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Resumo 

A geração distribuída causou grandes mudanças na rede elétrica de distribuição, 

possibilitando a operação em microrredes. De tal forma que essas podem ser 

consideradas com o conjunto de geradores e cargas operando de forma independente do 

restante do sistema. 

Entretanto a geração distribuída causa impactos na rede elétrica de distribuição, 

sendo necessária uma análise mais sucinta em relação à topologia, o modo de operação e 

a quantidade de potência fornecida pela geração distribuída ao sistema. 

Neste trabalho serão definidos os conceitos a cerca de geração distribuída, redes 

de distribuição e fator de penetração da geração distribuída fotovoltaica. Assim é 

realizada uma análise sobre os impactos causados pela inserção da geração distribuída 

fotovoltaica na rede elétrica de distribuição, a fim de possibilitar uma comparação entre 

a rede operando com e sem tal tecnologia. 

Para realizar essa análise é simulado um sistema real de distribuição, com o 

intuito de analisar o fluxo de potência do sistema. De tal maneira é utilizado o software 

OpenDSS – uma ferramenta computacional que permite reproduzir o caso analisado por 

meio de simulações – o qual fornece os resultados para a realização da comparação dos 

casos. 
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1. Relevância do tema 

As últimas crises - causadas pelo aumento da demanda do consumo de energia 

elétrica e pelo fato da geração não ter conseguido acompanhar tal crescimento no setor 

elétrico - vêm causando grande preocupação em diferentes países, o que levou a 

transformações e inovações na área. Devido a esse problema instaurou-se uma 

necessidade de aprimorar o serviço e garantir a qualidade em todas as partes do 

processo de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica [1] [2] [3]. 

Com o intuito de reduzir os custos de unidades geradoras de eletricidade e 

visando cumprir as políticas de sustentabilidade propostas pela ANEEL, [1] a geração 

distribuída em redes de distribuição é o tema analisado neste trabalho. Mais 

especificamente é analisado o comportamento de uma rede de distribuição existente –

alimentador – frente à inserção da GDFV. 

Salienta-se que a GDFV vem crescendo muito em nosso país, devido aos 

incentivos governamentais, o que viabiliza o uso dessa tecnologia que é abordada nesta 

monografia. 

Para a análise do comportamento da inserção da geração distribuída na rede de 

distribuição é necessário o fluxo de potência do mesmo, que fornece os valores de 

tensões nas barras e os fluxos de potência nas linhas para uma determinada 

configuração de carga pré-estabelecido. É importante salientar que, o software utilizado 

para realizar tal calculo deve contemplar as restrições do problema. [2] [3] 
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1.2. Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar o limite de penetração da GDFV 

e os impactos causados pela inserção da mesma na rede de distribuição existente. Sendo 

possível realizar essa análise por meio de simulação do fluxo de potência considerando a 

inserção da geração distribuída, proveniente de sistemas de geração de energia 

fotovoltaica em diversos pontos da rede, utilizando o software OpenDSS. 

1.3. Metodologia 

Para atingir a meta proposta neste trabalho foi estabelecido os tópicos à seguir: 

• Revisão bibliográfica sobre geração distribuída e redes de distribuição; 

• Estudo sobre o software OpenDSS, bem como a aplicação por meio da 

implementação do problema proposto por [Shayani, 2010] no 

respectivo software; 

• Análise dos resultados obtidos; 

• Comparação dos dados obtidos com dados pré-estabelecidos; 

• Comparação das diferentes redes de distribuição. 

1.4. Estrutura do Trabalho 

A proposta desse trabalho é estudar o fluxo de potência na rede de distribuição 

com a inserção da geração distribuída. Para isso, foi dividido em seis capítulos, incluindo 

este introdutório. 

No segundo capítulo é apresentada a definição de geração distribuída, o histórico 

e os tipos de GD no Brasil, bem como as vantagens e desvantagens. 

No terceiro capítulo é apresentado a topologia radial da rede de distribuição e os 

impactos resultantes da conexão de sistemas de geração distribuída fotovoltaica. 

No quarto capítulo é apresentado o software OpenDSS bem como um descritivo 

básico de suas funções 
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No quinto capítulo é apresentada a definição do fator de penetração da geração 

distribuída fotovoltaica, o caso a ser simulado e a análise dos resultados. 

