este fenómeno, a 

comissão federal reuniu-se. A falha foi descoberta e discutida entre as entidades reguladoras do 

sistema eléctrico: não existia conhecimento do estado do sistema eléctrico em tempo real. 

As recomendações foram estabelecidas: constituir um sistema de medição em tempo real e 

desenvolver métodos computacionais de apoio. Este foi o primeiro lançamento das actividades 

que levaram ao aparecimento da estimação de estados e contingências de análise em tempo 

real. Os pioneiros nesta área de trabalho foram Stagg [5] [6], Dopazo [7] [8] [9], Schweppe [10] 

[11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20], DyLiacco [21] [22] entre outros, que culminou 

com o aparecimento do software “Energy Management System” (EMS) similar ao SCADA. Este foi 

o ponto de partida para as WAM e estimação de estados [23]. 

Com o desenvolvimento dos computadores nas décadas de 60 e 70, a evolução dos sistemas 

eléctricos de protecção e a importância das medições sincronizadas, entre 1982 a 1992 

desenvolve-se o primeiro “Phase Measurement Unit” (PMU) na Virginia Tech. Na década de 90 

desenvolvem-se os reles de frequência, e a integração de diferentes funções de protecção num 

só aparelho origina o PMU. 

 



12 
Aperfeiçoamento de um algoritmo de Estimação de Estados para Rede de Distribuição considerando grande 
penetração de produção dispersa 
 

 

 

 

Os PMU’s são aparelhos de monitorização de rede que melhoram significativamente a 

monitorização e análise dinâmica do sistema eléctrico. Se forem instalados em pontos críticos 

da rede, os PMU’s podem ser usados para determinar a performance da estabilidade do 

sistema. Com estes aparelhos, os operadores do sistema têm rápido acesso a dados precisos da 

rede, permitindo-lhes optimizar a utilização de recursos. Ao aperfeiçoar a utilização de 

recursos através dos PMU, as entidades evitam desperdícios e morosos investimentos nos 

sistemas de transmissão de energia. 

Pela determinação de falhas mais rapidamente, a instalação de PMU’s permite à entidade 

responder de maneira mais célere a eventos críticos. Não só melhora a fiabilidade do sistema 

como também aumenta a sua segurança. Assim, falhas críticas podem ser previstas. Quando a 

probabilidade de ruptura do sistema excede os limites aceitáveis, o sistema pode ser 

reconfigurado para uma estrutura mais estável, reduzindo o impacto de um potencial falha. 

A importância dos PMU’s deve-se à necessidade crescente de maior controlo e vigilância da 

rede em tempo real. O sistema SCADA não permite recolher informações num intervalo de 

tempo curto. 

PMU’s sincronizados ou “Synchronizing Measurement Units” são unidades que fornecem 

medições da sequência positiva das tensões e correntes nas subestações em tempo real, com 

indicação do instante de tempo da medição, e que enviam estas informações através de 

satélites de posicionamento global, “Global Positioning System” (GPS), ou por cabos de fibra 

Centralizada 

Local IED – Protecção directa 
e local 

Wide Area Monitoring 

Protecção e Controlo 

- Visão dinâmica da área 

SCADA/EMS 

- Visão Estática 

- Fenómenos de longa duração 

Milissegundos Segundos Minutos 

Figura 3.1 - Várias medidas de protecção do Sistema Eléctrico [23]. 
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óptica. Estes dois tipos de aparelhos fazem parte dos meios de “Wide Area Monitoring System” 

(WAMS). 

 

As medições de diversas subestações são recebidas num ponto comum, onde as informações 

correspondentes no mesmo instante de tempo são colocadas no vector das medidas da 

estimação de estados, comparando as duas medições e reportando o erro. No método dos 

mínimos quadrados devemos atribuir um valor superior ao peso das leituras devido à maior 

precisão dos PMU’s. Assim, a estimação de estados será mais precisa. 

O impacto dos PMU’s numa estimação de estados depende principalmente da precisão e da 

qualidade de calibragem dos PMU’s, do número e posicionamento dos mesmos e da precisão da 

informação relacionada com o SCADA. 

Diversos relatórios apontam vantagens à utilização de PMU’s em detrimento do SCADA [24] 

[25]. Entre elas, destaca-se a capacidade de detecção de oscilações que poderão significar 

perturbações em risco de evoluírem para blackouts, e a vantagem significativa de ter 

capacidade de detalhe suficiente em relação aos modelos SCADA para recolher informações do 

estado dinâmico do sistema [26]. 

PMU’s apresentam como desvantagens principais: 

• A recolha de dados em curtos espaços de tempo tende a sobrecarregar a rede de 

comunicações. 

• Problema de armazenamento de informação recolhida. 

• O problema de análise, quer em tempo quer em pessoal, de tanta informação 

recolhida; 

A Figura 3.2 exemplifica os beneficios da utilização dos PMU’s em relação ao SCADA [25]. 
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Figura 3.2 - Comparação do PMU com SCADA em medição de fase [25]. 

Observa-se facilmente a diferença temporal de recolha de dados, neste caso da medição da 

fase. 

 

3.1. Cruzamento de dados dos “Phase Measurement Units” 
com o “Supervisory Control and Data Acquisition” 

 

Se for considerado o facto de que a rede analisa os dados através do SCADA, os dois sistemas 

podem-se combinar, aperfeiçoando o estudo da rede. 

Nestes sistemas conjuntos não podemos considerar o posicionamento dos PMU’s de modo a 

que observem a rede nem configurar aplicações baseadas nesse princípio. Neste sentido 

colocam-se os WAMS a controlar ou observar a parte principal da rede e os dados SCADA 

encarregados por uma menor parte do sistema. Os dois sistemas são assimilados e adquirem 

uma segurança e estabilidade de operação desejada. Possuindo os dados de medição do SCADA 

e se um PMU for instalado no sistema eléctrico, podemos obter os parâmetros da rede a 

qualquer momento de acordo com a informação da medição do PMU. Isto é descrito como sendo 

ondas de água [26], tal como apresenta a figura 3.3: 
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Figura 3.3 - Informação de medição do PMU estendendo-se como ondas de água [26]. 

Assim, os PMU’s fornecem dados sobre a tensão do barramento em que estão ligados e a 

corrente dos ramos ligados a esse barramento. Quanto ao SCADA fornece medições da potência 

activa e reactiva que vai permitir obter as tensões nos outros extremos dos ramos. A 

observabilidade total da rede é garantida. 

 

3.2. Posicionamento de “Phase Measurement Units” 
 

A colocação de PMU’s é feita nos barramentos correspondentes a subestações. O número de 

PMU’s a utilizar na rede, certos artigos [27] referenciam um valor de 20% a 25% do número total 

de barramentos na rede de transporte, para uma boa observabilidade, sendo esta opção 

diferente para redes de distribuição como será apresentado posteriormente. É importante 

referir que toda a informação disponível sobre a implementação de PMU’s apenas se verifica na 

rede de transporte, sendo abordada a sua implementação na rede de distribuição na presente 

tese. 
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Figura 3.4 - Posição do PMU numa subestação [23]. 

A colocação de PMU’s respeita quatro regras, segundo o artigo [24]: 

• No local onde é colocado o PMU, atribui-se de uma medida de tensão ao 

barramento e uma medição de corrente a cada ramo adjacente ao mesmo. 

• A cada nó no outro extremo de uma linha ligada ao nó onde está colocado o PMU, 

atribui-se uma pseudo-medida de tensão. 

• Ao ramo que liga dois barramentos considerados na regra anterior, atribui-se uma 

pseudo-medida de corrente. 

• Quando o balanço num nó é conhecido (um nó sem injecções de potência), atribui-

se uma pseudo-medida de corrente a cada ramo em que a corrente possa ser 

obtida, através da lei de Kirchoff. 

Como já foi referido, a documentação sobre colocação de PMU’s na rede de transporte é 

abundante e todas elas apresentam as suas vantagens e desvantagens [24] [26] [28]. Um dos 

objectivos do presente trabalho, é introduzir a hipótese de substituição de medições colocadas 

numa rede de transporte, por PMU’s, e quantificar os possíveis benefícios, sendo que a 

metodologia a aplicar é descrita em [29], sendo explicada com maior detalhe posteriormente 

no capítulo 5. 
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4 -  Algoritmo de Estimação de Estados 
 

Algoritmos de estimação de estados da rede de transporte têm sido usados com êxito nos 

últimos anos e estão bem documentados [1]. O aumento do número de ligações de produção 

dispersa em redes de distribuição criou a necessidade de formulação de um algoritmo de 

estimação de estado destas redes. Esta é uma necessidade recente pelo que a documentação 

disponível relativa a este tema é reduzida, em comparação com a documentação já existente 

para as redes de transporte. Neste capítulo é apresentado o algoritmo de estimação de estados 

pelo método dos mínimos quadrados “Weighted Least Squares” (WLS) a ser usado em software 

Matlab®. 

Nos dias de hoje, as redes de distribuição têm topologia eléctrica radial, mas o elevado 

número de ligações de produção dispersa tende a torna-las mais emalhadas e o uso de técnicas 

desenvolvidas para as redes radiais não é possível. Contudo, técnicas desenvolvidas para a rede 

de transporte podem ser utilizadas quer por rede radial quer por redes emalhadas.  

Vários autores tentaram adaptar as técnicas de estimação de estados das redes de 

transporte nas redes de distribuição [1]. Schweppe (1970) define pela primeira vez uma solução 

para o problema de estimação de estado com o método dos mínimos quadrados e Alcir 

Monticelli apresentou uma solução para problemas de determinação da topologia. A maioria dos 

métodos foi desenvolvida nos Estados Unidos. As redes de distribuição MT dos Estados Unidos 

são desequilibradas, razão pela qual o método de estimação de estado é de três fases. No Reino 

Unido, as redes de 11 kV são relativamente equilibradas pelo que modelos de uma fase podem 

ser aplicados, tal como acontece no resto dos países da Europa incluindo Portugal. 

Na maior parte dos métodos anteriores o objectivo é desenvolver a estimação de estado 

usando a informação existente da rede. Nestas condições, a aplicação do algoritmo de 

estimação de estados da rede de transporte constitui um desafio. Nesta tese vai ser 

considerada uma abordagem de uma fase, pois e rede em estudo é de origem inglesa, e o 

reforço dos sistemas de medição existentes será investigado no capítulo seguinte. 
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Entradas para o estimador de estados: 

• Medidas – entradas principais do algoritmo. Podem ser tensões, trânsitos de 

potência, potências injectadas ou correntes. Medições são colocadas em pontos 

críticos da rede de distribuição e os valores medidos são enviados em tempo real 

para o estimador de estados através de um sistema de comunicações. 

• Pseudo-medidas – são valores utilizados da mesma forma que as medidas, mas não 

são obtidas em tempo real, são estimativas. As principais pseudo-medidas para o 

presente estimador de estados vão ser as cargas em cada transformador 11/0.4 kV. 

A estimação da potência activa e reactiva é necessária. A matriz z da subrotina 

initiali_pgds.m, subrotina que inicializa as variáveis principais do problema, define 

a topologia da rede e o sistema de medição (Ver Anexo A), contém as estimativas 

das potências em cada barramento. 

• Pesos – todos os sistemas de medição têm erros. Investir em sistemas de medição de 

grande qualidade resulta em medidas precisas com pequenos erros. Dependendo da 

qualidade do sistema de medição e do sistema de comunicações, cada medida vai 

ter um peso anexado. A ideia deste peso é atribuir mais importância às medidas 

precisas no algoritmo.  

 

 

 

Estimador 
de 

Estados 

Entradas Saídas 

Tensão 

P 

Q 

Estimativa 
de Cargas 

Desvio 
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Figura 4.1 – Entradas e saídas do algoritmo de estimação de estados 
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O peso das pseudo-medidas depende da precisão da estimativa de cargas. A 

precisão vai ser sempre menor que as precisões das medições reais, resultando 

numa menor importância das pseudo-medidas no algoritmo. 

Medidas e pseudo-medidas seguem uma distribuição normal. O desvio padrão da 

distribuição faculta o peso de cada medida ou pseudo-medida, sendo o desvio 

padrão da distribuição de uma medida precisa, pequeno. 

• Medidas Virtuais – alguns barramentos não têm carga, e por isso os consumos de 

potência activa e reactiva nesses barramentos é nulo. Essas medidas virtuais vão 

actuar como medidas sendo indespensáveis ao funcionamento do estimador de 

estados. 

• Topologia – o número de barramentos, os barramentos adjacentes, o número de 

ramos e a impedância de cada ramo são necessários para o funiconamento do 

algoritmo. 

Saídas do algoritmo: 

• O algoritmo vai ter como saída os valores da tensão e fase em todos os 

barramentos. Para cada valor resultante, o algoritmo vai fornecer um peso na forma 

de desvio padrão da distribuição normal. Depois de obitidos estes valores, os 

trânsitos de potência poderão ser obtidos em todos os ramos. 

O método dos mínimos quadrados usa as leituras das fases da corrente e da tensão. Obtem-

se assim uma pequena parte do sistema pelo método linear de estimação e o método não linear 

finaliza a estimação, sobrepondo-se os dois métodos estimadores, combinando os resultados.  

O método introduz vantagens ao seu processo de convergência, nomeadamente tende 

rapidamente para a solução final, o que origina um número reduzido de iterações.  

Temos que calcular o jacobiano em cada iteração, o que atrasa o processo, mas em 

compensação o método apresenta uma boa facilidade de cálculo que reduz a memória 

necessária para o efeito. 

No método dos mínimos quadrados, a expressão a minimizar é a função objectivo: 

min 6(7) = ∑ (9. − ℎ.(7#, … , 7�))<=====>=====?
@A

$ . #
BAC = �9 − ℎ(7)�D<==>==?

EF(G)H
. I. �9 − ℎ(7)�<==>==?

EF(G)
�.J#  Eq. 4.1 

J(x) – Jacobiano, soma do quadrado dos resíduos (diferença entre os valores medidos e os 

valores calculdados) 

zi  - medida i lida 

hi(x) - medida i estimada 

ri - resíduo (estimativa do erro) da medida i 
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σi - desvio padrão i 

]z(x) - vector dos resíduos 

W - matriz dos pesos 

A função hi(x) relaciona as variáveis consideradas (x) e as medidas pretendidas (z). 

Desta forma temos: 

7D = �K$; KM; … ; KN; �#; �$; �M; … ; �N�  	 = 	ú��� �� ���á���� �� ������ (2 × 	º �� 	ó� − 1) 
Na matriz hi(x) inserimos as funções, para o cálculo dos trânsitos de potência num ramo: 

0.+ = O.PACQO.PA.PR.STU VARWX.PA.PR.UYZ VAR
OCWXC   Eq. 4.2 

1.+ = X.PACQX.PA.PR.STU VARQO.PA.PR.UYZ VAR
OCWXC − �.$. [\

$  Eq. 4.3 

0+. = O.PRCQO.PA.PR.STU VARQX.PA.PR.UYZ VAR
OCWXC   Eq. 4.4 

1+. = X.PRCQX.PA.PR.STU VARWO.PA.PR.UYZ VAR
OCWXC − �+$. [\

$   Eq. 4.5 

Potências injectadas num barramento: 

0. = ∑ �. . �+ . ]^.+ . cos K.+ + c.+ . sin K.+dN+J#    Eq. 4.6 

1. = ∑ �. . �+ . ]^.+ . sin K.+ −c.+ . cos K.+dN+J#    Eq. 4.7 

e.+ = fgARC WhARC
PA       Eq. 4.8 

Onde ^.+ e c.+ são componentes da matriz das admitâncias nodais: 

�i� = �^� + j�c� Eq 4.9 

Sendo: 

R – Valor da resistência da linha p.u 

Gij – Inverso do valor da resistência da linha que liga os barramentos i e j; 

X – Valor da impedância da linha p.u. 

Bij – Inverso do valor da reactância da linha que liga os barramentos i e j; 
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θij – Diferença de fases entre o barramento i e j em radianos 

Iij – Intensidade de corrente na linha que liga os barramentos i e j p.u. 

Construindo uma matriz diagonal com as variâncias de cada medida, a matriz invertida de R 

é obtida, ou seja a matriz dos pesos (W): 

k(7) = lℎ(7) =
 !
!"

mno(G)
mGo ⋯ mno(G)

mGq⋮ ⋱ ⋮mnt(G)
mGo ⋯ mnt(G)

mGq &'
'( ∧ I =

 !
!"

#
BoC 0 0
0 ⋱ 0
0 0 #

BqC&'
'( Eq. 4.10 

Para encontrar o mínimo (ou máximo) de uma função temos a derivar e igualar a zero. 

Aplicando o Método Newton-Raphson para resolver um sistema de equações, que são igualdades 

a zero para determinar o zero da derivada que será o mínimo, obtemos a seguinte expressão: 

v7 = wk(7)D . I. k(7)<====>====?
x

y
Q#

. k(7)D . I. �9 − ℎ(7)�<==>==?
EF(G)

 Eq. 4.11 

 

G – Matriz ganho 

v9(7) =
 !
!!
"�9# − ℎ#(7)�
�9$ − ℎ$(7)�..9� − ℎ�(7)&'

''
(
 Eq. 4.12 

O valor v7 é obtido pela eq. 4.10. Este valor é adicionado a �7�. As variáveis de estado são 

actualizadas. 

�7� = �7� +  v7 Eq. 4.13 

O processo acaba quando o valor de v7 é muito pequeno. 

Modelo para o qual se estimam os parâmetros (x): 

9 = ℎ(7) + z {
 !
!!
" 9#...9�&'

''
(

=
 !
!!
" ℎ#(7#, 7$, … , 7�)...ℎ�(7#, 7$, … , 7�)&'

''
(

+
 !
!!
" �#...��&'

''
(
 Eq. 4.14 

Onde: 

9 - Vector de medidas; 

7 - Vector de estado; 
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ℎ.(7) - Função conhecida entre a medida 9. e as variáveis de estado do sistema; 

z - Vector de erros das medidas; 

X? 

• �.; � = 1, … , � (módulo da tensão em todos os N barramentos do sistema); 

• K.; � = 1, … , � − 1 (fase da tensão em todos os N barramentos do sistema, menos o 

de referência). 

