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Abstract— The reliable and safe operation of electric power
systems is challenged to keep them operating obeying
operational safety margins, all this within the context of the
inherent power generation and consumption uncertainties.
Maintaining the continuity and quality of electricity supply
implies the need for models that can represent the dynamics of
the electric power systems in order to provide tools for the study
of dynamics, both in situations of contingencies and demand
changes, as in normal operation.
This work seeks to determine whether the behavior of sets of
coherent bars can provide information on the stability of the
electric power system.
The proposed approach seeks independence of the use of
established models for power electrical systems, through
artificial intelligence algorithms applied in the evaluation of the
voltage profiles of the various system buses under study.
Index Terms-- Artificial Intelligence, Context Awareness,
Pattern Analysis, Power system analysis computing, Power
system stability.

I.

INTRODUÇÃO

Observa-se, mundialmente, o aumento contínuo da
complexidade e porte dos sistemas elétricos de potência,
incluindo-se a interconexão de vários sistemas distintos, em
decorrência da busca constante de atendimento eficiente da
demanda por energia elétrica e à adoção de novas tecnologias.
A operação confiável e segura destes sistemas enfrenta o
desafio de mantê-los operando obedecendo-se margens de
segurança operacional definidas, isto tudo dentro do contexto
de incertezas inerentes da geração e consumo de energia.
Uma operação adequada do SEP – Sistema Elétrico de
Potência demanda o conhecimento do seu comportamento, o
qual envolve o conhecimento das interações mútuas entre as
suas diversas partes constituintes, incluindo aspectos elétricos,
mecânicos e térmicos, dentre outros.
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A análise da dinâmica do SEP é considerada uma função
de grande importância no gerenciamento do fornecimento de
energia elétrica [1].
Desta forma, considerando a manutenção da continuidade
e qualidade do fornecimento de energia elétrica, decorre a
necessidade de modelos que possam representar a dinâmica do
SEP, de forma a propiciar ferramentas para o estudo de sua
dinâmica, tanto em situações de contingências e alterações de
demanda, quanto em situações normais de operação [3]-[22].
A modelagem do SEP envolve a representação complexa
de seus diversos elementos, assim como seus comportamentos
individuais e relacionamentos mútuos. Conforme ressaltado
por [23], uma acurada modelagem do sistema constitui
importante passo da engenharia do mesmo. Mas, apesar de se
utilizar modelagem do SEP nos aplicativos de análise,
geralmente não é considerada a modelagem detalhada do
sistema completo, devido ao porte dos sistemas de potência
atuais [24]-[16].
Uma das abordagens para se tratar esta dificuldade do uso
da modelagem mais detalhada é a busca por métodos que
permitam uma redução da representação equivalente do SEP,
ou seja, de sua complexidade, mas mantendo-se sua
consistência funcional.
II.

MOTIVAÇÃO

A evolução do SEP caracterizada pelo crescimento contínuo
de suas interligações, do uso intenso de novas tecnologias e
sistemas de controles, conjuntamente com sua atual operação
em condições de alto stress [2] potencializou a possibilidade
de diversos tipos de instabilidade em seu funcionamento.
Dentre estes, um dos tópicos considerados na manutenção da
continuidade do fornecimento de energia elétrica, é o
fenômeno de instabilidade de tensão, o qual tem tido um
interesse crescente nos dias atuais [1].
Considerando a dificuldade, citada por [24], de utilização dos
modelos mais detalhados nos estudos dos grandes sistemas de
potência, uma abordagem buscando a determinação de
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índices de estabilidade de tensão e a previsão de curto prazo
do estado futuro do SEP, em tempo real, sem utilizar a
complexa modelagem do mesmo tem grande potencial de uso
nas tarefas de estudos e planejamento, assim como na sua
operação.
Vários trabalhos [1] a [4]-[9] a [21]-[23] a [26], são
encontrados na literatura abordando a redução de
complexidade dos sistemas em estudo, ou seja, a redução de
ordem dimensional dos mesmos.
Os trabalhos tratam da determinação de grupos de barras
coerentes [1]-[25] enquanto outros consideram grupos de
geradores coerentes [9] a [21]-[23]-[24]-[26], mas observa-se
que apesar de se buscar uma redução de dimensão dos
sistemas estudados, todos os trabalhos acabam usando
modelos dos elementos constituintes do SEP, assim como
dependem da topologia da rede elétrica. Estas abordagens
ficam dependentes da precisão e exatidão dos
modelos/parâmetros,
da
correta
representação
de
conectividade dos diversos elementos, assim como da
representação equivalentes de redes externas conectadas ao
SEP em estudo.
III.

METODOLOGIA PROPOSTA

Este trabalho continua com a aplicação da metodologia
apresentada em [27], agora tratando com a rede IEEE-118
barras e diversas contingências na mesma.
A rede IEEE-118 foi utilizada considerando várias
contingências na sua rede elétrica, e para cada uma delas,
processada a classificação dos perfis de tensão das barras no
sentido da determinação de barras com comportamentos
semelhantes (coerentes), independentemente de suas classes
de tensão e distâncias físicas.