No sexo capítulo é apresentada a conclusão. 
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Capítulo 2 

Geração Distribuída 

2.1. Definição 

Após uma ampla pesquisa bibliográfica técnica sobre o assunto, percebe-se que 

para o termo Geração Distribuída (GD) não há uma única definição. As definições variam 

de acordo com o autor, o país, a empresa, etc. Porém nessas referências, o conceito para 

GD está sempre associado com a capacidade de produção da energia elétrica de uma 

determinada fonte de GD. A seguir são apresentadas as definições segundo alguns 

autores ou institutos. [4] 

• O Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica (IEEE) define a GD como sendo 

uma unidade de geração com instalações suficientemente pequenas em relação às 

grandes centrais de geração permitindo sua conexão em um ponto fisicamente próximo 

à rede elétrica existente, junto aos centros de carga. [4] 

• O Instituto Nacional de Eficiência Energética (INEE) define a GD como sendo a 

geração elétrica produzida próxima a carga. 

• Na legislação do setor elétrico brasileiro por meio do decreto Nº5163, de 30 de 

junho de 2004, artigo 14, a GD é definida como sendo a “produção de energia elétrica 

proveniente de empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou 

autorizados, conectados diretamente no sistema elétrico de distribuição do comprador.” 

• Para o (Paiva R. R. C., 2012) GD são unidades geradoras de energia elétrica de 

capacidade igual ou inferior a 10 MW de potência podendo operar de forma isolada ou 

ligada à rede de distribuição, subtransmissão ou transmissão, próximo aos centros 

consumidores de energia. 

• O Conseil International des Grands Réseaux Électriques (CIGRE) define GD como 

unidades de geração com capacidade máxima de 50 a 100 MW, que geralmente são 

conectadas à rede de distribuição e que não têm seu despacho centralizado. 

Na Figura 2.1 há uma exemplificação de modelos de GD. 
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Figura 2.1 - Modelo de Geração Distribuída. 

Conforme pode ser observado, toda definição de GD converge à capacidade de 

produção da energia elétrica de uma determinada GD que é conectada a rede de 

distribuição existente. A geração de EE pode ser obtida por diversas fontes e 

especificamente neste trabalho, a análise do SE considerará apenas a GD proveniente de 

sistemas fotovoltaicos. 

2.2. Geração Distribuída no Brasil – Histórico 

A GD vem sendo bastante reconhecida no Brasil como medida para melhorar 

fatores como: perdas, impactos ambientais, gastos em transmissão e distribuição no SE. 

Na década de 60, a GD chegou a ser proibida no Brasil e a partir de 1996 tomou 

maiores proporções, quando ocorreu uma reestruturação com a Lei 9074/1995 e com o 

Decreto Nº2003 de 10/09/1996, os quais deram início ao conceito de produtor 

independente de energia elétrica e que assegurou aos produtores o livre acesso aos 

sistemas de transmissão e distribuição das concessionárias. [1] [5] 

 Na Lei 9.074, § 6º do Art.15 e Art.13 do Decreto 2.003, é assegurado ao 

Produtor Independente e ao Autoprodutor o livre acesso aos sistemas de 
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transmissão e distribuição de concessionários, mediante ressarcimento do 

custo de transporte envolvido; 

Em 2002 foram estabelecidos incentivos para a geração de energia elétrica de 

fontes renováveis. Com essas e diversas outras medidas adotadas pela ANEEL, os 

autoprodutores passaram a contribuir para um crescente aumento da GD do sistema de 

energia nacional desde a década de 70. Na Figura 2.2 está sintetizado, na forma de linha 

do tempo, as legislações sobre GB; [1] 

A Lei 10.438/2002 - incentivos para a geração a partir de fontes renováveis e 

cogeração qualificada. O Decreto Nº. 5163 Art.14, da à definição de geração distribuída 

conectada diretamente no sistema elétrico de distribuição; 

A Lei Nº 10.848/2004 Art. 15, é estipulada as regras de contratação de energia 

elétrica proveniente de empreendimentos de geração distribuída.  

 

Figura 2.2 – Histórico e regulamentação da geração distribuída. 

Como é monstrada na Figura 1.3, o gráfico da produção de EE proveniente das 

GDs. 
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Figura 2.3 – Geração de energia elétrica por autoprodutores no Brasil à partir de 1970. [1] 

Nota-se um crescimento expressivo devido às leis citadas anteriormente e a 

relação entre a alta demanda e a quantidade de energia elétrica produzida. 

