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RESUMO 

 
Com o crescimento dos sistemas elétricos nas últimas décadas, o aumento dos requisitos 

de qualidade e o surgimento de novas tecnologias e controles, o número de dados a serem 
considerados na análise das redes elétricas está significativamente maior. Desta forma, a tarefa de 
garantir a segurança da operação dos sistemas de potência está se tornando cada vez mais difícil. 
Para lidar com esse novo cenário de maior complexidade, diversos procedimentos de análise vêm 
sendo automatizados, principalmente com auxílio das técnicas de inteligência artificial.  

Um dos procedimentos que mais consomem tempo do especialista de planejamento de 
redes elétricas é o processo de obtenção dos pontos de operação. Essa tarefa consiste 
essencialmente no ajuste de tensões nas barras do sistema e dos fluxos nos circuitos de 
interligação. Esse tipo de atividade tem aumentado significativamente, sendo necessária a 
avaliação de um número cada vez maior de cenários operacionais, os quais são definidos pelos 
diferentes patamares de carga, configurações topológicas e as mais diversas condições 
energéticas.   

Atualmente, todo o processo de obtenção dos pontos de operação é realizado de forma 
estritamente manual, onde o especialista no sistema conta apenas com uma ferramenta de cálculo 
de fluxo de potência. Cabe ao engenheiro alterar certas entradas do sistema, especialmente as 
tensões nas barras de geração, a fim de que esse ponto de operação seja, do ponto de vista da 
segurança, aceitável. As alterações são feitas com base na experiência do engenheiro, 
notadamente no conhecimento do comportamento da rede elétrica analisada. 

Neste trabalho, é proposto um sistema inteligente baseado em sistemas de inferência 
fuzzy para a automação do procedimento de ajuste do ponto de operação de um sistema elétrico. 
O trabalho se concentra no controle das tensões nas barras dentro dos limites de segurança 
estabelecidos e a escolha da lógica fuzzy foi feita baseada em sua habilidade de inferir 
conclusões e gerar respostas considerando informações vagas e ambíguas, podendo assim 
formalizar o raciocínio impreciso do engenheiro no desempenhar desse ajuste. O sistema de 
inferência fuzzy desenvolvido opera com base em um conjunto de regras do tipo SE-ENTÃO que 
têm como objetivo encontrar um ponto de operação seguro. 

O sistema proposto foi implementado em um ambiente computacional utilizando a 
linguagem C, onde foram realizados testes em diferentes redes elétricas. Com a ferramenta 
desenvolvida foi possível realizar com sucesso o ajuste de diversos pontos de operação de forma 
totalmente automática. Os resultados obtidos indicaram o excelente potencial da ferramenta 
proposta. 
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ABSTRACT 

With the growth of power systems in recent decades, the increase of quality 
requirements and the emergence of new technologies and controls, the number of data to be 
considered in electrical networks analysis is significantly higher. In consequence, the task of 
ensuring secure operation of power systems is becoming increasingly difficult. To deal with 
this new environment of greater complexity, several procedures have been automated, 
especially with the aid of artificial intelligence techniques. 

One of the most time-consuming procedures performed by power system planning 
experts is the process of obtaining operation points. Essentially, this task consists in 
adjusting voltages and interconnection power flows. This type of activity has increased 
significantly, requiring the evaluation of an increasing number of operational scenarios, 
which are defined by different load levels, topological configurations and the most diverse 
energetic conditions. 

Currently, the entire process of obtaining operation points is performed in a strictly 
manual manner, where the expert works only with a power flow calculation tool. As a 
result, the engineer has to modify certain system inputs, especially the voltage in generation 
buses, in order to obtain a secure operation point. Changes are made based on the engineer 
experience, particularly in understanding the behavior of the analyzed power grid. 

This work proposes an intelligent system based on fuzzy inference systems for 
automating the adjusting procedure of operation points in electrical systems. The work 
focuses on bus voltage control within safety limits. The choice of fuzzy logic was based on its 
ability to infer conclusions and generate responses based on vague and ambiguous 
information, formalizing the imprecise reasoning of an engineer when this adjustment is 
performed. The fuzzy inference system developed operates on a set of IF-THEN rules. The 
objective of those rule is to find a safe operation point. 

The proposed system was implemented in a computing environment using the C 
language and tests were performed on different power networks. With the developed tool, it 
was possible to perform the adjustment of several operation points fully automatically. The 
obtained results have indicated the excellent potential of the proposed tool.  
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