Z? 

• 0.+;1.+ (trânsito de potências nos ramos), 

• 0.;1. (potências injectadas nos barramentos); 

• �. (módulo da tensão nos nós). 

Algoritmo iterativo em 5 passos: 

1. Estimar valores iniciais para as tensões e ângulos: Vi=1 p.u. e θi=0 rad, 

considera-se o índice k=0 como início do processo; 

2. Calcular h(x), H(x) e ]z com os valores de x mais actuais; 

3. Calcular ]xk; 

4. Actualizar xk+1=xk+]xk; 

5. Testar a convergência |]xk| < tolerância 

- Caso se verifique acabar o problema com: x=xk+1; z=h(xk+1) e J(x); 

- Caso não se verificar regressar ao ponto 2 com k=k+1; 

Todas as medidas, pseudo-medidas e medidas virtuais seguem uma distribuição normal ou 

gaussiana. Dois parâmetros definem a distribuição gaussiana: a média e o desvio padrão. Por 

definição, 99.73% do tempo que uma medida segue distribuição gaussiana é entre a média-3 

desvios padrões e média+3 desvios padrões. Isto permite escrever o desvio padrão da 

distribuição em termos de incerteza da medida usando a seguinte expressão: 

3. } = �é��� ∗ .���@��F�
#��  Eq. 4.14 

Onde } é o desvio padrão e a média o valor recebido da medição ou a estimativa da carga 

da pseudo-medida. Se existir o caso inverso de calcular a incerteza das saídas (valores da 

tensão e fase) do desvio padrão obtido pelo algoritmo, a expressão é a seguinte: 

�	����9� = ± M��×B
�é�.�  Eq. 4.15 

Onde a média é o valor da tensão ou fase obtido do algoritmo [1]. 
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5 -  Caracterização de medidas a 
aplicar na rede de distribuição 

 

Neste capítulo, é aplicado o algoritmo de estimação de estados desenvolvido no capítulo 

anterior, capitulo 4, a uma rede radial de distribuição, figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Rede Radial de Distribuição (30) 

A rede em estudo é uma rede típica de distribuição cedida amavelmente pelo “Centre for 

Sustainable Electricity and Distributed Generation” (SEDG). Faz parte de uma outra rede, é 
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composta por cabos e linhas, com níveis de tensão compreendidos de 11 kV, 33 kV e 132 kV. 

Contém 4 pontos de injecção da rede de transporte na rede de distribuição, 281 barramentos, 

322 ramos e 5 geradores distribuídos. Foi desenvolvida pela “University of Manchester Institute 

of Science and Technology”, fazendo parte do “Generic Distribution System” (GDS), projecto 

criado no Reino Unido, UKGDS, com o objectivo de desenvolver modelos genéricos de redes de 

distribuição representativas de redes desse país, servindo assim de plataforma ao 

desenvolvimento de software, teste e demonstração de novas técnicas e métodos, que irão 

ajudar a atingir as metas de 2010 de produção dispersa e energias renováveis anglo-saxónicas 

[31] [32] [33]. 

Para este estudo apenas foi considerada uma secção de 95 barramentos, alimentada à 

tensão de 11 kV, com dois parques eólicos. A topologia da mesma não é considerada fixa, sendo 

posteriormente objecto de estudo, os efeitos aquando a sua reconfiguração, encerrando o ramo 

87 - 95 e abrindo o ramo 60 – 65. 

A principal fonte de alimentação encontra-se no barramento 1, onde está conectado um 

transformador 33/11 kV. Existem ainda dois parques eólicos nos barramentos 11 e 51, 

fornecendo um máximo de 675 kW, cada um. 

O número total de ramos é 94, todos eles maioritariamente resistivos, sendo o rácio médio 

R/X de 2.12. Este factor é importante na determinação do pico da corrente de curto-circuito 

trifásico assimétrica, estando também relacionado com a velocidade de convergência do 

algoritmo [34]. Tendo em conta o valor deste factor, ao reconfigurar a rede, substituirei os 

valores da resistência (R) e reactância (X) do ramo que será fechado, pelos valores do ramo que 

foi aberto, de modo a conservar o rácio médio R/X de 2.12. 

Os barramentos com carga, encontram-se representados por grandes pontos negros, os 

outros que são representados por pequenos pontos negros, não contêm nenhuma carga 

conectada, são usados como medidas virtuais. Ao todo, existem na rede 39 barramentos deste 

tipo. Para os barramentos com carga conectada, no relatório que serviu de suporte a este 

trabalho [1], existia um modelo de cargas num servidor “Unix”, a fornecer o trânsito de 

potências, tensões dos transformadores, etc., actualizando a cada meia hora, durante as 8760 

horas do ano. Visto que na elaboração deste projecto, não tive acesso a esse servidor, 

considerei apenas os valores máximos durante o ano, valores esses que foram fornecidos 

juntamente com o código fonte do algoritmo. Os resultados a obter através da estimação de 

estados, dependem muito das várias variáveis utilizadas, e neste capítulo irei demonstrar isso. 

As variáveis mais importantes são: 

• Número de medidas de Tensão. 

• Precisão das medidas de Tensão. 

• Posição das medidas de Tensão na rede. 
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• Precisão da estimativa do trânsito de potência nos ramos. 

• Número de medidas de trânsito de potência nos ramos. 

• Posição das medidas de trânsito de potência nos ramos. 

O objectivo deste capítulo é demonstrar e justificar, o número e localização de medidas nos 

barramentos, discutindo os resultados. Em primeiro lugar será realizada a estimação de estados 

para a rede com a sua topologia normal no subcapítulo a, como demonstra a figura 5.1, e 

depois no subcapítulo b, a estimação para a rede reconfigurada. Os locais onde foram 

consideradas as medidas, e os valores das mesmas, encontram-se no Anexo B. 

 

5.1. Sem Reconfiguração da Rede de Distribuição 
 

Para este estudo, o modelo de cargas apresentava dados da hora de maior carga do ano [1]. 

Nessa particular hora, o trânsito de potência activa dos parques eólicos era também, máximo. 

Na figura 5.2, abaixo, encontra-se o perfil tas tensões por barramento: 

 

Figura 5.2 - Perfil das tensões 

A precisão da estimativa de cargas (incerteza das pseudo-medidas) ficou fixada em 25% em 

todas as cargas, e as variâncias de todas as medidas virtuais (injecções nulas em nós sem cargas 

nem produção) em σ2=1.10-11. Segundo a ERSE [35], a incerteza associada à medição do erro do 

contador deve ser igual ou inferior a 1/3 do erro especificado na norma de ensaio que lhe é 

aplicável. Associando ao algoritmo, que a incerteza das pseudo-medidas nos barramentos 

contidos em which_load_generat (matriz relativa ao algoritmo), em percentagem, e das 
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medidas do trânsito de potência, seria 3%, a precisão do sistema de medição é 1% (incerteza 

das medições de tensão). 

Inicialmente, reparamos que a tensão será maior no barramento principal de produção, o 1, 

seguidos dos barramentos adjacentes 94, 93, e de barramentos próximos, 24, 25, 95. Também 

os barramentos onde existe conexão com pontos de produção eólica, 11 e 51, terão a tensão 

acima do normal da rede, como seria de esperar. Porém seria precipitado pensar que estes 

barramentos seriam boas localizações para colocar medidas de tensão, apesar de esta 

afirmação ter a sua quota-parte de verdade. 

De facto, este algoritmo não permite encontrar as localizações em que podemos colocar 

medidas, como acontece com algoritmos de estimação de estados vocacionados para redes de 

transmissão. No entanto, ao correr o algoritmo por diversas vezes, apercebemo-nos de certos 

locais em que o desvio padrão das grandezas a medir acabam por ser maiores. Então, colocando 

medidas em locais mais prováveis de serem mais susceptíveis a erros de medição, tais como 

barramentos onde a tensão é elevada, barramentos de final de rede, barramentos onde existe 

produção, apercebemo-nos que assim reduzimos o erro. 

Para tal, irei apresentar várias hipóteses de colocação de medidas de tensão em diversos 

barramentos, até chegar ao pior caso, sendo esse, objecto de estudo. 

5.1.1. Número e Posição de Medidas de Tensão na rede de distribuição 
 

Antes de escolher a primeira localização das medidas, observando a rede com atenção, 

pode-se afirmar precocemente que os locais onde o desvio padrão vai ser maior serão nos 

barramentos de fim de linha, sendo esses locais, uma boa escolha para colocação das medidas. 

Temos o primeiro caso, na figura 5.3, abaixo: 
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Figura 5.3 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 58, 64, 81 e 86 

Os barramentos onde o desvio padrão é maior, são o 11 e o 51, 0.003856 p.u. e 0.003518 

p.u. respectivamente. Este comportamento vai-se banalizar para quaisquer escolhas de 

localização das medidas, visto que são pontos de conexão de produção eólica e o seu trânsito 

de potência é maior em relação a outros barramentos, como se pode verificar nos casos 

apresentados a seguir. 

A primeira linha do gráfico da figura 5.3 é o resultado da estimação colocando apenas uma 

medida de tensão no barramento 58. A segunda linha, a vermelho, é o resultado da estimação 

de estados colocando duas medidas de tensão nos barramentos 58 e 64. A linha verde significa 

que neste caso coloquei três medidas de tensão, os últimos dos dois barramentos e ainda mais 

um no barramento 81. Por fim, a linha a negro significa que coloquei quatro medidas de tensão 

nos barramentos 58, 64, 81 e 86. Esta escolha de barramentos deve-se ao facto de serem todos 

eles, barramentos de fim de linha. A precisão do sistema de medição que se vai colocando nos 

barramentos é sempre igual para todos, 1%. 

Após um breve relance sobre a figura 5.3, é fácil reparar que com o acréscimo de medidas 

na rede, o desvio padrão da tensão diminui, resultado este, que já estaria à espera, pois no 

caso das redes de distribuição, existem informações sobre a rede, mas, poucas medidas, e 

quanto mais medidas “eu” forneço ao algoritmo, ele vai preencher essa lacuna de medidas e 

tornar a estimação da rede mais precisa. Porém, apesar do aumento do número de medidas, os 

picos de devio continuam a ser nos barramentos 10, 11 e 51, apesar de se evidenciarem valores 

elevados nos barramentos 8, 9, 24 e 25. A localização das próprias medidas de tensão na rede 

vai influenciar esse comportamento como iremos ver a seguir. Neste caso, nenhum barramento 

onde se colocaram as medidas produz. 
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No caso seguinte, figura 5.4, variando a localização das medidas, coloca-se uma medida no 

barramento 60, mesmo no coração da rede como se pode verificar pela figura 5.1, e depois 

acrescentam-se nos barramentos 29, 81 e 51. O barramento 29, trata-se de um barramento de 

fim de linha, tal como o 81. O barramento 51, ponto de conexão com produção eólica, sendo 

mais interessante do ponto de vista cientifico. 

 

Figura 5.4 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 60, 29, 81 e 51 

Sendo a localização das medidas diferente do primeiro caso, o desvio padrão nos 

barramentos 11 e 51 continuam com os valores mais elevados da rede, sendo o desvio padrão, 

0.003898 p.u. e 0.003472 p.u. Comparando estes valores com os da figura 5.3, a diferença não 

é relevante, e o comportamento que o estimador de estados tem, quando se acrescenta 

medidas de tensão, é o mesmo, ou seja o desvio padrão diminui. O mesmo acontece com o caso 

abaixo, figura 5.5, com medidas nos barramentos 60, 29, 39 e 51. 

A mudança de localização da terceira medida, do barramento 81 (fim de linha) para o 

barramento 39 (centro da rede), em pouco vai alterar o desvio padrão da tensão na rede, de 

facto, o desvio padrão dos barramentos 11 e 51, continuam os mesmos. 
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Figura 5.5 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 60, 29, 39 e 51 

Mantendo a primeira medida no barramento 60, alterei a localização da segunda medida 

para o barramento 11, ponto de conexão com produção eólica, barramento 81, fim de linha e 

outro barramento com um ponto de conexão com produção eólica, barramento 51. O resultado 

observa-se na figura 5.6. 

Pela primeira vez, colocam-se 4 medidas de tensão, e em duas delas, em barramentos 

adjacentes a pontos de produção eólica. Segundo o que tinha descrito atrás e de acordo com as 

conclusões iniciais obtidas, devia obter um desvio padrão menor nos barramentos de produção 

eólica. Comparativamente à figura 5.5, com a colocação da medida no barramento 11, o desvio 

diminui no mesmo, mas o desvio do barramento 51 permanece praticamente com o mesmo 

valor, aquando da colocação de medidas no próprio barramento. Daqui posso concluir que a 

colocação de medidas nos barramentos onde há maior trânsito de potência, pode melhorar a 

precisão da medição no barramento, mas por outro lado, pode não afectar. 

Ou seja, a colocação de medidas nos barramentos pode estar indirectamente relacionada 

com a diminuição do desvio padrão, mas para já ainda são conclusões prematuras, são 

necessários mais estudos, outras localizações de medidas na rede. 
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Figura 5.6 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 60, 11, 81 e 51 

Colocando quatro medidas em barramentos de fim linha, figura 5.7, todos eles sem 

conexão a pontos de produção, 32, 68, 81 e 37, observa-se que o desvio aumenta, continuando 

os barramentos 11 e 51, com 0.003732 p.u. e 0.003876 p.u., respectivamente. Porém colocando 

as restantes medidas, a estimação melhora, mas os piores casos continuam a ser os mesmos. 

Desta vez, a não colocação de medidas de tensão nos barramentos de produção só veio 

confirmar o que se suspeitava: a sua não inclusão piora a estimação do algoritmo na rede. 

 

Figura 5.7 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 32, 68, 81 e 37 
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O nível do desvio padrão no barramento 11 aumenta, relativamente aos casos anteriores, 

pois não existe perto dele nenhuma medida colocada, provocando o aumento, pois trata-se de 

uma rede radial, e este barramento está numa extremidade. 

Para estes últimos casos, na tentativa de encontrar o pior cenário, para o qual será mais 

estimulante e maior o desafio em encontrar solução, coloca-se uma medida no principal 

barramento de produção, barramento 1, a segunda no barramento 11 de produção eólica, o 

terceiro no barramento 33 e a quarta no barramento de produção, 51. 

A figura 5.8 mostra isso mesmo. Reparamos então que a situação piora em relação a casos 

anteriores, o desvio padrão aumenta se efectuarmos a colocação de medidas nestes 

barramentos, continuando os barramentos 11 e 51 com os valores mais altos, seguidos dos 

barramentos adjacentes ao principal barramento de produção, o 1. 

 

Figura 5.8 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 33 e 51 

Na figura 5.8 o desvio padrão encontra-se em 0.004142 p.u. no barramento 11 e 0.004701 

p.u. no barramento 51. Com valores de desvio padrão mais elevados, reparamos que ao colocar 

uma medida no barramento 11, ele diminui, o acontece com o barramento 51. 

São ambos pontos de conexão de produção eólica, estão ambos afastados um do outro, 

estando o barramento 51 mais perto do barramento principal. Colocando medidas em cada um 

deles, o desvio padrão diminui para valores parecidos, pois agora estes dois barramentos 

possuem medidas. Nota-se a diminuição do desvio nos barramentos 30 a 40 devido à presença 

da medida no barramento 33. 

Ao observar todos estes casos, estes últimos poderiam ser os piores casos, de modo a serem 

estudados mais aprofundadamente, mas facilmente se percebe que, as medidas deverão ser 
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colocadas, nos barramentos de produção, que acabam por ser três, o 1, 11 o 51, pois são os que 

apresentam maior desvio sempre que não se colocam medidas, e outro barramento à escolha. 

Na figura 5.9, é então apresentada a solução para o pior caso, medindo valores do desvio 

da tensão nos referidos barramentos. 

 

Figura 5.9 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 81 e 51 

Tendo ainda possibilidade de acrescentar outra medida, a localização escolhida será 

próxima da região do barramento 80 onde o desvio padrão tem um valor elevado em vários 

barramentos. A escolha desse barramento acabou por recair no barramento 81, devido à sua 

posição afastada, tentando criar assim um vértice. 

Mais uma vez, os resultados são semelhantes em relação à colocação anterior, mas 

evidencia-se uma ligeira diminuição do desvio no barramento 51, e na zona dos barramentos 70 

a 80 por causa da presença de uma medida no barramento 81.  

Obtemos as localizações para colocação das medidas, no barramento da subestação, o 1, 

porque se houver investimento em medidas, o primeiro local será este; os barramentos de 

produção eólica, pois apresentam elevados valores do desvio padrão de tensão, barramentos 11 

e 51, e um barramento de fim de linha, neste caso o 81 por se localizar num extremo da rede. 

Veremos então como se comporta o algoritmo, quando trabalhamos com outras variáveis. 

Visto que numa rede de distribuição, se quisermos obter informações sobre a mesma, temos 

que investir monetariamente, e se normalmente o fundo de investimento é limitado, em vez de 

colocarmos as medidas pela ordem anterior, 1,11,81 e 51, se colocarmos primeiro no 

barramento principal de produção e depois nos barramentos conectados com produção eólica, a 

última medida poderá não ser necessária. Esta hipótese apresenta-se a seguir, na figura 5.10. 
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Figura 5.10 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 ou 81 

Como se pode observar, ao colocarmos a primeira medida no barramento 1, o desvio padrão 

diminui nesse local, e ao colocarmos no barramento 11, também, diminuindo 

consideravelmente dos barramentos 1 ao 30, 40. Estas duas medidas vão afectar a estimação 

para melhor, e ao colocarmos a terceira medida no barramento 51 (linha verde), reparamos que 

os maiores picos do desvio se situação nos 2.25×10-3, e comparando-a com a linha a negro que 

simboliza a colocação de uma medida no barramento 81, conclui-se que a última medida 

poderá ser dispensável, pois os valores de desvio são muito próximos e assim, os custos de 

investimento numa rede desta topologia não serão tão avultados. 

