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Resumo: 

Devido  à  preocupação com a melhoria da qualidade e do atendimento  aos  consumidores  
das  concessionárias, desenvolveu-se um modelo de programação linear mista PLM baseado em Ciric 
e Popovic(2000) que procura  minimizar o número de manobras e  carga não  atendida para agilizar a 
recomposição de sistema em caso de falha na  rede elétrica de distribuição. Após a localização e 
isolamento do defeito, verificam-se quais  alimentadores  podem  suprir  a  área  atingida, formando 
assim uma "rede local".  As  chaves  NA  (normalmente  abertas)  entre  o alimentador com  defeito  e  
os  demais  da "rede local" são consideradas "nós fontes". As restrições consideradas foram: 
configuração radial, balanço de correntes, limites  de corrente  nos  trechos,  limite  de  carga em "nós 
fonte" e número de chaveamentos. Através de simulações em parâmetros do modelo  de  PLM  são  
geradas  opções  de  manobras  que  são fornecidas ao operador e este escolherá a mais adequada. 
        Simulações  estão sendo realizadas a partir de dados da rede de distribuição  da  cidade  de  
Curitiba  e  envolvem  situações  em  que a recomposição  atende  parcial ou totalmente  as cargas da 
região isolada. O modelo matemático sugerido  é  abrangente  e  utiliza  apenas  os dados cadastrais da 
rede, configuração  atual  das  chaves  e  trechos  e as capacidades máximas de corrente nos cabos. 
        A   pesquisa   faz   parte   do   Programa   Anual  de  Pesquisa  e Desenvolvimento  da  COPEL  
Distribuição  ciclo  2000/2001  e  está sendo desenvolvida entre COPEL-LACTEC-UFPR. 
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Abstract: 
          Due the preoccupation with the service quality offered to consumers we developed a mix linear 
programming - MIP based on Ciric e Popovic(2000) paper, to minimise the number of switching 
operations and loading  not served if a distribution network reconfiguration is necessary when a  fault 
of energy occurs. After  the faulted area is localised and isolated, it is verified which feeders can 
supply the area, forming  a “local network”.   The normally open switches (NO)  which are located 
between the faulted feeder and the others of the local network are considered the " supply nodes". The 
following restrictions were considered: radial configuration, Kirchoff ´s law or current balance, branch 
currents limits, supply nodes load limits and the number of switching operations. Varying some MIP 
parameters, different options of switching operations are generated  and displaced to the operator in 
order that, the most appropriated can be chosen. 
        Simulations are being accomplished using real distribution network dates, considering cases 
where the restoration attends partially or totally the isolated region demand. The mathematical model 
is  robust  and uses only the date bank of the network such as the actual switches status, the branch 
current capacity and the current demand.   
        This research was developed by COPEL-LACTEC-UFPR and is part of the COPEL Distribution 
Annual Program of Research and Development, cycle 2000/2001. 
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