IV.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Dentro do vasto campo de Inteligência Artificial, foi aqui
adotado o uso de redes neurais, as quais, conforme [6], são
concepções de hardware e/ou software que exibem a
capacidade de aprender com a experiência, através de um
processo adaptativo (supervisionado ou não) baseado em
estímulos aplicados na sua entrada (etapa de treinamento da
rede). A etapa de treinamento adequada torna a rede apta a
desempenhar as funções para as quais foi treinada.
O tipo de rede neural adotada foi o mapa de Kohonen [7],
o qual apresenta características de auto organização. Este tipo
de rede produz de modo não supervisionado uma redução
dimensional nos dados aplicados em suas entradas. Ela efetua
um mapeamento da distribuição de dados de uma maior
dimensionalidade em uma distribuição de menor
dimensionalidade, mas preservando o relacionamento
topológico inicial dos dados originais.
Sua estrutura apresenta uma camada de neurônios
interconectados de tal forma que, cada um deles está
conectado com todos os demais neurônios desta camada e
com cada um dos demais neurônios da camada de entrada.
O processo de aprendizado utilizado pelo algoritmo de
Kohonen, caracterizado como competitivo, devido às
conexões com os neurônios da mesma camada, trabalha com
a divisão do conjunto de dados de entrada em conjuntos
disjuntos, de forma que as similaridades entre os dados
classificados em um conjunto específico são maiores que as
similaridades existentes entre dados classificados em outro
conjunto.

A classificação é efetuada utilizando-se redes neurais autoorganizáveis (Mapas de Kohonen), tendo como dados de
entrada a evolução dos valores de tensão (em pu) das diversas
barras desta rede IEEE. O Mapa de Kohonen determina o
número de conjuntos (clusters) de barras coerentes e aloca-as
no conjunto que melhor descreve o seu comportamento em
relação às demais barras.
O processamento Kohonen ocorre a cada amostragem de
valores de tensão das barras, dentro do período de
processamento de um fluxo de potência continuado, para cada
uma das contingências consideradas. Desta forma a cada
amostragem, todas as barras são novamente processadas e
classificadas.
A dinâmica dos conjuntos resultantes é apresentada,
considerando a evolução da classificação de cada barra nos
diversos conjuntos obtidos. A criação, desenvolvimento e
possível eliminação de conjuntos, assim como o processo de
migração de barras entre os conjuntos também são
apresentados e avaliados. Buscam-se determinar regras de
comportamento [5]-[8] que possam sinalizar “assinaturas
dinâmicas” do comportamento do SEP, permitindo o uso para
avaliação de estabilidade do SEP.

Fig. 1. Mapa de Kohonen

O algoritmo Kohonen aqui adotado é iniciado com a
apresentação dos vetores de valores de tensão de entrada xi.
Na sequência faz-se a inicialização dos pesos de todas as
conexões wij, considerados como o valor médio dos vetores
de entrada adicionado de uma parcela de ruído aleatório, e a
adoção do raio de vizinhança como sendo uma área quadrada
de (2c+1) x (2c+1) neurônios, tendo como centro o neurônio
vencedor.
O próximo passo do algoritmo consiste no cálculo do
valor de ativação para todos os neurônios e na seleção
daquele que apresente o maior valor de saída.
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Este neurônio, dito o vencedor, assim como os neurônios
do seu raio de vizinhança c, tem os sues pesos de conexão
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Todo o processo é repetido com o raio de vizinhança, a
cada iteração, decrementado de uma unidade. No fim de todo
o processo tem-se como resultado a classificação dos vetores
de entrada, determinada pelos neurônios vencedores obtidos.
O resultado deste processamento é a determinação de
conjuntos de barras coerentes, barras cujos perfis de tensão se
apresentam de maneira similar durante a evolução do SEP em
estudo.
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V.

RESULTADOS

Foram consideradas informações de tensão das barras da
rede IEEE 118, as quais foram processadas por uma rede
Kohonen de 23 X 23 neurônios e coeficiente de
aprendizagem inicial 0.001, decrescendo conforme o
processo de treinamento (1000 interações) era efetuado.
O algoritmo de Kohonen aqui utilizado foi a
implementação disponível no Matlab, sendo treinada com as
tensões das barras disponíveis após a execução da aplicação
fluxo de potência continuado, presente no aplicativo Análise
de Redes – ANAREDE, do CEPEL, para a rede IEEE 118 e
considerando as diversas contingências adotadas. Após a fase
de treinamento, a rede passou a ser utilizada para a
classificação das tensões em conjuntos similares.
Serão apresentados os resultados das simulações e as
conclusões do trabalho quanto à possibilidade de o
comportamento dinâmico do SEP poder ser avaliado
baseando-se no comportamento da evolução dos diversos
conjuntos de barras coerentes independentemente da adoção
dos modelos atualmente adotados na representação e estudos
do SEP. Um subsídio à elaboração de previsões de curto prazo
do comportamento futuro do sistema elétrico.
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