No que respeita ao efeito das medidas na fase das tensões, a figura 5.11 mostra-o. Os picos 

mais elevados do desvio da fase encontram-se, tal como no desvio da tensão, nos barramentos 

conectados a pontos de produção eólica, estando os valores mais elevados na região dos 

barramentos 80 a 90. 
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Figura 5.11 – Desvio padrão da fase por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 e 81 

Da utilização da primeira medida no barramento da subestação, à adição da medida no 

primeiro ponto de produção eólica, barramento 11, nota-se a melhoria no próprio barramento, 

mas não na restante rede. Com o acréscimo da terceira medida no segundo ponto de produção 

eólica, no barramento 51, confirma-se a melhoria no próprio barramento e nos restantes 

barramentos, desde o 40 até ao 90. Mais uma vez a quarta medida poderá ser dispensada, visto 

que não traz benefícios significativos.  

Em termos de incerteza de tensão, os casos de estudo serão só três, com localizações das 

medidas nos barramentos 58, 64, 81 e 86 na figura 5.12; barramentos 32, 68, 81 e 37 na figura 

5.13 e nos barramentos 1,11,51 e 81 na figura 5.14. 

No primeiro caso, observa-se que os barramentos 11 e 51, pontos de conexão com produção 

eólica, continuam com elevada divergência de valores, desta vez em relação à incerteza da 

tensão, 1.25% e 1.15% respectivamente, com a zona na rede onde se situam os primeiros 

barramentos, também apresentar valores elevados. Com uma medida colocada, o valor mínimo 

da incerteza da tensão ronda o 1%. 
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Figura 5.12 – Incerteza da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 58, 64, 81 e 86 

Ao acrescentar medidas na rede, os resultados são semelhantes ao que acontecia 

anteriormente, a estimação melhora, a incerteza da tensão diminui. À aplicação da quarta 

medida faz com que o valor mínimo da incerteza fique pelos 0.5%, continuando os barramentos 

11, 24, 25 e 51 os principais picos de incerteza da tensão. Se compararmos a posição das 

medidas na rede com a posição dos barramentos referidos, rapidamente nos apercebemos que 

se deve ao facto das medidas estarem colocadas longe dos principais pontos de produção. 

O mesmo acontece na figura 5.13, os barramentos de maior pico continuam a ser o 11 e o 

51, apesar de as medidas serem colocadas em locais diferentes na rede. As medidas são 

colocadas como no caso anterior, em barramentos de fim de linha, e por isso os barramentos de 

produção e barramentos próximos destes, apresentam valores acima dos restantes 

barramentos. Reparamos que a colocação adicional da segunda para a terceira, e depois para a 

quarta medida, não traz grandes melhorias nos barramentos 11 e 51. 
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Figura 5.13 – Incerteza da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 32, 68, 81 e 37 

Seguindo o mesmo processo anterior, como no caso do desvio padrão da tensão, aplicam-se 

as medidas então no pior caso, ou seja, colocam-se as medidas nos locais que apresentem 

piores valores de incerteza. O resultado apresenta-se na figura 5.14. 

 

Figura 5.14 – Incerteza da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 e 81 

 

Rapidamente concluímos que estes serão os locais para colocar as medidas, pois distingue-

se a melhoria aquando da sua colocação, estando inicialmente a nossa intuição errada... Com 

três medidas colocadas, valor mais alto situa-se nos 0.78% e o menor nos 0.60%, diminuindo 
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respectivamente para os 0.70% e 0.52% com quatro medidas. Mesmo colocando as medidas 

nesses pontos (barramentos 1, 11, 51 e 81), os picos principais da incerteza da tensão estão 

localizados nas regiões da rede perto dos mesmos. Como a potência de saída dos parques 

eólicos não é medida, é tratada como se tivesse ±25% de incerteza de carga. Estes valores são 

muito superiores aos consumos médios nos restantes barramentos, e é por isso que esses 

barramentos apresentam picos na incerteza da tensão. 

Se compararmos os gráficos das colocações de quatro medidas (linhas a negro) das figuras 

5.12 e 5.14 observar-se que os valores mais altos de incerteza se encontram nos mesmos 

pontos, mas o resultado com as medidas em 1,11,51 e 81 é mais regular e a incerteza menor 

em grande parte da rede. 

Em relação à incerteza da fase, em percentagem, o resultado dos gráficos é muito similar 

ao da figura 5.11, só os valores das ordenadas é que são diferentes, pois trata-se da incerteza 

em percentagem. A figura 5.15 apresenta-se abaixo com os resultados. 

 

Figura 5.15 – Incerteza da fase por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 e 81 

As conclusões que se podem retirar desta figura e da figura 5.11, são exactamente as 

mesmas, visto que os valores base do desvio padrão provêem da matriz que fornece os valores 

base para a incerteza, apenas a grandeza das ordenadas é diferente. Com a adição de medidas 

nos barramentos críticos, a estimação melhora, e a adição da quarta medida, torna-se 

dispensável. Os resultados obtidos em relação à fase são moderados pois ao contrário do que 

acontece nos algoritmos de estimação de estados vocacionados para a rede de transporte, onde 

a fase da tensão e da corrente, são de extrema importância, o algoritmo de estimação de 

estados usado aqui, centraliza-se na tensão e na potência, factores de extrema importância 

para a rede de distribuição, onde o erro da fase não é tão elevado. 
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O efeito da precisão das medidas é estudado em baixo. Assumimos o caso base das medidas 

nos barramentos 1, 11, 51 e 81. A precisão da estimativa de carga (incerteza das pseudo-

medidas) ficou fixada em 25% em todas as cargas, e as variâncias de todas as medidas virtuais 

em σ2=1.10-11. 

Melhorando a precisão das três medidas, de 1% para 0.2%, figura 5.16, este efeito é 

atenuado, e a incerteza da tensão nos barramentos 1, 11 e 51 aproxima-se da incerteza dos 

restantes barramentos [1]. 

 

Figura 5.16 – Incerteza da tensão por barramento, variando a precisão de medição 

O aspecto gráfico é semelhante, o resultado melhora significativamente conforme o 

aumento da precisão do sistema de medida. A precisão do sistema de medição de tensão tem 

uma influência fundamental no resultado obtido no estimador de estados. Para tentar tornar a 

simulação o mais real possível, manterei a precisão do sistema em 1%, pois trata-se de um valor 

aceitável.  

Mais uma vez, a quarta medida a colocar no barramento 81, é dispensável devido ao 

reduzido progresso que traz. O procedimento adoptado para a localização das medidas de 

tensão é simples. Começa-se por colocar uma medida de tensão na subestação 33/11 kV, onde 

provavelmente a medida irá já existir, e depois vão-se adicionando medidas nos barramentos 

que apresentam maiores índices de desvio padrão de tensão. 
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5.1.2. Número e Posição de Medidas de Potência 
 

Na tabela 5.1 encontram-se os ramos associados ao número de ramo na matriz 

branches_power inserida na rotina initiali_pgds.m do algoritmo (Ver Anexo A). 

Número Ramo 
Do Barramento 

 Para Barramento 
Número Ramo 

Do Barramento 
 Para Barramento 

1 1 94 48 53 54 
2 1 93 49 53 55 
3 93 95 50 55 56 
4 2 3 51 55 57 
5 2 4 52 57 58 
6 4 5 53 57 59 
7 5 6 54 39 60 
8 6 7 55 60 61 
9 7 8 56 61 62 
10 8 9 57 61 63 
11 8 10 58 63 64 
12 10 11 59 60 65 
13 4 12 60 65 82 
14 12 13 61 82 83 
15 12 14 62 83 84 
16 14 15 63 84 85 
17 14 16 64 85 86 
18 16 17 65 83 88 
19 16 18 66 87 88 
20 18 19 67 88 89 
21 19 20 68 89 90 
22 20 21 69 90 91 
23 20 22 70 91 92 
24 22 23 71 89 44 
25 22 24 72 44 45 
26 24 25 73 45 46 
27 24 94 74 46 47 
28 19 26 75 47 48 
29 26 27 76 48 49 
30 26 28 77 49 50 
31 28 29 78 50 51 
32 28 30 79 65 66 
33 30 31 80 66 67 
34 31 32 81 67 68 
35 30 33 82 66 69 
36 33 34 83 69 70 
37 34 35 84 70 71 
38 35 36 85 70 72 
39 36 37 86 72 73 
40 34 38 87 73 74 
41 38 39 88 74 75 
42 39 40 89 74 76 
43 40 41 90 76 77 
44 40 42 91 77 78 
45 42 43 92 78 79 
46 43 52 93 79 80 
47 52 53 94 79 81 

Tabela 5.1 – Número dos ramos 
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As únicas medidas utilizadas nos estudos prévios eram medidas de tensão. As figuras 

seguintes mostram uma comparação do resultado obtido quando é adicionada uma medida de 

potência activa ao caso: 

• Quatro medidas de tensão nos barramentos 1,11, 51 e 81. 

• Precisão do sistema de medição de tensão=1%. 

• Precisão da estimativa de carga=±25%. 

• Variância das medidas virtuais: σ2=1×10-11. 

Mais uma vez procuramos os casos mais atraentes a nível cientifico para qual a adição desta 

medida conduzirá supostamente a uma melhoria significativa da estimação de estados. Temos 

então quatro possíveis localizações na rede: no ramo 36 (barramentos 33 a 34), ramo 12 

(barramentos 10 a 11), ramo 78 (barramentos 50 a 51) e por fim no ramo 27 (barramentos 24 a 

94). Assim, serão colocadas três medidas de trânsito de potência activa nos ramos adjacentes 

aos barramentos com produção, e uma medida no centro da rede. A precisão da medição é de 

3% (incerteza das pseudo-medidas nos barramentos contidos em which_load_generat, em 

percentagem, e das medidas do trânsito de potência, ver Anexo A). Apenas foi utilizada uma 

medida de potência activa, estando o algoritmo limitado à utilização de duas medidas.  

A primeira medida é colocada bem no centro da rede, no ramo 36, e o resultado da 

estimação encontra-se abaixo, figura 5.17: 

 

Figura 5.17 – Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 36 

A nível da incerteza da tensão, a melhoria da estimação é visível, sendo mais relevante na 

zona onde se encontra o ramo e nos barramentos próximos do mesmo. Nos ramos onde existem 

picos de incerteza, barramentos 11 e 51, a melhoria apenas é significativa no barramento 51. 
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Em relação ao desvio padrão da potência activa por ramo, figura 5.18, existe melhoria, 

mas apenas nos ramos próximos ou contínuos ao ramo 36. As piores situações situam-se nos 

ramos 1 (barramentos 1 a 94), ramo 21 (barramentos 19 a 20), ramo 23 (barramentos 20 a 22), 

ramo 25 (barramentos 22 a 24) e ramo 27 (barramentos 24 a 94), onde não existe melhoria 

significativa. Para estes ramos será então interessante encontrar uma boa localização para a 

medida de potência activa de modo a melhorar a estimação de estados nessas zonas, logo esta 

posição da medida não será favorável nesse aspecto. 

 

Figura 5.18 – Desvio padrão do trânsito de Potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 36 

De seguida, coloca-se a medida no ramo 78 (barramentos 50 a 51), ramo posterior ao 

barramento 51, ponto de conexão de produção eólica. O resultado da estimação tendo em 

conta a incerteza da tensão por barramento apresenta-se abaixo na figura 5.19. 
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Figura 5.19 – Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 78 

Em relação ao caso anterior, figura 5.17, os resultados são muito semelhantes. Há melhoria 

da estimação, quanto à incerteza da tensão, e é visível em toda a rede, principalmente nos 

ramos próximos ao ramo onde a medida é colocada. 

No que indica ao desvio padrão do trânsito de potência, figura 5.20, o resultado é 

semelhante ao da figura 5.18. 

 

Figura 5.20 – Desvio padrão do trânsito de Potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 78 
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Em comparação com a incerteza, não existe melhoria significativa da estimação por toda a 

rede, apenas em alguns ramos próximos da colocação da medida. Os ramos que apresentam os 

maiores picos continuam a ser os mesmos (1, 21, 23, 25, 27) e a aplicação da medida não surtiu 

efeitos expressivos. 

Coordenando a medida no ramo posterior ao barramento do outro ponto de conexão de 

produção eólica, o ramo 12 (barramentos 10 a 11), obtemos através da estimação, a seguinte 

incerteza da tensão: 

 

Figura 5.21 – Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 12 

Ao contrário dos resultados anteriores, nos quais era visível o efeito da estimação no que 

respeita aos resultados da incerteza ao longo de toda a rede, observa-se na figura 5.21 que a 

medida apenas vai afectar os ramos próximos e melhorando o próprio ramo onde está situada a 

medida. A colocação da medida no ramo 12 tem um efeito diminuto no resto da rede. Isto será 

devido ao facto deste ramo se encontrar numa posição mais afastada e isolada em comparação 

com os outros locais antecedentes de emprego de medidas de trânsito de potência, estando 

este ramo conectado aos ramos contíguos do barramento principal pelo ramo 6 (barramentos 4 

a 5). 

No que se refere ao desvio padrão do trânsito de potência por ramo, os resultados são 

equivalentes aos anteriores, como se pode constatar na figura 5.22. 

De facto existe uma melhoria nos ramos próximos, mas em comparação ao efeito na rede, 

esse é quase nulo. Os piores casos, os ramos 1, 21, 23, 25 e 27, continuam inalterados. 
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Figura 5.22 – Desvio padrão do trânsito de Potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 12 

Por fim, a medida de potência activa é colocada entre os barramentos 24 e 94 (ramo 27), 

perto do barramento principal de produção, o barramento 1. 

 

Figura 5.23 – Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 27 

O resultado dos gráficos mostra uma melhoria significativa da estimação da tensão perto da 

região onde a medida foi colocada, no ramo 1 e nos ramos próximos do ramo 27, sendo que a 

incerteza da tensão noutras regiões da rede se mantenha sem benefícios expressivos [1]. 
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A figura 5.24 apresenta o desvio padrão da potência activa por barramento. A tabela com 

os ramos associada ao número de ramo encontra-se previamente disposta (Tabela 5.1). 

 

Figura 5.24 – Desvio padrão do trânsito de potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 27 

Ao contrário do que acontecia anteriormente, os desvios padrões do trânsito da potência 

activa relacionados com os ramos a serem medidos diminui claramente em quase toda a rede. 

As principais melhorias ocorrem nos ramos 1 (barramentos 1 a 94), ramo 21 (barramentos 19 a 

20), ramo 23 (barramentos 20 a 22), ramo 25 (barramentos 22 a 24) e no ramo 27 (barramentos 

24 a 94), que são os ramos contíguos ao qual se coloca a medida, ramo 27. 

Existem alguns ramos em que o desvio padrão do trânsito da potência não apresenta 

melhorias significativas. Temos o ramo 14 (barramentos 12 a 13), ramo 16 (barramento 14 a 

15), ramo 18 (barramentos 16 a 17), ramo 22 (barramento 20 a 21), ramo 24 (barramento 22 a 

23) e o ramo 26 (barramento 24 a 25). Todos estes ramos estão conectados aos ramos contíguos 

ao da colocação da medida, ligados a “cargas isoladas”, cargas em nós terminais da zona radial 

(cargas nas folhas da árvore), ver figura 5.1, e por essa razão a quantidade de potência que 

neles transita, depende da demanda de carga. Assim, o desvio padrão nestes ramos depende 

directamente da precisão da estimativa das cargas, e é por essa razão que não existe melhoria 

significativa aquando da adição da medida de potência activa. 

Se aplicarmos a mesma medida a um ramo que nos ligue a uma destas pequenas “cargas 

isoladas”, reparamos que a conclusão anterior é verdadeira. Para isso, temos o exemplo da 

aplicação de uma medida de potência activa no ramo 24 (barramentos 22 a 23) na figura 5.25. 
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Figura 5.25 – Incerteza da tensão. Efeito aquando a adição de uma medida de potência activa no ramo 
24. 

Como se pode observar, a adição da medida nesse ramo, acaba por não trazer nenhuma 

melhoria à estimação em termos de incerteza de tensão. 

A figura 5.26 mostra as incertezas dos trânsitos das potências em todos os ramos para o 

mesmo caso. Havia ramos em que apareciam grandes picos (7, 8, 9, 11 e 66) onde o trânsito de 

potência era muito baixo, e para evitar problemas de escala esses valores foram reduzidos. 

Podem ser observadas as incertezas em percentagem (três desvios padrões) em cada ramo. Na 

maior parte dos ramos, a incerteza é maior que ±20%.  
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Figura 5.26 - Incerteza da potência por ramo. Efeito aquando a adição de uma medida de potência 
activa no ramo 24. 

Isto revela que mesmo tendo uma precisa estimação de tensão (a maior incerteza é mais 

pequena que ±0.75% na figura 5.25), não é garantia de que a estimação de trânsito de potência 

activa seja eficaz [1]. A adição de uma medida de trânsito de potência activa num ramo ao qual 

pertence uma pequena “carga isolada”, não tem efeitos expressivos em estimação de trânsito 

de potência activa. 

Em relação à precisão da estimativa de carga, estabelecer a precisão de um modelo de 

cargas é difícil, requer dados e experiência do trabalho. Visto que não possuía nenhum destes 

últimos três argumentos, nem do modelo de cargas integrado num servidor Unix, baseei-me nos 

dados fornecidos pela referenciada tese [1]. 

Através do caso estudado anteriormente sem medida de trânsito de potência na rede, a 

influência da precisão da estimativa de carga é estudada posteriormente. Atribui-se como 

sendo igual entre os transformadores, a precisão de todas as cargas. 

A figura 5.27 apresenta o resultado em termos de desvio padrão da tensão da estimação, 

para diferentes valores de precisão da estimativa de cargas, sendo 25% o valor predefinido para 

os casos estudados previamente. 
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Figura 5.27 – Incerteza da tensão. Efeito da precisão do modelo de cargas utilizado 

Mesmo para uma precisão de ±150% da estimativa das cargas, a incerteza da tensão 

permanece abaixo ±1% em todos os barramentos da rede. Este resultado indica-nos que em 

termos de estimação de tensão, a influência da precisão da estimativa de carga não é um factor 

decisivo, pois os casos mais problemáticos continuam a ser os mesmos, barramentos conectados 

a pontos de produção e barramentos adjacentes a estes, e a diferença entre as distintas 

precisões das cargas acaba por não ser expressiva (a maior diferença é no barramento 11, 

0.2652%, entre a precisão de carga de ±25% e ±150%). 

Se no estudo do caso anterior, o serviço da produção e do diagrama de cargas fossem 

duplicados, o resultado da estimação teria o seguinte aspecto: 
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Figura 5.28 - Incerteza da tensão. Efeito da precisão do modelo de cargas utilizado quando é 
duplicado 

Facilmente se conclui que o efeito da precisão da estimativa de carga é valioso para zonas 

da rede não medidas, pois evidencia-as. Também se conclui que na estimação de tensão, este 

efeito poderá ser significativo em casos de sobrecarga da rede, mas em geral, para a estimação 

de tensão, os factores mais importantes são o número, posição e precisão das medidas de 

tensão. Contudo esta situação não é realista, visto que este modelo duplica a carga e produção 

máxima realizada num ano [1].  

A influência da precisão da estimativa de cargas é importante em termos de estimação de 

trânsito de potência activa. A figura 5.29 apresenta a incerteza do trânsito de potência activa 

quando é efectuada a estimação com diferentes precisões da estimativa de carga (25% e 200%) 

estando o modelo de cargas com a sua actividade normal. A diferença entre os valores das 

diferentes precisões de estimativa de carga é elevada, de modo a que os efeitos na incerteza 

do trânsito de potência por ramo sejam visíveis a nível gráfico.  
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Figura 5.29 - Incerteza da potência por ramo. Efeito da incerteza do modelo de cargas utilizado 

O resultado é expressivo. A ordem da magnitude da incerteza do trânsito de potência, é 

semelhante à ordem de magnitude da precisão das cargas, ou seja, quanto maior é a última, 

maior efeito terá nos resultados da primeira, apresentando esta resultados mais irregulares. 
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5.2. Rede de Distribuição Reconfigurada 
 

Apresenta-se de seguida o mesmo estudo prévio, para a mesma rede, mas com topologia 

diferente, figura 5.30, encerrando o ramo 87 - 95 e abrindo o ramo 60 – 65. Este ramo não foi 

escolhido ao acaso. De facto havia muitos ramos a poderem ser abertos mas só um é que podia 

ser fechado, ramo 87 – 95, devido à sua localização, pois se tentasse abrir outros ramos, 

deixando este último aberto, a estimação nunca funcionaria (devido à capacidade para detectar 

erros de topologia do algoritmo de estimação utilizado), pois como se trata de uma rede radial, 

a rede ficaria interrompida. Quanto ao ramo a ser fechado, este foi escolhido na tentativa de 

distribuir igualmente as cargas pelas duas metades que se iriam formar na rede. 

 

Figura 5.30 – Rede Radial Reconfigurada (30) 

Na topologia anterior, a rede formava-se a partir do barramento principal da subestação 

apenas pelo ramo 1-94, pois do lado do ramo 1-93 apenas havia mais um barramento, o 95. Com 
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a topologia reconfigurada, a rede forma-se na mesma a partir do barramento principal, mas 

agora divide-se em duas grandes metades, cada uma com um ponto de conexão a produção 

eólica. 

O facto dos barramentos relativos ao ramo a ser aberto, serem cargas virtuais, poderá 

influenciar o resultado da estimação visto que o ramo que vai comutar é constituído por cargas 

reais. Ao reconfigurar a rede, substituirei os valores da resistência (R) e reactância (X) do ramo 

que será fechado, pelos valores do ramo que foi aberto, de modo a conservar o rácio médio R/X 

de 2.12 [34]. 

O estudo será efectuado do mesmo modus operandi que o anterior, mas não tão 

detalhadamente, pois os locais de colocação de medidas já estão escolhidos previamente. 

Assim serão estudados os efeitos da reconfiguração da rede de distribuição, característica 

elementar deste tipo de redes. 

O caso em estudo tem as seguintes características: 

• Quatro medidas de tensão nos barramentos 1,11, 51 e 81. 

• Precisão do sistema de medição de tensão=1%. 

• Precisão da estimativa de carga=±25%. 

• Variância das medidas virtuais: σ2=1×10-3. 

• Adição de uma medida de potência activa no ramo 27 (barramentos 24 a 94). 
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5.2.1. Número e Posição de Medidas de Tensão 
 

Executando a estimação nesta nova rede, obtêm-se o primeiro resultado no que diz respeito 

ao desvio padrão da tensão, figura 5.31. 

 

Figura 5.31 – Desvio padrão da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 e 81 

Observando e analisando a figura, se a compararmos com a prévia figura 4.10, constatamos 

uma grande diferença, enquanto no caso anterior os picos do desvio evidenciavam-se, 

barramentos 11 e 51, neste caso isso não acontece. Apenas o barramento 11 se destaca. Em 

relação aos valores, o desvio padrão no barramento 11 permanece o mesmo à aplicação da 

primeira medida, o que não acontece com o barramento 51, pois neste caso o desvio padrão é 

menor. 

A proximidade com que o barramento 51 ficou do barramento 1, à consequência da primeira 

colocação da medida de tensão no barramento principal, resulta que o desvio padrão da tensão 

não seja tão alto como anteriormente, ou seja, a colocação da primeira medida vai afectar 

significativamente o barramento 51. A colocação da segunda medida no barramento 11 vai 

afectar toda a rede, influenciando positivamente os barramentos situados nessa região, 

evidenciando-se então o maior desvio padrão por parte do barramento 51. Com a colocação da 

terceira medida no barramento 51, o desvio padrão do mesmo diminui, afectando os 

barramentos na sua área, diminuindo o desvio padrão. Porém, a aplicação desta medida não 

afecta o desvio no barramento 11, aliás da colocação da segunda para a terceira medida, o 

desvio pouco evolui. Por fim, a colocação da última medida no barramento de fim de linha, o 
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81. A aplicação desta última medida acaba por beneficiar timidamente a rede, excepto o 

barramento 11. Mais uma vez, a aplicação desta medida poderá ser dispensável. 

Em relação à incerteza da tensão, o resultado depara-se na figura 5.32. Se compararmos o 

presente gráfico com a anterior figura 5.14, rapidamente nos apercebemos que na 

generalidade, os valores da incerteza da tensão são mais baixos. De facto, o comportamento da 

estimação em relação à incerteza da tensão acaba por ser semelhante ao desvio padrão.

 

Figura 5.32 – Incerteza da tensão por barramento, com medidas nos barramentos 1, 11, 51 e 81 

Com a colocação da primeira medida, esta vai influenciar a estimação quanto à incerteza 

da tensão no barramento 51 devido à sua proximidade do barramento, como já foi descrito 

atrás. Aliás, esta aproximação influencia toda a rede de tal forma que o valor médio da 

incerteza diminui relativamente à anterior topologia da rede. Adicionando a segunda medida no 

barramento 11, o pico que esta apresenta inicialmente, é atenuado, evidenciando o pico da 

incerteza no barramento 51. Com as restantes adições de medidas de tensão nos barramentos 

51 e 81, os valores da incerteza de tensão nesta região, diminuem. Mais uma vez pondera-se 

dispensar a última medida no barramento 81. 

Observando estes resultados e comparando-os com os resultados da rede anterior, 

prematuramente poderemos concluir que a estimação de tensão é influenciada pela localização 

das medidas e pela proximidade que os barramentos críticos têm uns dos outros. Só pelo facto 

do barramento 51 ficar próximo do barramento 1, afectou positivamente a estimação de 

tensão, diminuindo os valores médios tanto ao nível do desvio padrão como a nível da incerteza 

de tensão. 
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5.2.2. Número e Posição de Medidas de Potência 
 

Na tabela 5.2 encontram-se os ramos associados ao número de ramo na matriz 

branches_power inserida na rotina initiali_pgds.m do algoritmo (Ver Anexo A), com a 

respectiva actualização do número de ramo. 

Número Ramo 
Do Barramento 

 Para Barramento 
Número Ramo 

Do Barramento 
 Para Barramento 

1 1 94 48 53 54 
2 1 93 49 53 55 
3 93 95 50 55 56 
4 2 3 51 55 57 
5 2 4 52 57 58 
6 4 5 53 57 59 
7 5 6 54 39 60 
8 6 7 55 60 61 
9 7 8 56 61 62 
10 8 9 57 61 63 
11 8 10 58 63 64 
12 10 11 59 87 95 
13 4 12 60 65 82 
14 12 13 61 82 83 
15 12 14 62 83 84 
16 14 15 63 84 85 
17 14 16 64 85 86 
18 16 17 65 83 88 
19 16 18 66 87 88 
20 18 19 67 88 89 
21 19 20 68 89 90 
22 20 21 69 90 91 
23 20 22 70 91 92 
24 22 23 71 89 44 
25 22 24 72 44 45 
26 24 25 73 45 46 
27 24 94 74 46 47 
28 19 26 75 47 48 
29 26 27 76 48 49 
30 26 28 77 49 50 
31 28 29 78 50 51 
32 28 30 79 65 66 
33 30 31 80 66 67 
34 31 32 81 67 68 
35 30 33 82 66 69 
36 33 34 83 69 70 
37 34 35 84 70 71 
38 35 36 85 70 72 
39 36 37 86 72 73 
40 34 38 87 73 74 
41 38 39 88 74 75 
42 39 40 89 74 76 
43 40 41 90 76 77 
44 40 42 91 77 78 
45 42 43 92 78 79 
46 43 52 93 79 80 
47 52 53 94 79 81 

Tabela 5.2 – Número dos ramos da rede reconfigurada 

De seguida, são apresentados os resultados da estimação com a adição de uma medida de 

potência no ramo 27 (barramentos 24 a 94), ramo contíguo ao barramento principal. Parte-se 
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do princípio que esta localização será a mais aconselhada devido ao resultado atingido 

previamente com a topologia de rede inicial. A precisão da medição é de 3% (incerteza das 

pseudo-medidas nos barramentos contidos em which_load_generat, em percentagem, e das 

medidas do trânsito de potência, ver Anexo A). 

Apresenta-se a seguir, figura 5.33, a estimação com a adição de uma medida de trânsito de 

potência, estando já colocados na rede quatro medidas, no barramento 1, 11, 51 e 81. 

 

Figura 5.33 - Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 27 

Comparando o resultado do gráfico com o da figura 5.23, existe uma melhoria significativa 

da estimação da tensão perto da região onde a medida foi colocada, no ramo 1 ao ramo 20. 

Porém, ao longo da rede, existem ramos em que a inclusão desta medida não foi expressiva, 

ramos 20 a 43 ramos 50 a 65. Isto porque a média da incerteza da tensão sem a colocação da 

medida de potência, é mais baixa neste caso, logo menos atractiva. No caso anterior, havia 

principalmente três picos de incerteza, na zona dos ramos 11, 24 e 50. Neste novo caso, apenas 

a zona dos ramos 1 a 20 permanecem com valores altos de modo que a inclusão da medida de 

potência não seja tão abundante como foi anteriormente. 

Em relação ao desvio padrão da potência activa por barramento, o resultado da estimação 

apresenta-se abaixo na figura 5.34. 
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Figura 5.34 - Desvio padrão do trânsito de potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 27 

Comparando o gráfico da figura acima com a figura 5.24, percebe-se que ramos que eram 

anteriormente os piores casos, ramo 1 (barramentos 1 a 94), ramo 21 (barramentos 19 a 20), 

ramo 23 (barramentos 20 a 22), ramo 25 (barramentos 22 a 24) e no ramo 27 (barramentos 24 a 

94), que são os ramos contíguos ao qual se coloca a medida, deixaram de os ser, excepto o 

ramo 1, que continua com um valor elevado. Agora têm-se como picos do desvio padrão do 

trânsito de potência, os ramos 2 (barramentos 1 a 93) e 3 (barramentos 93 a 95) passando a ser 

os piores casos, antes da colocação da medida. De seguida vêem uma série de ramos com 

valores elevados, ramos 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 e 27. 

 No geral, a média do desvio padrão do trânsito da potência por ramo, diminui em relação à 

topologia da rede anterior. Com a colocação da medida no ramo 27, a estimação é beneficiada 

na maior parte dos ramos que apresentavam valores elevados, mas não surte efeito visível nos 

ramos de maior valor, ramo 2 e 3. Estes ramos têm agora um trânsito de potência que 

anteriormente não tinham, fazendo parte da ligação ao barramento 51. Provavelmente se 

acrescentarmos uma medida de trânsito de potência no ramo 78 (barramentos 50 a 51), caso a 

estudar posteriormente. 

Continuam a existir alguns ramos em que o desvio padrão do trânsito da potência não surte 

efeito algum. Temos o ramo 4 (barramentos 2 a 3), ramo 10 (barramentos 8 a 9), ramo 14 

(barramentos 12 a 13), ramo 16 (barramento 14 a 15), ramo 18 (barramentos 16 a 17), ramo 22 

(barramento 20 a 21), ramo 24 (barramento 22 a 23) e o ramo 26 (barramento 24 a 25). Como 

acontecia no caso anterior, com a rede reconfigurada, persiste o efeito das “cargas isoladas”, 

como seria de prever, ver figura 5.30, e por essa razão a quantidade de potência que neles 

transita, depende da demanda de carga. Assim, o desvio padrão nestes ramos depende 
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directamente da precisão da estimativa das cargas, e é por essa razão que não existe melhoria 

significativa aquando da adição da medida de potência activa. 

Acrescentando agora, a medida no ramo 78 (barramentos 50 a 51), o resultado do desvio 

padrão do trânsito de potência apresenta-se abaixo, na figura 5.35: 

 

Figura 5.35 - Desvio padrão do trânsito de potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 78 

Como se pode observar, a adição da medida neste ramo, logo a seguir ao barramento de 

produção eólica, 51, apenas vai melhorar a estimação nos ramos 2 e 3 e nos ramos onde a 

anterior localização não surtia efeito, ramos 59, 66, 67, e dos ramos 71 ao 78. Nos restantes 

ramos em que o desvio é elevado, não ocorre melhoria. 

Porém, se aplicarmos estas duas medidas na mesma rede, obteremos bons resultados. O 

resultado da incerteza da tensão por barramento e o desvio padrão do trânsito de potência por 

ramo são disponibilizados a seguir. 
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Figura 5.36 - Incerteza da tensão por barramento, efeito da adição de medida de potência activa no 
ramo 27 e 78 

Os resultados são bem visíveis, o facto de ter duas medidas colocadas, ramo 27 

(barramentos 24 a 94) e ramo 78 (barramentos 50 a 51), melhora a estimação em toda a rede 

ao nível da incerteza da tensão. Os picos dos barramentos 11 e 51, são então atenuados. 

 

Figura 5.37 - Desvio padrão do trânsito de potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 27 e 78 

Ao nível do desvio padrão do trânsito de potência por ramo, ao serem utilizadas duas 

medidas nos dois pontos críticos da rede, consegue-se atenuar em larga escala os maiores 

valores. O benefício da segunda medida é evidente. 
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Nestes últimos casos, os ramos em que apareciam grandes picos eram diversos (6, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 19, 20 e 67) devido à diferente topologia da rede, ramos esses em que o trânsito de 

potência era muito baixam, e para evitar problemas de escala esses valores foram reduzidos. 

Abaixo, na figura 5.38 podem ser observadas as incertezas em percentagem (três desvios 

padrões) em cada ramo. Na maior parte dos ramos, a incerteza é maior que ±20%. 

 

Figura 5.38 - Desvio padrão do trânsito de potência por ramo, efeito da adição de medida de potência 
activa no ramo 27 e 78 

Porém não nos podemos esquecer que mesmo tendo uma precisa estimação de tensão (a 

maior incerteza é mais pequena que ±0.55% na figura 5.36), não é garantia de que a estimação 

de trânsito de potência activa seja eficaz, como já foi dito anteriormente. A adição de uma 

medida de trânsito de potência activa num ramo ao qual pertence uma pequena “carga 

isolada”, não tem efeitos expressivos em estimação de trânsito de potência activa. 
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5.2.3. Conclusão 
 

Neste capítulo foi executado na prática, o algoritmo de estimação de estados apresentado 

teoricamente no capítulo 4. Foi demonstrado que podem ser conseguidas estimações 

satisfatórias numa rede de distribuição de 95 barramentos, adaptando um estimador de estados 

clássico, usando estimativas de carga como pseudo-medidas e acrescentando medidas de tensão 

em locais críticos. 

Quando numa rede, é introduzida produção dispersa, um dos maiores problemas é manter a 

tensão nos seus limites. Exceder a capacidade das linhas é também uma grande preocupação, 

mas os limites de trânsito de potência são muito maiores que os limites de tensão, e a 

magnitude da precisão da estimação da tensão é mais importante que a precisão da estimação 

do trânsito de potência. Em termos de magnitude de estimação de tensão, o número, posição e 

precisão das medidas de tensão são factores essenciais. Ficou provado que uma estimação de 

tensão rigorosa, não garante uma boa estimação de trânsito de potência. Demonstrou-se 

também que acrescentando medidas de tensão em locais críticos da rede, propícios a maiores 

erros, a estimação é melhorada. 

Investigou-se o impacto de medidas de trânsito de potência activa. Se a medida for 

colocada num ramo ligado a uma “carga isolada”, conectando-o a um ramo principal, ela não 

vai surtir nenhum efeito na estimação de tensão. Todavia, se a medida for colocada ao longo de 

um ramo principal, é obtida uma pequena melhoria na incerteza da tensão nos barramentos 

perto do local onde a medida é colocada. 

Para uma rede com um nível de carga moderado, a minuciosidade do modelo de cargas não 

precisa de ser elevado de modo a obter estimação de tensão aceitável que permita ao DMSC 

(distribution management system controller) tomar controlo das acções. A importância da 

precisão do modelo de cargas é superior no caso de sobrecarga da rede. No caso de estimação 

de trânsito de potência, o impacto da precisão do modelo de cargas é significativo em todos os 

casos. 

Em relação à reconfiguração da rede, comprova-se que a topologia da rede é de extrema 

importância, pois a proximidade das medidas a pontos críticos da rede é um aspecto 

fundamental na estimação de estados. 
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6 -  Caracterização de “Phase 
Measurement Units” a aplicar na rede 
de distribuição 

 

Neste capítulo procede-se à análise da caracterização de PMU’s na rede de distribuição 

estudada no capítulo anterior. A falta de informação sobre a aplicação de PMU’s em redes de 

distribuição é evidente. De facto, até ao momento da conclusão da actual tese, a informação 

disponível sobre o assunto era escassa, de modo que grande parte do trabalho apresentado a 

seguir, tem como apoio, a aplicação de PMU’s na rede de transporte, tal como aconteceu 

precedentemente em relação ao algoritmo descrito no capítulo 4. 

Tomando como referência, um dos artigos mais recentes sobre esta matéria [29], usou-se o 

modelo de cálculo descrito no mesmo, alterando-o de modo a servir os pressupostos da 

estimação de estados na rede de distribuição. 

O artigo indica-nos que o PMU consegue medir variáveis de estado nos nós onde o PMU está 

colocado e variáveis de estado em nós dependentes deste, tornando observável a região onde o 

PMU está colocado. O artigo sugere um novo modelo de estimação de estados considerando que 

as variáveis de estado calculadas ou medidas pelo PMU nos nós, como sendo as variáveis de 

estado já conhecidas durante o processo de estimação de estados, melhorando a velocidade de 

convergência da estimação, mas influenciando a precisão da estimação devido ao erro de 

medição do PMU. 

São descritos quatro modelos de cálculo, nos quais um deles já foi descrito no parágrafo 

anterior, sendo os outros baseados em dupla estimação de estados que consiste em resolver 

primeiro uma estimação de estados não linear, com o objectivo de medir ou calcular as fases 

das tensões nos nós e com esses resultados, recomeçar a estimação e obter os resultados finais. 

O modelo de cálculo emprega uma grandeza, número de condição, que serve como 

condição de estabilidade numérica. Indica se as equações da estimação de estado convergem 

ou divergem. É obtida utilizando a matriz ganho: 

��	�(^) = �^� ∗ �^Q#� Eq. 6.1 

Normalmente elevada, a estabilidade será maior se durante a estimação este valor 

diminuir. O número de condição é dependente da posição, do tipo, do peso e da quantidade de 
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medidas e do tamanho da rede, ou seja, o valor diminui proporcionalmente com a dimensão da 

rede e com o aumento de medições. A diminuição deste valor significa maior rapidez por 

iteração e consequentemente no tempo de convergência da estimação de estados. 

A estimação de estados em redes de distribuição é diferente. Não existem informações nem 

medidas suficientes, logo as variáveis de estado poderão ser distintas das utilizadas na rede de 

transporte. Normalmente em estimação de estados, as variáveis utilizadas são a tensão e a 

fase. 

No algoritmo utilizado no capítulo 5, as variáveis de estado são a tensão e a potência. Para 

utilizar o modelo [29] para colocação de PMU’s na rede de distribuição, é necessária uma 

abordagem diferente. As linhas de comando para definir o número de condição (NC) podem ser 

aplicadas facilmente no Matlab®, depois de definida a matriz G (matriz do ganho), mas no que 

respeita à variação de tensão e da fase no algoritmo como é indicado no modelo [29], tal 

modificação não é permitida pois a tensão serve de variável de entrada ao algoritmo e a fase é 

considerada como variável de estado (Ver a subrotina initiali_pgds.m Anexo A), mas devido à 

sua pequena importância nas redes de distribuição, é atribuído um valor no barramento de 

referência (s=-0.147778176342074297 rad), e depois é-lhe atribuída uma pequena variação de 

barramento para barramento (variação de 0.000001 rad). De modo a superar esse 

inconveniente, uma boa alternativa é alterar a incerteza das medições da tensão de 1% para 

0.5%, simulando assim uma melhoria significativa do sistema de medição, não obstante de uma 

pequena margem de erro, visto que está provado que os PMU são aparelhos mais precisos que 

os sistemas de medição convencionais. 

Realizaram-se as estimações de estado considerando os seguintes cenários: 

• Medições no barramento 1, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1 e 11, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1 e 51, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1 e 81, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1, 11 e 51, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1, 11 e 81, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1, 51 e 81, com e sem PMU’s. 

• Medições nos barramentos 1, 11, 51 e 81, com e sem PMU’s. 

• Precisão do sistema de medição de tensão=0.5%. 

• Precisão da estimativa de carga=±25%. 

• Variância das medidas virtuais: σ2=1×10-3. 

O caso de existir sempre uma medição no barramento 1, ou PMU, é sempre considerado, 

pois trata-se do barramento principal, onde está situada a subestação 33/11 kV da rede. Não 

serão considerados, nem introdução de medições de trânsito potência activa, nem casos de 
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reconfiguração de rede, a topologia eléctrica da rede é a mesma que no capítulo 5.1. Na figura 

6.1, apresenta-se o número de condição dos vários cenários. 

 

Figura 6.1 – Número de Condição por cenário 

Observa-se que o número de condição diminui com o aumento da colocação de medições e 

PMU’s. Apesar de ser um valor elevado, devido ao tamanho da rede, a estabilidade será maior 

se durante a estimação este valor diminuir, o que acontece. É de salientar a diferença entre os 

diferentes cenários, principalmente o cenário de colocação de PMU’s nos barramentos 1, 11 e 

51, que consegue ter resultados muito próximos do cenário com quatro PMU’s nos barramentos 

1, 11, 51 e 81. 

Os resultados do desvio padrão da tensão e da incerteza da tensão apresentam-se de 

seguida. Apenas será exibido o cenário com medidas e com PMU’s nos barramentos 1, 11 e 51 e 

o cenário com PMU’s barramentos 1, 11, 51 e 81, pois o cenário com medidas destes mesmos 

barramentos foi realizado previamente no capítulo 5, seguido da respectiva análise de 

resultados. 

A figura 6.2 apresenta o desvio padrão da tensão nos barramentos 1, 11 e 51, cenário com 

colocação de medidas de tensão sem PMU’s. 
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Figura 6.2 – Desvio padrão da tensão por barramento. Colocação de três medidas nos barramentos 1, 
11 e 51 

Como já foi estudado no capítulo 5.1, os resultados da estimação de três medidas de 

tensão não vai diferir do resultado da estimação de quatro medidas de tensão, apenas a 

diferença de não colocar a quarta medida. Observa-se que a estimação melhora com a 

colocação das medidas, primeiro no barramento 1 (linha azul), depois no barramento 2 (linha 

vermelha) e por fim no barramento 3 (linha verde). As melhorias nas zonas críticas (barramento 

11, 51) são visíveis, com o aumento de medidas, o desvio padrão diminui. 

 

Figura 6.3 – Incerteza da tensão por barramento. Colocação de três medidas nos barramentos 1, 11 e 
51 
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A figura 6.3 exibe a incerteza da tensão por barramento no mesmo cenário. A melhoria da 

estimação com o aumento de medidas é visível. 

A figura 6.4 apresenta o anterior cenário de locais de colocação de medidas, mas em vez 

de medidas, são colocados PMU’s.  

 

Figura 6.4 – Desvio padrão da tensão por barramento. Colocação de três PMU’s nos barramentos 1, 11 
e 51 

Observando a figura 6.4 com atenção e comparando-a com a figura 6.2, as melhorias são 

evidentes. De facto, nota-se que os valores do desvio diminuem em toda a rede, relativamente 

aos valores apresentados na figura 6.2. Com a colocação do último PMU no barramento 51, a 

valor mais alto que o desvio apresenta é 0.001417 p.u. no barramento 51 enquanto na figura 

6.2 é de 0.002977 p.u. 

 As zonas críticas continuam a ser as mesmas (barramento 11 e 51 e a área do barramento 

80), mas os valores desses picos diminuem, sem PMU’s o valor do desvio no barramento 1 é 

0.003195 p.u., diminuindo a 0.001593 p.u. com a colocação de um PMU no mesmo barramento. 

No barramento 11, o desvio padrão da tensão varia de 0.002478 p.u. para 0.001376 p.u. com a 

aplicação do PMU. No barramento 51, o desvio diminui de 0.00245 p.u. para 0.001417 p.u. com 

a colocação do PMU. A aplicação do PMU no barramento 51 afecta a região dos barramentos 70 

80 e 90 de forma mais acentuada como se pode observar na figura 6.2.  
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Figura 6.5, expõe os resultados do mesmo cenário, mas resultados ao nível da incerteza da 

tensão. 

 

Figura 6.5 – Incerteza da tensão por barramento. Colocação de três PMU’s nos barramentos 1, 11 e 51 

A tendência da melhoria da estimação mantém-se, os valores da incerteza diminuem em 

toda a rede comparando-a com o resultado obtido na figura 6.3. O valor mais alto que a 

incerteza apresenta aquando da colocação do terceiro PMU na rede é de 0.4561% enquanto na 

figura 6.3 apresenta um valor de 0.9582% com a colocação de uma medida nesse barramento. 

Os picos de valores são os mesmos (barramentos 11 e 51), mas evidenciam-se ainda mais da 

rede, comparativamente ao cenário da colocação de medidas. No que diz respeito a valores, o 

barramento 1 diminui de 1.003% para 0.5%, o barramento 11 de 0.8001% para 0.4444% e o 

barramento 51 atenua de 0.7887% para 0.4561%. O efeito do terceiro PMU a ser colocado no 

barramento 51, sobressai em toda a rede. 
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A figura 6.6 apresenta a estimação de estados, colocando PMU’s nos barramentos 1, 11, 51 

e 81. 

 

Figura 6.6 – Desvio padrão da tensão por barramento. Colocação de três PMU’s nos barramentos 1, 11, 
51 e 81 

Comparando a figura 6.6 com a figura 5.10 do capítulo anterior (o mesmo cenário mas com 

colocação de medidas), os valores do desvio padrão são atenuados na generalidade dos 

barramentos, apresentando o valor mais alto com colocação de quatro PMU’s em 0.001252 p.u. 

e a média de valores do desvio é mais baixa que 1.5 × 10QM, enquanto o valor mais alto com a 

colocação de quatro medidas de tensão apresenta um valor de 0.002149 p.u. e a média dos 

valores do desvio nunca chega a ser inferior a 1.5 × 10QM. 

Com a colocação da medida no barramento 1 o desvio anunciou um valor de 0.003195 p.u. e 

com a colocação do PMU o valor diminui para 0.001593 p.u., no barramento 11 a colocação da 

medida de tensão apresentou um valor do desvio de 0.002478 p.u. e com a colocação do PMU 

esse valor reduz para 0.001376 p.u., no barramento 51 o valor do desvio com a colocação da 

medida foi de 0.00245 p.u. e com a colocação do PMU esse valor diminui para 0.001417 p.u. Por 

fim, o barramento 81 apresentou um valor do desvio de 0.001662 p.u. com a colocação da 

medida e 0.0008759 p.u. com a colocação do PMU nesse barramento. 

Observando a figura 6.6, observando a linha da aplicação do terceiro PMU, a adição do 

quarto PMU não traz vantagens significativas, podendo ser dispensado o uso de PMU nesse 

barramento. A figura 6.7 apresenta os resultados da estimação com colocação de PMU ao nível 

da incerteza de tensão. 
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Figura 6.7 - Incerteza da tensão por barramento. Colocação de três PMU’s nos barramentos 1, 11, 51 
e 81 

 

Comparando a figura 6.7 com a figura 5.14 (anterior caso com colocação de medidas), a 

vantagem do uso de PMU’s é visível. Com a colocação de PMU’s os picos evidenciam-se mas o 

valor médio da incerteza nos barramentos é menor em toda a rede, encontrando-se o valor 

máximo com a colocação de quatro PMU’s pouco acima do 0.4%, enquanto o valor mínimo com 

a colocação de quatro medidas perto dos 0.5%. 

Com a adição da primeira medida, o barramento 1 apresentou uma incerteza de 1.003%, 

com a colocação do PMU em vez da medida, esse valor diminui para 0.5%. A colocação do 

segundo PMU no barramento 11 resulta numa melhoria da incerteza de 0.8001% para 0.4444% 

em relação à colocação de uma medida de tensão no mesmo barramento. No barramento 51, o 

valor da incerteza com colocação de medida foi de 0.7887% e com a colocação do PMU por vez 

da medida esse valor reduziu para 0.4561%. Finalmente, a incerteza da tensão com colocação 

de medida de tensão no barramento de fim de linha 81 resultou em 0.5424% e com a colocação 

do PMU nesse barramento esse valor diminuiu para 0.2859%. 

Os valores resultantes da aplicação de PMU’s na rede de distribuição são benéficos em 

relação ao uso de medidas, e observando a figura 6.7, a última linha correspondente à 

aplicação do último PMU no barramento 81, indica que este PMU poderá ser dispensado devido 

ao pouco progresso que traz à estimação. 
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6.1. Conclusão 
 

Neste capítulo foi executado na prática, o algoritmo de estimação de estados apresentado 

teoricamente no capítulo 4. Foi demonstrado que podem ser conseguidas estimações 

satisfatórias numa rede de distribuição de 95 barramentos, adaptando um estimador de estados 

clássico, usando estimativas de carga como pseudo-medidas e acrescentando PMU’s nos locais 

onde tinham sido implementadas medidas de tensão em locais críticos no capítulo 5. 

Substituindo as medidas de tensão pelo uso de PMU’s ficou provado que a estimação de 

estados na rede de distribuição melhora significativamente. As medidas do trânsito de potência 

activa não foram abordados, pois o método aplicado no código de Matlab® em concordância 

com o método de afectação da estimação pelos PMU’s não permite modificações de valores ao 

nível das medidas do trânsito de potência. 
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7 -  Conclusões e trabalho futuro 

7.1. Conclusão 
 

Nesta tese foi executado na prática, o algoritmo de estimação de estados apresentado 

teoricamente no capítulo 4. Foi demonstrado que podem ser conseguidas estimações 

satisfatórias numa rede de distribuição de 95 barramentos, adaptando um estimador de estados 

clássico, usando estimativas de carga como pseudo-medidas e acrescentando medidas de tensão 

em locais críticos. 

Quando numa rede, é introduzida produção dispersa, um dos maiores problemas é manter a 

tensão nos seus limites. Exceder a capacidade das linhas é também uma grande preocupação, 

mas os limites de trânsito de potência são muito maiores que os limites de tensão, e a 

magnitude da precisão da estimação da tensão é mais importante que a precisão da estimação 

do trânsito de potência. Em termos de magnitude de estimação de tensão, o número, posição e 

precisão das medidas de tensão são factores essenciais. Ficou provado que uma estimação de 

tensão rigorosa, não garante uma boa estimação de trânsito de potência. Demonstrou-se 

também que acrescentando medidas de tensão em locais críticos da rede, propícios a maiores 

erros, a estimação é melhorada. 

Investigou-se o impacto de medidas de trânsito de potência activa. Se a medida for 

colocada num ramo ligado a uma “carga isolada”, conectando-o a um ramo principal, ela não 

vai surtir nenhum efeito na estimação de tensão. Todavia, se a medida for colocada ao longo de 

um ramo principal, é obtida uma pequena melhoria na incerteza da tensão nos barramentos 

perto do local onde a medida é colocada. 

Para uma rede com um nível de carga moderado, a minuciosidade do modelo de cargas não 

precisa de ser elevado de modo a obter estimação de tensão aceitável que permita ao DMSC 

(distribution management system controller) tomar controlo das acções. A importância da 

precisão do modelo de cargas é superior no caso de sobrecarga da rede. No caso de estimação 

de trânsito de potência, o impacto da precisão do modelo de cargas é significativo em todos os 

casos. 

Em relação à reconfiguração da rede, comprova-se que a topologia da rede é de extrema 

importância, pois a proximidade das medidas a pontos críticos da rede é um aspecto 

fundamental na estimação de estados. 
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Ainda foi executado na prática, o algoritmo de estimação de estados, adaptando um 

estimador de estados clássico, usando estimativas de carga como pseudo-medidas e 

acrescentando PMU’s nos locais onde tinham sido implementadas medidas de tensão em locais 

críticos no capítulo 5. Substituindo as medidas de tensão pelo uso de PMU’s ficou provado que 

a estimação de estados na rede de distribuição melhora significativamente. 

De uma forma resumida, comparando os resultados da utilização de medidas relativamente 

aos PMU’s, nas localizações da rede previamente estabelecidas: 

 

Figura 7.1 – Médias dos desvios padrões da tensão na rede, por Medidas vs PMU’s. 

De um modo geral, a utilização de PMU’s apresenta valores médios de desvio padrão 

inferiores aos de utilização de medidas. É de salientar que a utilização de PMU’s apresenta 

valores de desvio padrão médio aproximado do de duas medidas. Se utilizarmos dois PMU’s, 

este valor reduz quase para metade do valor de duas medidas sendo mesmo inferior aos valores 

de desvio padrão de três e quatro medidas. 

É reconhecido que nas redes de distribuição, as medidas em tempo real são insuficientes 

para a estimação do estado da rede e que outras têm de ser adicionadas, nomeadamente 

medidas de tensão. O investimento financeiro nas redes de distribuição é limitado, por este 

motivo o número de novas medidas tem de ser o mais reduzido possível. A localização destas 

novas medidas é um factor chave para a conclusão com sucesso da estimação.  

A adição de grande quantidade de novas medidas em tempo real não é uma solução 

rentável, mas a actualização da informação do consumo de carga é essencial. Até à data de 

conclusão desta tese, não foi possível obter informações por parte da entidade responsável em 

Portugal pela rede de distribuição, sobre custos da compra e manutenção do equipamento do 

sistema de medições e medidas de uma subestação 33/11 kV, nomeadamente sistemas SCADA 

entre outros. Apenas foi avançado o valor unitário do PMU da ABB RES521, 11 mil euros.  
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7.2. Trabalho Futuro 
 

Para trabalho futuro sugiro: 

• A continuação de pesquisa e evolução de futuros algoritmos de estimação de 

estados incidentes na rede de distribuição. 

• Continuação do progresso de um sistema de gestão de controlo da rede de 

distribuição, tendo em vista a evolução da rede de distribuição num futuro próximo 

devido às necessidades crescentes de produção dispersa. 

• Possíveis pesquisas e evoluções nos PMU’s vocacionados para redes de distribuição. 
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Anexo A 

Código do Matlab para o algoritmo de estimação de 

estados 

O código é composto pelas seguintes subrotinas: 

• state_pgds.m 

• initiali_pgds.m 

• itera_pgds.m 

• deriva1.m 

• deriva2.m 

• deriva3.m 

Subrotina state.pgds.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Subrotina principal do estimador de estados. Esta é executada apenas 
uma vez. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%Limpa todas as variáveis da memória. 
%clear 
%Inicialização do estimador, atribuindo tensões aos barramentos, 
indicando 
%o número de medidas que se colocam e em que barramentos se colocam. 
num_vol_pass=3; 
where_volt_pass=[1;11;81];%51];ou [58;64;81;86]; 
zvol1=0.955934594533408455;%barramento 1 
zvol2=0.929208999506429434;%barramento 11 
zvol3=0.919039376785703799;%barramento 81 
%zvol4=0.932033329327047966;%barramento 51 
%zvol1=0.92284041377263637;%barramento 58 
%zvol2=0.923955360669681758;barramento 64 
%zvol3=0.919039376785703799;%barramento 81 
%zvol3=0.9306101272817416399;barramento 33 
%zvol3=0.924793503838596709;barramento 39 
%zvol4=0.922246824682266487;barramento 86 
%zvol4=0.921895895669828880;barramento 68 
  
%Atribuição dos valores do trânsito de potência. 
num_pow_pass=0;%Número de ramos. 
where_pow_pass=[];%24 94;%selecção dos ramos 
%10 11]; 
%50 51]; 
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%33 34]; 
%zpow1=-1.014723287601135; 
%zpow2=-0.674298046748745; 
%zpow3=-0.672162759829439; 
%zpow1=0.533607627621135; 
  
%Chama a subrotina de inicialização. 
initiali_pgds 
  
%Corre a primeira iteração. 
itera_pgds 
  
%Coloca o contador de iterações a 1. 
iterations=1; 
  
stop=0; 
  
convergence=1; 
  
%Ciclo(loop) principal, neste caso, após um número fixo de iterações, 
pára. 
while stop == 0 
     
    itera_pgds %chama a subrotina que calcula a iteração. 
    iterations=iterations+1 
    if iterations > num_itera 
        stop=1 
        convergence=0; 
    end 
     
; 
end 
  
%Cálculo da confiança das variáveis de estado. 
%A matriz conf_resu é uma coluna organizada da mesma forma que a matriz 
x. 
%Contém as variâncias associadas a cada variável de estado. 
%A matriz conf_percent é também uma matriz de uma só coluna que contém 
as 
%incertezas em percentagem, considerando 3 desvios-padrão. 
index_confi=1; 
while index_confi <= unknowns 
    conf_resu(index_confi,1)=matrix_inverted(index_confi,index_confi); 
     
    
conf_percent(index_confi,1)=(300*sqrt(matrix_inverted(index_confi,index_
confi)))/abs(x(index_confi)); 
    index_confi=index_confi+1; 
end 
  
%Cálculo do trânsito da potência activa entre os ramos. 
dimensions2=size(branches_power); 
num_branches=dimensions2[1]; 
k(num_branches,number_buses*2-1)=0; 
pow_index=1; 
while pow_index <= num_branches 
    bus_from=branches_power(pow_index,1); 
    bus_to=branches_power(pow_index,2); 
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    if bus_from==1 
        xfrom=x[1]; 
        angfrom=s; 
    end 
    if bus_from~=1 
        xfrom=x(bus_from*2-2); 
        angfrom=x(bus_from*2-1); 
    end 
    if bus_to==1 
        xto=x[1]; 
        angto=s; 
    end 
    if bus_to~=1 
        xto=x(bus_to*2-2); 
        angto=x(bus_to*2-1); 
    end 
     
    G=admi(bus_from,bus_to*3-2); 
    B=admi(bus_from,bus_to*3-1); 
    C=admi(bus_from,bus_to*3); 
     
    powerP(pow_index,1)=(xfrom*xfrom*G-xfrom*xto*(G*cos(angfrom-
angto)+B*sin(angfrom-angto))); 
  
    if bus_from==1 
        k(pow_index,1)=2*xfrom*G-xto*(G*cos(angfrom-
angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
    end 
     
    if bus_from~=1 
        k(pow_index,bus_from*2-2)=2*xfrom*G-xto*(G*cos(angfrom-
angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
        k(pow_index,bus_from*2-1)=(xfrom*xto*G*sin(angfrom-angto)-
xfrom*xto*B*cos(angfrom-angto)); 
    end 
     
    if bus_to==1 
        k(pow_index,1)=-xfrom*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-
angto)); 
    end 
     
    if bus_to~=1 
        k(pow_index,bus_to*2-2)=-xfrom*(G*cos(angfrom-
angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
        k(pow_index,bus_to*2-1)=-(xfrom*xto*G*sin(angfrom-angto)-
xfrom*xto*B*cos(angfrom-angto)); 
    end 
     
    pow_index=pow_index+1; 
end 
  
%Cálculo da confiança dos trânsitos de potência. 
%A matriz conf_power é uma coluna organizada da mesma forma que a matriz 
x. 
%Contém as variâncias associadas a cada linha e respectivo fluxo. 
%A matriz conf_power_percent é também uma matriz com uma só coluna que 
%contém as incertezas em percentagem, considerando 3 desvios-padrão. 
cy=k*matrix_inverted*k'; 
index_confi=1; 
while index_confi <= num_branches 
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    conf_power(index_confi,1)=cy(index_confi,index_confi);     
    
conf_power_percent(index_confi,1)=(300*sqrt(cy(index_confi,index_confi))
)/abs(powerP(index_confi)); 
    index_confi=index_confi+1; 
end 
  
%Matriz só com tensões, sem fases. 
voltages(1,1)=x(1,1); 
voltages(2,1)=x(2,1); 
index_matrx=4; 
index_matrvolt=3; 
while index_matrx <= 188 
    voltages(index_matrvolt,1)=x(index_matrx,1); 
    index_matrvolt=index_matrvolt+1; 
    index_matrx=index_matrx+2; 
end 
 

 

Subrotina initiali_pgds.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Esta subrotina inicializa as variáveis principais, define a topologia 
da 
%rede e o sistema de medição. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Limpa todas as variáveis da memória. 
%clear; 
  
format long; 
  
%Número máximo de iterações antes do algoritmo parar 
num_itera=10; 
  
%Número de barramentos na rede 
number_buses=95; 
  
%O número de medidas de tensão é declarado noutro ficheiro, state_pgds.m 
num_volt_measures=num_vol_pass; 
%A localização das medições de tensão é declarado noutro ficheiro, 
%state_pgds.m 
%Por exemplo, se há 3 medições de tensão nos barramentos 15, 5 e 68 
%a matriz where_volt terá o seguinte aspecto: where_volt=[15;5;68] 
where_volt=where_volt_pass; 
  
%O número de medições do trânsito de potência activa é declarado noutro 
%ficheiro, state_pgds.m 
num_pow_measures=num_pow_pass; 
%A localização das medições do trânsito de potência é declarado noutro 
%ficheiro, state_pgds.m 
%Por exemplo se houver duas medições nos ramos 19-20 e 28-30 a matriz 
%where_power terá o seguinte aspecto: where_power=[19 20;28 30] 
where_power=where_pow_pass; 
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%num_generator_accu número de barramentos onde as pseudo-medidas são 
mais 
%precisas que a estimativa normal das cargas. 
num_generator_accu=0; 
which_load_generat=[];%Indica quais é que são esses barramentos 
  
%Tipologia de cada barramento. 
%Tipo 1: o barramento só contém um ramo conectado. 
%Tipo 2: o barramento contém dois ramos conectados. 
%Tipo 3: o barramento contém 3 ramos conectados. 
%Por cada ramo conectado, significa que existe uma ligação eléctrica a 
%outro barramento, ou seja, barramentos adjacentes. 
%types_bus é uma matriz de uma só coluna que contém a tipologia de cada 
barramento. 
%O índice de cada linha indica o número do barramento, 1,2,3,4,5...O 
valor da 
%matriz indica o tipo de barramento, 1, 2 ou 3. 
%O tipo do barramento 1 não é importante porque é considerado 
separadamente. 
types_bus=[999;2;1;3;2;2;2;3;1;2; 
1;3;1;3;1;3;1;2;3;3; 
1;3;1;3;1;3;1;3;1;3; 
2;1;2;3;2;2;1;2;3;3; 
1;2;2;2;2;2;2;2;2;2; 
1;2;3;1;3;1;3;1;1;3; 
3;1;2;1;3;3;2;1;2;3; 
1;2;2;3;1;2;2;2;3;1; 
1;2;3;2;2;1;1;3;3;2; 
2;1;2;2;1]; 
  
%close_buses equivale à matriz (number_buses x 3). 
%Para cada barramento, o nome dos barramentos adjacentes é introduzido 
em 
%cada linha da matriz. 
%A ordem do índice das linhas equivale ao índice do barramento. Ex: 
%barramento 1 tem conectado os barramentos 93 e 94; barramento 2 tem 
conectados os barramentos 3 e 4. 
%Se o barramento for do tipo 3, os três elementos da linha estão 
%preenchidos. A ordem dentro de cada linha não é importante. 
%Se o barramento for de tipo 2, o terceiro elemento da linha é 0. 
%Se o barramento for de tipo 1, o segundo e terceiro elementos da linha 
%serão 0. 
close_buses=[93 94 0;3 4 0;2 0 0;2 5 12;4 6 0;5 7 0;6 8 0;7 9 10;8 0 0;8 
11 0; 
10 0 0;4 13 14;12 0 0;12 15 16;14 0 0;14 17 18;16 0 0;16 19 0;18 20 
26;19 21 22; 
20 0 0;20 23 24;22 0 0;22 25 94;24 0 0;19 27 28;26 0 0;26 29 30;28 0 
0;28 31 33; 
30 32 0;31 0 0;30 34 0;33 35 38;34 36 0;35 37 0;36 0 0;34 39 0;38 40 
60;39 41 42; 
40 0 0;40 43 0;42 52 0;45 89 0;44 46 0;45 47 0;46 48 0;47 49 0;48 50 
0;49 51 0; 
50 0 0;43 53 0;52 54 55;53 0 0;53 56 57;55 0 0;55 58 59;57 0 0;57 0 0;39 
61 65; 
60 62 63;61 0 0;61 64 0;63 0 0;60 66 82;65 67 69;66 68 0;67 0 0;66 70 
0;69 71 72; 
70 0 0;70 73 0;72 74 0;73 75 76;74 0 0;74 77 0;76 78 0;77 79 0;78 80 
81;79 0 0; 
79 0 0;65 83 0;82 84 88;83 85 0;84 86 0;85 0 0;88 0 0;83 87 89;44 88 
90;89 91 0; 
90 92 0;91 0 0;1 95 0;1 24 0;93 0 0]; 
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%Matriz aux_admi contém as impendâncias das linhas. A matriz tem 5 
colunas. 
%As primeiras duas colunas contêm o nome dos barramentos. De barramento 
- Para barramento. 
%A terceira coluna contém o valor da resistência em p.u. Encontra-se no 
%mesmo formato que GDS, Generic Distribution System, Sistem Genérico de 
Distribuição. 
%Toma-se como valores base, 11kV e 100MVA. 
%A quarta coluna contém o valor da reactância em p.u. 
%A quinta coluna contém o valor da capacitância entre a linha e a terra 
em 
%p.u. 
%O número de linhas da matriz equivale ao número de ramos da rede. 
%A ordem das linhas da matriz não é importante. 
%A ordem das duas primeiras colunas da matriz não é importante. A 
%impedância entre 2-3 é igual à impedância entre 3-2. 
aux_admi=[2 3 0.10775 0.07364 0; 
2 4 0.1724 0.11782 0; 
4 5 0.2155 0.14727 0; 
5 6 0.19395 0.13255 0; 
6 7 0.30169 0.20618 0; 
7 8 0.09 0.087 0; 
8 9 0.13161 0.05033 0.00013; 
8 10 0.36 0.348 0; 
10 11 0.12 0.116 0; 
4 12 0.1293 0.08836 0; 
12 13 0.13858 0.06071 0; 
12 14 0.2586 0.17673 0; 
14 15 0.20787 0.09107 0; 
14 16 0.23705 0.162 0; 
16 17 0.17322 0.07589 0; 
16 18 0.19395 0.13255 0; 
18 19 0.30169 0.20618 0; 
19 20 0.1293 0.08836 0; 
20 21 0.34645 0.15178 0; 
20 22 0.2586 0.17673 0; 
22 23 0.24251 0.10624 0; 
22 24 0.21 0.203 0; 
24 25 0.17322 0.07589 0; 
24 94 0.09755 0.33284 0; 
1 94 0.04879 0.05058 0.00024; 
1 93 0.05489 0.0569 0.00027; 
93 95 0.03881 0.104 0; 
19 26 0.295 0.15 0; 
26 27 0.20787 0.09107 0; 
26 28 0.354 0.18 0; 
28 29 0.24251 0.10624 0; 
28 30 0.27716 0.12142 0; 
30 31 0.2586 0.17673 0; 
31 32 0.3118 0.1366 0; 
30 33 0.11149 0.07376 0; 
33 34 0.34612 0.20653 0; 
34 35 0.15608 0.10326 0; 
35 36 0.22298 0.14752 0; 
36 37 0.2135 0.09126 0; 
34 38 0.34479 0.23564 0; 
38 39 0.1293 0.08836 0; 
39 40 0.118 0.06 0; 
40 41 0.20787 0.09107 0; 
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40 42 0.236 0.12 0; 
42 43 0.177 0.09 0; 
43 52 0.09401 0.03595 0.00009; 
52 53 0.177 0.09 0; 
53 54 0.236 0.12 0; 
53 55 0.354 0.18 0; 
55 56 0.354 0.18 0; 
55 57 0.27716 0.12142 0; 
57 58 0.2135 0.09126 0; 
57 59 0.53374 0.22816 0; 
39 60 0.1724 0.11782 0; 
60 61 0.20787 0.09107 0; 
61 62 0.27716 0.12142 0; 
61 63 0.41574 0.18213 0; 
63 64 0.27716 0.12142 0; 
60 65 0.30169 0.20618 0; 
65 66 0.36517 0.15244 0; 
66 67 0.17322 0.07589 0; 
67 68 0.3118 0.1366 0; 
66 69 0.14607 0.06098 0; 
69 70 0.25562 0.10671 0; 
70 71 0.20787 0.09107 0; 
70 72 0.18258 0.07622 0; 
72 73 0.29213 0.12195 0; 
73 74 0.25562 0.10671 0; 
74 75 0.09401 0.03595 0.00009; 
74 76 0.4382 0.18293 0; 
76 77 0.2191 0.09146 0; 
77 78 0.07521 0.02876 0.00007; 
78 79 0.14607 0.06098 0; 
79 80 0.29213 0.12195 0; 
79 81 0.40168 0.16768 0; 
65 82 0.2586 0.17673 0; 
82 83 0.1293 0.08836 0; 
83 84 0.18258 0.07622 0; 
84 85 0.29213 0.12195 0; 
85 86 0.4382 0.17673 0; 
83 88 0.2155 0.14727 0; 
87 88 0.1293 0.08836 0; 
88 89 0.19395 0.13255 0; 
89 90 0.27716 0.12142 0; 
90 91 0.48502 0.21249 0; 
91 92 0.22621 0.04686 0.00009; 
89 44 0.2586 0.17673 0; 
44 45 0.06465 0.04418 0; 
45 46 0.27244 0.04012 0.00006; 
46 47 0.16346 0.02407 0.00004; 
47 48 0.0862 0.05891 0; 
48 49 0.15085 0.10309 0; 
49 50 0.27244 0.04012 0.00006; 
50 51 0.49039 0.07222 0.00012]; 
  
%z é uma matriz de uma só coluna, vector, que contém os valores das 
medições. 
%A ordem é importante. 
%Da linha 1 para a linha(number_buses*2) o vector contém o valor do 
consumo 
%do barramento. Se for carga tem valor positivo, se for produção tem 
valor negativo. Os valores estão em MW e MVAR. 
%Em primeiro vem a potência activa e depois potência reactiva. 
% 
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%Da linha(number_buses*2)+1 à linha(number_buses*2)+num_volt_measures 
%o vector contém os valores das medições da tensão. 
%A ordem das medições das tensões tem de ser a mesma que o vector 
%where_volt. Valores encontram-se em p.u. 
% 
%Da linha (number_buses*2)+num_volt_measures+1 à 
%linha(number_buses*2)+num_volt_measures+num_pow_measures o vector 
contém 
%os valores das medições do trânsito de potência activa. 
%A ordem das medições deve ser a mesma que o vector where_power. Valores 
em 
%MW. 
% 
%Exemplo: 
%Para um sistema de três barramentos, duas medições de tensão e duas 
%medições de trânsito de potência activa: 
%where_volt=[2;1] 
%where_power=[3 2;2 1] 
%A matriz z deverá ser: 
%           z=[Consumo de potência activa no barramento 1; 
%           Consumo de potência reactiva no barramento 1; 
%           Consumo de potência activa no barramento 2; 
%           Consumo de potência reactiva no barramento 2; 
%           Consumo de potência activa no barramento 3; 
%           Consumo de potência reactiva no barramento 3; 
%           tensão no barramento 2; 
%           tensão no barramento 1; 
%           trânsito de potência activa do barramento 3 para o 
barramento 2; 
%           trânsito de potência activa do barramento 2 para o 
barramento1]; 
  
z=[-1.83933946893;-1.01175640058; 
0;0; 
0.05754;0.00969; 
0;0; 
0.05725;0.00817; 
0.02777;0.00432; 
0.0292;0.00416; 
0;0; 
0.01464;0.00209; 
0.6776;0.22267; 
-0.675;0.2219; 
0;0; 
0.01316;0.00224; 
0;0; 
0.01569;0.00516; 
0;0; 
0.00487;0.00069; 
0.00487;0.00069; 
0;0; 
0;0; 
0.02805;0.004; 
0;0; 
0.03046;0.00434; 
0;0; 
0.01461;0.00208; 
0;0; 
0.02632;0.00449; 
0;0; 
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0.01831;0.00261; 
0;0; 
0.0483;0.00762; 
0.03407;0.00486; 
0.02777;0.00432; 
0;0; 
0.05605;0.00799; 
0.11734;0.02783; 
0.00733;0.00104; 
0.01098;0.00156; 
0;0; 
0;0; 
0.03167;0.00451; 
0.05264;0.00899; 
0;0; 
0.04563;0.01; 
0;0; 
0.13277;0.02485; 
0;0; 
0.0561;0.00799; 
0;0; 
0.04806;0.00796; 
-0.675;0.2219; 
0;0; 
0;0; 
0.01461;0.00208; 
0;0; 
0.01562;0.00259; 
0;0; 
0.03167;0.00451; 
0.04493;0.00863; 
0;0; 
0;0; 
0.00779;0.00111; 
0.00876;0.00124; 
0.00733;0.00104; 
0.02777;0.00432; 
0;0; 
0.01461;0.00208; 
0.01461;0.00208; 
0.01783;0.00328; 
0;0; 
0.02681;0.00381; 
0.0292;0.00416; 
0.02734;0.005; 
0;0; 
0.03407;0.00486; 
0.01363;0.00194; 
0;0; 
0;0; 
0;0; 
0.01266;0.00181; 
0.05078;0.00982; 
0;0; 
0;0; 
0;0; 
0;0; 
0.05359;0.00764 
0;0;%barramento 87 
0;0; 
0;0; 
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0.08578;0.01897; 
0;0; 
0.09698;0.01456; 
0;0; 
0;0; 
0.82092;0.14346;%barramento 95 
zvol1; 
zvol2; 
zvol3; 
%zvol4; 
%zpow1; 
%zpow2; 
]; 
  
%PESOS DAS MEDIÇÕES/WEIGHTING OF THE MEASUREMENTS 
varload=25; %Precisão das estimativas da carga/Incerteza das pseudo-
medidas, em percentagem(Uncertainty of the pseudo-measurements) 
  
accugenera=3; %Incerteza das pseudo-medidas nos barramentos contidos 
%em which_load_generat,em percentagem, e das medições do trânsito de 
potência. 
  
accuvolt=1; %Incerteza das medições de tensão, em percentagem 
  
weight_zero=1e-11; %Variância das medidas virtuais 
  
%branches_power é uma matriz de 2 colunas que contém os ramos 
%da rede. 
%A ordem em que são introduzidos não é importante, mas uma vez 
preenchidas 
%as linhas da matriz, a sua posição na mesma vai definir o número do 
ramo 
%Exemplo: o ramo número 3 vai do barramento 93 ao 95. 
branches_power=[1 94; 
1 93; 
93 95; 
2 3; 
2 4; 
4 5; 
5 6; 
6 7; 
7 8; 
8 9; 
8 10; 
10 11; 
4 12; 
12 13; 
12 14; 
14 15; 
14 16; 
16 17; 
16 18; 
18 19; 
19 20; 
20 21; 
20 22; 
22 23; 
22 24; 
24 25; 
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24 94; 
19 26; 
26 27; 
26 28; 
28 29; 
28 30; 
30 31; 
31 32; 
30 33; 
33 34; 
34 35; 
35 36; 
36 37; 
34 38; 
38 39; 
39 40; 
40 41; 
40 42; 
42 43; 
43 52; 
52 53; 
53 54; 
53 55; 
55 56; 
55 57; 
57 58; 
57 59; 
39 60; 
60 61; 
61 62; 
61 63; 
63 64; 
60 65; 
65 82; 
82 83; 
83 84; 
84 85; 
85 86; 
83 88; 
87 88; 
88 89; 
89 90; 
90 91; 
91 92; 
89 44; 
44 45; 
45 46; 
46 47; 
47 48; 
48 49; 
49 50; 
50 51; 
65 66; 
66 67; 
67 68; 
66 69; 
69 70; 
70 71; 
70 72; 
72 73; 
73 74; 
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74 75; 
74 76; 
76 77; 
77 78; 
78 79; 
79 80; 
79 81; 
%87 95;%Reconfiguração da rede, ramo 87 a 95 fechado. 
]; 
  
  
  
%Ângulo de referência em radianos. Ângulo no barramento 1. 
s=-0.147778176342074297; 
  
%Valores iniciais das variáveis de estado. 
%Os ângulos são 0.000001 radianos e as tensões 1 p.u. 
xstart=1; 
angstart=0.000001; 
x(1,1)=xstart; 
index_start=2; 
limit=number_buses*2-2; 
while index_start <= limit 
x(index_start,1)=xstart; 
x(index_start+1,1)=angstart; 
index_start=index_start+2; 
end 
  
%Calculo da matriz das admitâncias. 
%A base vai ser 11kV e 1 MVA.??? 
%As dimensões da matriz admi são (number_buses) x (number_buses*3). 
%Cada linha corresponde a um barramento. 
%Três colunas correspondem a um barramento. 
%Y=G+jB 
%C12 é a capacitância à terra do ramo 12 em p.u. 
%A matriz tem como estrutura: 
% admi=[G12 B12 C12 G13 B13 C13 G14 B14 C14 G15 B15 C15.....G1N B1N C1N; 
%G21 B21 C21 G23 B23 C23 G24 B24 C24 G25 B25 C25.....G2N B2N C2N; 
%. 
%. 
%. 
%GN2  BN2 CN2  GN3  BN3 CN3  GN4  BN4 CN4  GN5  BN5  CN5.....GNN BNN 
CNN;] 
%    
%A matriz é simétrica, no sentido em que G12 é igual ao G21 assim por 
%diante. 
  
dimensions=size(aux_admi); 
lines_admi=dimensions[1]; 
index_admi=1; 
while index_admi <= lines_admi 
    line_position_G=aux_admi(index_admi,1); 
    column_position_G=(aux_admi(index_admi,2))*3-2; 
    impe=(aux_admi(index_admi,3))+j*(aux_admi(index_admi,4)); 
    admita=100*inv(impe); 
    admi(line_position_G,column_position_G)=real(admita); 
    admi(line_position_G,column_position_G+1)=imag(admita); 
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admi(line_position_G,column_position_G+2)=100*((aux_admi(index_admi,5))/
2); 
    line_position2_G=aux_admi(index_admi,2); 
    column_position2_G=(aux_admi(index_admi,1))*3-2; 
    admi(line_position2_G,column_position2_G)=real(admita); 
    admi(line_position2_G,column_position2_G+1)=imag(admita); 
    
admi(line_position2_G,column_position2_G+2)=100*((aux_admi(index_admi,5)
)/2); 
    index_admi=index_admi+1; 
end 
  
%A matriz r é diagonal e contém todas as variâncias de cada medição. 
%As dimensões são (número de medições) x (número de medições) 
%A ordem é a mesma que na matriz z. 
%Para a construção da matriz dos pesos consideram-se 3 desvios 
%padrões(The weighting considers 3 standard deviations). 
%O peso do barramento de referência é automático (The weight of the 
slack 
%bus is automatic. If you want to do it special must do it 
yourself!!!!). 
  
%Pesos das pseudo-medidas. 
measurements=number_buses*2+num_volt_measures+num_pow_measures; 
power_pq_measurements=number_buses*2; 
index_r=1; 
while index_r <= power_pq_measurements 
    r(index_r,index_r)=((z(index_r)*(varload/100))/3)^2; 
    index_r=index_r+1; 
end 
  
%Pesos das medições da tensão 
limitt1=power_pq_measurements+num_volt_measures; 
index_r=power_pq_measurements+1; 
while index_r <= limitt1 
    r(index_r,index_r)=((z(index_r)*(accuvolt/100))/3)^2; 
    index_r=index_r+1; 
end 
  
%Pesos das medições do trânsito da potência activa. 
index_r=limitt1+1; 
while index_r <= measurements 
    r(index_r,index_r)=((z(index_r)*(accugenera/100))/3)^2; 
    index_r=index_r+1; 
end 
  
%Pesos das pseudo-medidas contidas em which_load_generat 
index_gene=1; 
while index_gene <= num_generator_accu 
    r(which_load_generat(index_gene)*2-
1,which_load_generat(index_gene)*2-
1)=((z(which_load_generat(index_gene)*2-1)*(accugenera/100))/3)^2; 
    
r(which_load_generat(index_gene)*2,which_load_generat(index_gene)*2)=((z
(which_load_generat(index_gene)*2)*(accugenera/100))/3)^2; 
index_gene=index_gene+1; 
end 
  
%Pesos das medidas virtuais.(Weighting of the virtual measurements) 
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index_0=1; 
auxii=number_buses*2+num_volt_measures+num_pow_measures; 
while index_0 <= auxii 
    auxii_2=z(index_0,1); 
    if auxii_2==0 
        r(index_0,index_0)=weight_zero; 
    end 
    index_0=index_0+1; 
end 
  
%rhalf é necessário para a decomposição ortogonal 
rhalf=r^-(1/2); 
  
%Perturbação aleatória das medições segundo distribuição normal 
%index_zz=1; 
%while index_zz <= measurements 
%z(index_zz,1)=RANDOM('norm',z(index_zz,1),r(index_zz,index_zz)^(1/2)); 
%index_zz=index_zz+1; 
%end 
  
%Inicializa a diferença entre as iteracções para 0.(Initialice the 
%difference between iterations to 0) 
unknowns=number_buses*2-1; 
index_d=1; 
while index_d <= unknowns 
    d(index_d,1)=0; 
    index_d=index_d+1; 
end 
  
%VERIFICAÇÕES 
verifica11=size(where_volt); 
verifica1=verifica11[1]; 
if num_volt_measures ~= verifica1 
    error('number voltages') 
end 
  
verifica22=size(where_power); 
verifica2=verifica22[1]; 
if num_pow_measures ~= verifica2 
    error('number power flows') 
end 
  
verifica33=size(which_load_generat); 
verifica3=verifica33[1]; 
if num_generator_accu ~= verifica3 
    error('number load like generator accuracy') 
end 
  
verifica44=size(types_bus); 
verifica4=verifica44[1]; 
if number_buses ~= verifica4 
    error('Dimensions of types_bus') 
end 
  
verifica55=size(close_buses); 
verifica5=verifica55[1]; 
if number_buses ~= verifica5 
    error('Dimensions of close_buses') 
end 
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verifica66=size(z); 
verifica6=verifica66[1]; 
verifica7=2*number_buses+num_volt_measures+num_pow_measures; 
if verifica7 ~= verifica6 
    error('Dimensions of z') 
end 
 

 

Subrotina itera_pgds.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Esta subrotina é executada a cada iteração do estimador de estados. 
%Gera a matriz jacobiana e calcula o valor das variáveis de estado para 
%essa iteração. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%f é uma matriz de uma só coluna,vector, com a mesma dimensão que a 
matriz 
%z e ordenada da mesma maneira. 
%Contém a representação das medições em função das variáveis de estado. 
% 
%h é a matriz jacobiana. As suas dimensões são 
%(número de medições x número de variáveis de estado). 
%A ordem das linhas é igual à da matriz f, e a ordem das colunas é a 
mesma 
%que na matriz x. 
% 
%A cada iteração, ambas f e h devem ser calculadas. 
% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Cálculo dos termos de f e h, que correspondam ao consumo no barramento 
de 
%referência de P e Q. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
% 
%Expressão de P no barramento de referência em função das variáveis de 
%estado.  
f(1,1)=-(x[1]*x[1]*admi(1,277)-x[1]*x(184)*(admi(1,277)*cos(s-
x(185))+admi(1,278)*sin(s-x(185))))-(x[1]*x[1]*admi(1,280)-
x[1]*x(186)*(admi(1,280)*cos(s-x(187))+admi(1,281)*sin(s-x(187)))); 
%Expressão de Q no barramento de referência em função das variáveis de 
%estado. 
f(2,1)=+(x[1]*x[1]*(admi(1,278)+admi(1,279))+x[1]*x(184)*(admi(1,277)*si
n(s-x(185))-admi(1,278)*cos(s-
x(185))))+(x[1]*x[1]*(admi(1,281)+admi(1,282))+x[1]*x(186)*(admi(1,280)*
sin(s-x(187))-admi(1,281)*cos(s-x(187)))); 
  
%Derivada de P no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 1. 
h(1,1)=-2*x[1]*admi(1,277)+x(184)*(admi(1,277)*cos(s-
x(185))+admi(1,278)*sin(s-x(185)))-
2*x[1]*admi(1,280)+x(186)*(admi(1,280)*cos(s-x(187))+admi(1,281)*sin(s-
x(187))); 
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%Derivada de P no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 93. 
h(1,184)=+x[1]*(admi(1,277)*cos(s-x(185))+admi(1,278)*sin(s-x(185))); 
%Derivada de P no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a fase no barramento 93. 
h(1,185)=+(x[1]*x(184)*admi(1,277)*sin(s-x(185))-
x[1]*x(184)*admi(1,278)*cos(s-x(185))); 
%Derivada de P no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 94. 
h(1,186)=+x[1]*(admi(1,280)*cos(s-x(187))+admi(1,281)*sin(s-x(187))); 
%Derivada de P no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a fase no barramento 94. 
h(1,187)=+(x[1]*x(186)*admi(1,280)*sin(s-x(187))-
x[1]*x(186)*admi(1,281)*cos(s-x(187))); 
%Derivada de Q no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 1. 
h(2,1)=(2*x[1]*(admi(1,278)+admi(1,279))+x(184)*(admi(1,277)*sin(s-
x(185))-admi(1,278)*cos(s-
x(185))))+(2*x[1]*(admi(1,281)+admi(1,282))+x(186)*(admi(1,280)*sin(s-
x(187))-admi(1,281)*cos(s-x(187)))); 
%Derivada de Q no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 93. 
h(2,184)=+(x[1]*(admi(1,277)*sin(s-x(185))-admi(1,278)*cos(s-x(185)))); 
%Derivada de Q no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a fase no barramento 93. 
h(2,185)=+(-x[1]*x(184)*admi(1,277)*cos(s-x(185))-
x[1]*x(184)*admi(1,278)*sin(s-x(185))); 
%Derivada de Q no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a tensão no barramento 94. 
h(2,186)=+(x[1]*(admi(1,280)*sin(s-x(187))-admi(1,281)*cos(s-x(187)))); 
%Derivada de Q no barramento de referência (neste caso o barramento 1), 
%respeitando a fase no barramento 94. 
h(2,187)=+(-x[1]*x(186)*admi(1,280)*cos(s-x(187))-
x[1]*x(186)*admi(1,281)*sin(s-x(187))); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Cálculo dos termos de f e h, que correspondam ao consumos nos restantes 
%barramentos de P e Q. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%É identificado o tipo e os barramentos adjacentes de cada barramento. 
As 
%variáveis de estado correspondentes a esse barramento também são 
identificadas. 
  
bus=2; 
while bus <= number_buses 
    xfirst=x(bus*2-2); 
    angfirst=x(bus*2-1); 
    bus_type=types_bus(bus); 
    if bus_type==1 
        closeA=close_buses(bus,1); 
        if closeA==1 
            xsec1=x[1]; 
            angsec1=s; 
        end 
        if closeA~=1 
            xsec1=x(closeA*2-2); 
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            angsec1=x(closeA*2-1); 
        end 
        GA=admi(bus,closeA*3-2); 
        BA=admi(bus,closeA*3-1); 
        CA=admi(bus,closeA*3); 
        %Se o barramento apenas tiver uma só ligação, ou seja, um só 
        %barramento adjacente (tipo 1), a subrotina deriva1 é chamada. 
        deriva1; 
    end 
     
    if bus_type==2 
        closeA=close_buses(bus,1); 
    if closeA==1 
        xsec1=x[1]; 
        angsec1=s; 
    end 
    if closeA~=1 
        xsec1=x(closeA*2-2); 
        angsec1=x(closeA*2-1); 
    end 
    GA=admi(bus,closeA*3-2); 
    BA=admi(bus,closeA*3-1); 
    CA=admi(bus,closeA*3); 
     
    closeB=close_buses(bus,2); 
    if closeB==1 
        xsec2=x[1]; 
        angsec2=s; 
    end 
    if closeB~=1 
        xsec2=x(closeB*2-2); 
        angsec2=x(closeB*2-1); 
    end 
    GB=admi(bus,closeB*3-2); 
    BB=admi(bus,closeB*3-1); 
    CB=admi(bus,closeB*3); 
    %Se o barramento tiver duas ligações, ou seja, dois barramentos 
    %adjacentes (tipo 2), a subrotina deriva2 é chamada. 
    deriva2; 
    end 
     
    if bus_type==3 
        closeA=close_buses(bus,1); 
        if closeA==1 
            xsec1=x[1]; 
            angsec1=s; 
        end 
        if closeA~=1 
            xsec1=x(closeA*2-2); 
            angsec1=x(closeA*2-1); 
        end 
        GA=admi(bus,closeA*3-2); 
        BA=admi(bus,closeA*3-1); 
        CA=admi(bus,closeA*3); 
         
        closeB=close_buses(bus,2); 
        if closeB==1 
            xsec2=x[1]; 
            angsec2=s; 
        end 
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        if closeB~=1 
            xsec2=x(closeB*2-2); 
            angsec2=x(closeB*2-1); 
        end 
        GB=admi(bus,closeB*3-2); 
        BB=admi(bus,closeB*3-1); 
        CB=admi(bus,closeB*3); 
         
        closeC=close_buses(bus,3); 
        if closeC==1 
            xsec3=x[1];  
            angsec3=s; 
        end 
        if closeC~=1 
            xsec3=x(closeC*2-2); 
            angsec3=x(closeC*2-1); 
        end 
        GC=admi(bus,closeC*3-2); 
        BC=admi(bus,closeC*3-1); 
        CC=admi(bus,closeC*3); 
        %Se o barramento tiver três ligações, ou seja, 3 barramentos 
        %adjacentes (tipo 3), a subrotina deriva3 é chamada. 
        deriva3; 
    end 
     
    bus=bus+1; 
     
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Cálculo dos termos de f e h, que correspondam às medições de tensão. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
volt_index=1; 
while volt_index <= num_volt_measures 
    volt_bus=where_volt(volt_index); 
    if volt_bus==1 
        f(number_buses*2+volt_index,1)=x[1]; 
        h(number_buses*2+volt_index,1)=1; 
    end 
     
    if volt_bus~=1 
        f(number_buses*2+volt_index,1)=x(volt_bus*2-2); 
        h(number_buses*2+volt_index,volt_bus*2-2)=1; 
    end 
     
    volt_index=volt_index+1; 
end 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Cálculo dos termos de f e h, que correspondam às medições do trânsito 
de 
%potência activa. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
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pow_index=1; 
while pow_index <= num_pow_measures 
    bus_from=where_power(pow_index,1); 
    bus_to=where_power(pow_index,2); 
    if bus_from==1 
        xfrom=x[1]; 
        angfrom=s; 
    end 
     
    if bus_from~=1 
        xfrom=x(bus_from*2-2); 
        angfrom=x(bus_from*2-1); 
    end 
    if bus_to==1 
        xto=x[1]; 
        angto=s; 
    end 
    if bus_to~=1 
        xto=x(bus_to*2-2); 
        angto=x(bus_to*2-1); 
    end 
     
    G=admi(bus_from,bus_to*3-2); 
    B=admi(bus_from,bus_to*3-1); 
    C=admi(bus_from,bus_to*3); 
     
    f(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,1)=(xfrom*xfrom*G-
xfrom*xto*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-angto))); 
     
    if bus_from==1 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,1)=2*xfrom*G-
xto*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
    end 
  
    if bus_from~=1 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,bus_from*2-
2)=2*xfrom*G-xto*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,bus_from*2-
1)=(xfrom*xto*G*sin(angfrom-angto)-xfrom*xto*B*cos(angfrom-angto)); 
    end 
     
    if bus_to==1 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,1)=-
xfrom*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
    end 
     
    if bus_to~=1 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,bus_to*2-2)=-
xfrom*(G*cos(angfrom-angto)+B*sin(angfrom-angto)); 
        h(number_buses*2+num_volt_measures+pow_index,bus_to*2-1)=-
(xfrom*xto*G*sin(angfrom-angto)-xfrom*xto*B*cos(angfrom-angto)); 
    end 
     
    pow_index=pow_index+1; 
end 
  
%a1 vector dos residuos, contém a subtracção das matrizes z e f. 
a1=z-f; 
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%Atribuir o valor de d na iteração anterior para a variável dold. 
dold=d; 
  
%Resolve a iteração 
%r é a matriz dos pesos 
r_inverted=inv(r);   
  
%matriz do ganho invertida 
matrix_inverted=inv(h'*r_inverted*h); 
  
%Calculo do deltaX 
d=matrix_inverted*h'*r_inverted*a1; 
  
%Colocação dos PMU's 
  
%matriz do ganho 
MG=h'*r_inverted*h; 
  
%Número de condição 
NC=condest(matrix_inverted); 
  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Resolve por decomposição ortogonal 
%hprim=rhalf*h; 
%[q,u]=qr(hprim); 
%aa=q'*rhalf*a1; 
%d=u\aa; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
  
d_maxi=max(d) 
  
%rcond dá uma ideia de como a matriz que se está a inverter, é 
condicionada. 
condition=rcond(h'*inv(r)*h); 
  
%Cálculo do resíduo do jacobiano, a fim de verificar a forma como o 
%algoritmo se comporta. 
index_jac=1; 
jaco=0; 
while index_jac <= measurements 
    
jaco=jaco+((a1(index_jac,1))*(a1(index_jac,1)))/r(index_jac,index_jac); 
    index_jac=index_jac+1; 
end 
  
%Actualização de x 
x=x+d; 
  
%d_dif indica-nos se d está a tornar-se maior ou menor. 
d_dif=abs(dold-d); 
 

 

Subrotina deriva1.m 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Esta subrotina calcula os termos das matrizes f e h que correspondem 
%aos consumos de P e Q num barramento de tipo 1 (Só um ramo conectado). 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%P 
f(bus*2-1,1)=-(xfirst*xfirst*GA-xfirst*xsec1*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1))); 
%Q 
f(bus*2,1)=+(xfirst*xfirst*(BA+CA)+xfirst*xsec1*(GA*sin(angfirst-
angsec1)-BA*cos(angfirst-angsec1))); 
  
%Derivadas do consumo da Potência Activa. 
h(bus*2-1,bus*2-2)=-2*xfirst*GA+xsec1*(GA*cos (angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)); 
h(bus*2-1,bus*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1)); 
if closeA==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-angsec1)+BA*sin(angfirst-
angsec1)); 
end 
if closeA~=1 
    h(bus*2-1,closeA*2-2)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)); 
    h(bus*2-1,closeA*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1)); 
end 
  
%Derivadas do consumo de Potência Reactiva. 
h(bus*2,bus*2-2)=(2*xfirst*(BA+CA)+xsec1*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1))); 
h(bus*2,bus*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-angsec1)); 
if closeA==1 
    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-BA*cos(angfirst-
angsec1))); 
end 
if closeA~=1 
    h(bus*2,closeA*2-2)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1))); 
    h(bus*2,closeA*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-angsec1)); 
end 
 

 

Subrotina deriva2.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Esta subrotina calcula os termos das matrizes f e h que correspondem 
%aos consumos de P e Q num barramento de tipo 2 (Dois ramos conectados). 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%P 
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f(bus*2-1,1)=-(xfirst*xfirst*GA-xfirst*xsec1*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)))-(xfirst*xfirst*GB-
xfirst*xsec2*(GB*cos(angfirst-angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2))); 
%Q 
f(bus*2,1)=+(xfirst*xfirst*(BA+CA)+xfirst*xsec1*(GA*sin(angfirst-
angsec1)-BA*cos(angfirst-
angsec1)))+(xfirst*xfirst*(BB+CB)+xfirst*xsec2*(GB*sin(angfirst-
angsec2)-BB*cos(angfirst-angsec2))); 
  
%Derivadas do consumo da Potência Activa. 
h(bus*2-1,bus*2-2)=-2*xfirst*GA+xsec1*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1))-2*xfirst*GB+xsec2*(GB*cos(angfirst-
angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2)); 
h(bus*2-1,bus*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1))+(-
xfirst*xsec2*GB*sin(angfirst-angsec2)+xfirst*xsec2*BB*cos(angfirst-
angsec2)); 
if closeA==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-angsec1)+BA*sin(angfirst-
angsec1)); 
end 
if closeA~=1 
    h(bus*2-1,closeA*2-2)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)); 
    h(bus*2-1,closeA*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1)); 
end 
  
if closeB==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GB*cos(angfirst-angsec2)+BB*sin(angfirst-
angsec2)); 
end 
if closeB~=1 
    h(bus*2-1,closeB*2-2)=+xfirst*(GB*cos(angfirst-
angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2)); 
    h(bus*2-1,closeB*2-1)=+(xfirst*xsec2*GB*sin(angfirst-angsec2)-
xfirst*xsec2*BB*cos(angfirst-angsec2)); 
end 
  
%Derivadas do consumo de Potência Reactiva. 
h(bus*2,bus*2-2)=(2*xfirst*(BA+CA)+xsec1*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1)))+(2*xfirst*(BB+CB)+xsec2*(GB*sin(angfirst-
angsec2)-BB*cos(angfirst-angsec2))); 
h(bus*2,bus*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-
angsec1))+(xfirst*xsec2*GB*cos(angfirst-
angsec2)+xfirst*xsec2*BB*sin(angfirst-angsec2)); 
if closeA==1 
    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-BA*cos(angfirst-
angsec1))); 
end 
if closeA~=1 
    h(bus*2,closeA*2-2)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1))); 
    h(bus*2,closeA*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-angsec1)); 
end 
  
if closeB==1 



  103 
Anexo A 

  

    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GB*sin(angfirst-angsec2)-BB*cos(angfirst-
angsec2))); 
end 
if closeB~=1 
    h(bus*2,closeB*2-2)=+(xfirst*(GB*sin(angfirst-angsec2)-
BB*cos(angfirst-angsec2))); 
    h(bus*2,closeB*2-1)=+(-xfirst*xsec2*GB*cos(angfirst-angsec2)-
xfirst*xsec2*BB*sin(angfirst-angsec2)); 
end 
 

 

Subrotina deriva3.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
%Esta subrotina calcula os termos das matrizes f e h que correspondem 
%aos consumos de P e Q num barramento de tipo 3 (Três ramos conectados). 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%%%%% 
  
%P 
f(bus*2-1,1)=-(xfirst*xfirst*GA-xfirst*xsec1*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)))-(xfirst*xfirst*GB-
xfirst*xsec2*(GB*cos(angfirst-angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2)))-
(xfirst*xfirst*GC-xfirst*xsec3*(GC*cos(angfirst-
angsec3)+BC*sin(angfirst-angsec3))); 
%Q 
f(bus*2,1)=+(xfirst*xfirst*(BA+CA)+xfirst*xsec1*(GA*sin(angfirst-
angsec1)-BA*cos(angfirst-
angsec1)))+(xfirst*xfirst*(BB+CB)+xfirst*xsec2*(GB*sin(angfirst-
angsec2)-BB*cos(angfirst-
angsec2)))+(xfirst*xfirst*(BC+CC)+xfirst*xsec3*(GC*sin(angfirst-
angsec3)-BC*cos(angfirst-angsec3))); 
  
%Derivadas do consumo da Potência Activa. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a tensão no mesmo 
%barramento. 
h(bus*2-1,bus*2-2)=-2*xfirst*GA+xsec1*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1))-2*xfirst*GB+xsec2*(GB*cos(angfirst-
angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2))-2*xfirst*GC+xsec3*(GC*cos(angfirst-
angsec3)+BC*sin(angfirst-angsec3)); 
%Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a fase no mesmo 
%barramento. 
h(bus*2-1,bus*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1))+(-
xfirst*xsec2*GB*sin(angfirst-angsec2)+xfirst*xsec2*BB*cos(angfirst-
angsec2))+(-xfirst*xsec3*GC*sin(angfirst-
angsec3)+xfirst*xsec3*BC*cos(angfirst-angsec3)); 
if closeA==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-angsec1)+BA*sin(angfirst-
angsec1)); 
end 
if closeA~=1 
    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a tensão no 
    %primeiro ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeA*2-2)=+xfirst*(GA*cos(angfirst-
angsec1)+BA*sin(angfirst-angsec1)); 
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    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a fase no 
primeiro 
    %ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeA*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*sin(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*cos(angfirst-angsec1)); 
end 
  
if closeB==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GB*cos(angfirst-angsec2)+BB*sin(angfirst-
angsec2)); 
end 
  
if closeB~=1 
    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a tensão no 
    %segundo ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeB*2-2)=+xfirst*(GB*cos(angfirst-
angsec2)+BB*sin(angfirst-angsec2)); 
    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a fase no 
segundo 
    %ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeB*2-1)=+(xfirst*xsec2*GB*sin(angfirst-angsec2)-
xfirst*xsec2*BB*cos(angfirst-angsec2)); 
end 
  
if closeC==1 
    h(bus*2-1,1)=+xfirst*(GC*cos(angfirst-angsec3)+BC*sin(angfirst-
angsec3)); 
end 
  
if closeC~=1 
    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a tensão no 
    %terceiro ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeC*2-2)=+xfirst*(GC*cos(angfirst-
angsec3)+BC*sin(angfirst-angsec3)); 
    %Derivada da Potência Activa no barramento, respeita a fase no 
terceiro 
    %ramo do barramento. 
    h(bus*2-1,closeC*2-1)=+(xfirst*xsec3*GC*sin(angfirst-angsec3)-
xfirst*xsec3*BC*cos(angfirst-angsec3)); 
end 
  
%Derivadas do consumo de Potência Reactiva. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a tensão no mesmo 
%barramento. 
h(bus*2,bus*2-2)=(2*xfirst*(BA+CA)+xsec1*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1)))+(2*xfirst*(BB+CB)+xsec2*(GB*sin(angfirst-
angsec2)-BB*cos(angfirst-
angsec2)))+(2*xfirst*(BC+CC)+xsec3*(GC*sin(angfirst-angsec3)-
BC*cos(angfirst-angsec3))); 
%Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a fase no mesmo 
%barramento. 
h(bus*2,bus*2-1)=+(xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-
angsec1)+xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-
angsec1))+(xfirst*xsec2*GB*cos(angfirst-
angsec2)+xfirst*xsec2*BB*sin(angfirst-
angsec2))+(xfirst*xsec3*GC*cos(angfirst-
angsec3)+xfirst*xsec3*BC*sin(angfirst-angsec3)); 
if closeA==1 
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    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-BA*cos(angfirst-
angsec1))); 
end 
if closeA~=1 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a tensão no 
    %primeiro ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeA*2-2)=+(xfirst*(GA*sin(angfirst-angsec1)-
BA*cos(angfirst-angsec1))); 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a fase no 
    %primeiro ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeA*2-1)=+(-xfirst*xsec1*GA*cos(angfirst-angsec1)-
xfirst*xsec1*BA*sin(angfirst-angsec1)); 
end 
  
if closeB==1 
    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GB*sin(angfirst-angsec2)-BB*cos(angfirst-
angsec2))); 
end 
if closeB~=1 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a tensão no 
    %segundo ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeB*2-2)=+(xfirst*(GB*sin(angfirst-angsec2)-
BB*cos(angfirst-angsec2))); 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a fase no 
    %segundo ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeB*2-1)=+(-xfirst*xsec2*GB*cos(angfirst-angsec2)-
xfirst*xsec2*BB*sin(angfirst-angsec2)); 
end 
  
if closeC==1 
    h(bus*2,1)=+(xfirst*(GC*sin(angfirst-angsec3)-BC*cos(angfirst-
angsec3))); 
end 
if closeC~=1 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a tensão no 
    %terceiro ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeC*2-2)=+(xfirst*(GC*sin(angfirst-angsec3)-
BC*cos(angfirst-angsec3))); 
    %Derivada da Potência Reactiva no barramento, respeita a fase no 
    %terceiro ramo do barramento. 
    h(bus*2,closeC*2-1)=+(-xfirst*xsec3*GC*cos(angfirst-angsec3)-
xfirst*xsec3*BC*sin(angfirst-angsec3)); 
end 
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Anexo B 

Estão contidos neste anexo: 

• Os valores das medidas a inserir no algoritmo. 

• Cópias de e-mails a garantir a permissão do uso da rede e do algoritmo. 

 

Valores das medidas 

[1;11;81;51] 

where_volt_pass=[1 ou 60;11 ou 29;81 ou 33 ou 39;51]; 

%zvol1=0.955934594533408455;%1 

%zvol1=0.924112671529887186;%60 

%zvol2=0.929208999506429434;%11 

%zvol2=0.93397798437269719;%29 

%zvol3=0.919039376785703799;%81 

%zvol3=0.9306101272817416399;%33 

%zvol3=0.924793503838596709;%39 

%zvol4=0.932033329327047966;%51 

 

%where_volt_pass=[58;64;81;86];feeder ends 

%zvol1=0.92284041377263637;%58 

%zvol2=0.923955360669681758;%64 

%zvol3=0.919039376785703799;%81 

%zvol4=0.922246824692266487;%86 

%zvol4=0.921895895669828880;%68 
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%where_volt_pass=[32;68;81;37]; 

 

%zvol1=0.931216060543724078;%32 

%zvol2=0.921895895669828880;%68 

%zvol3=0.919039376785703799;%81 

%zvol4=0.927066475139211921;%37 

 

%num_pow_pass=0; 

%where_pow_pass=[];%24 94; 

   %10 11]; 

%50 51]; 

%33 34]; 

%zpow1=-1.014723287601135; 

%zpow2=-0.674298046748745; 

%zpow3=-0.672162759829439; 

%zpow1=0.533607627621135; 

 

 

num_pow_pass=0; 

where_pow_pass=[];%16 17]; 

%zpow1=0.004870048127865; 

 

E-mails de permissão 

E-Mail de Goran Strbac (SEDG): 



  109 
Anexo B 

  

 

Dear Lúcio  
 
This will be fine if you can acknowledge the use of UK GDS from the Centre for Sustainable 
Electricity and Distributed Generation (www.sedg.ac.uk). 
 
Best wishes 
 
Goran Strbac 
 
----------------------------------------------------------------- 
Goran Strbac  
Professor of Electrical Energy Systems  
Director of the Centre for Sustainable Electricity and  
Distributed Generation  
Imperial College London  
London SW7 2AZ, UK  
 
tel +44 207 594 6169  
tel +44 207 594 6281 (Michelle Hammond, Group Administrator) 
mob+ 44 797 365 8976  
---------------------------------------------------------------- 
 
 
ee99138@fe.up.pt wrote: 
 
Dear Goran  
 
I am a post-graduate student at the power system group at Oporto's  
University.  
 
The subject of my dissertation is "Development of a State Estimation  
Algorithm for Distribution System with high penetration of  
Generation", with the benefits of using Phase Measurements Units. I am  
working under the supervision of Prof. Hélder Leite.  
 
I would like to use a distribution network to quantify the benefits of  
having a PMU on a distribution network.  
 
I come across a 95 busbar distribution network system that belongs to  the full GDS network 
that contains overhead line and cable circuits at  11 kV, 33 kV and 132 kV levels. It has four grid 
supply points, 281  busbars and 322 branches and five distributed generators. For this  sudy i 
only used the small section of 11 kV overhead line consisting  in 95 busbars with two windfarms, 
developed at  
UMIST, that belongs to PROJECT PROFILE NO PP209 of the United Kingdom  
Generic Distribution System.  
I have already obtained the network parameters from the PHD Thesis of Dr.  
Inigo Cobelo.  
 
 
 
I would like to ask you permission to use that network on my work as  
it very important in order to carry out with my dissertation.  
 
 
Kind Regards,  
 
Lúcio Santos  
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E-Mail de Graham Ault Institute for Energy and Environment EEE Department University of 

Strathclyde: 

 

Lucio, 

 

No problem with you using the network whatsoever - the UKGDS is a public resource and I am 

pleased that you will be able to make use of it. 

 

Best wishes with your research. 

 

Graham. 
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