No Brasil alguns fatores têm contribuído para a descentralização da geração de 

energia, como a reestruturação do setor energético, os avanços tecnológicos e 

disponibilidades de expansão, por meio da utilização de fontes renováveis e sustentáveis 

e a necessidade de expansão do sistema. [6] 

2.3. Geração Distribuída no Brasil – Tipos 

As fontes primárias que vem sendo utilizadas para a GD e que tem maior 

destaque no território nacional é a energia eólica, com uma predominância muito 

grande no nordeste. As pequenas centrais hidroelétricas, que utilizam de pequenas 

quedas de água, estão disponíveis em praticamente todo o território nacional. O gás 

natural que está presente nos grandes centros e é de fácil utilização e a luz solar pela 

intensa radiação solar disponível. [4] 

Na figura 2.4 é apresentada, uma porcentagem das participações das principais 

fontes de energia primária para geração de EE. 
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Figura 2.4 - Energia no Brasil relativa ao ano de 2009. [1] 

A seguir são descritos os processos de geração de EE a partir de cada uma das 

principais fontes de energia primária. 

 

2.3.1. Energia Eólica 

 

A geração de EE a partir da energia cinética proveniente da migração das massas 

de ar provocada pelas diferenças de temperatura existentes na superfície da terra é 

denominada de energia eólica. 

O deslocamento da massa de ar causa o movimento das pás da turbina eólica, o 

que possibilita a conversão da energia transmitida por esse deslocamento para o 

movimento do rotor. O aerogerador é formado basicamente pelo rotor, nacele e torre 

conforme ilustrado na Figura 2.5. O nacele é o compartimento que suporta as peças do 

gerador e a torre é a estrutura de sustentação do rotor. 

A conversão eletromecânica é realizada por um alternador acoplado ao eixo do 

cata-vento que está em movimento rotacional. A eletricidade gerada é então transmitida 

através de cabos para o consumo. [7] 
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Figura 2.5 - Sistema de geração de energia eólica. [4] 

 

A Figura 2.5 apresenta as partes constituintes de um sistema de geração de 

energia eólica, sendo: 

1. Gerador eólico      2. Cabos de ligação           3. Controlador 

4. Fonte auxiliar        5. Banco de baterias        6. Linha de transmissão 

 

2.3.2. Pequenas Centrais Hidrelétricas 

As PCHs, conforme classificação da ANEEL é toda usina hidrelétrica de pequeno 

porte, ou seja, que tenha capacidade instalada superior a 1MW e igual ou inferior a 

30MW, com um reservatório de área igual ou inferior a 3km².[8] 

Assim, as PCHs praticamente utilizam a vazão natural dos rios e não necessitam 

estocar grandes volumes de água. Em geral, essas usinas são instaladas em rios de 

pequeno e médio porte que tenham uma queda d’água capaz de gerar potência 

hidráulica que movimentará as turbinas da usina. 
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A turbina irá ativar o gerador elétrico, transformando a energia cinética de 

rotação em energia elétrica. Essa energia é transportada por cabos elétricos ou barras 

condutoras e sua tensão deve ser elevada para a adequada condução e para reduzir as 

perdas das linhas de transmissão. [8] 

Na Figura 2.6 é ilustrado um esquema de uma PCH. 

 

 

Figura 2.6 - Esquema de uma PCH. [8] 

A seguir são apresentadas as funções de cada item de um PCH, destacado na 

Figura 2.6. 

 Reservatório: acumula água para regularizar o rio e garantir a vazão 

mínima a ser turbinada. 

 Vertedouro: controla o nível do reservatório impedindo que, durante uma 

grande cheia, a água passe por cima da barragem, danificando sua 

estrutura. 

 Barragem: tem a função de reter a água, criando artificialmente um 

desnível. No caso das PCH’s, não têm a função de acumulação, mas de 

desviar parte da vazão para o canal de adução. 
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 Tomada d’água: estrutura, responsável pela captação de água do 

reservatório. 

 Canal de adução: conduz a água do reservatório da tomada d’água à 

câmara de carga. 

 Câmara de carga: liga o canal de adução ao conduto forçado. 

 Conduto forçado: conduz a água sob pressão do trecho mais inclinado até 

a casa de máquinas, onde irá ser turbinada. 

 Casa de máquinas: construção que abriga os grupos geradores (turbina e 

gerador elétrico) e os equipamentos de controle. 

 Canal de fuga: devolve ao leito do rio a vazão de água que passou pela 

turbina. 

2.3.3. Energia Solar 

A energia elétrica proveniente da energia solar é obtida por meio do efeito 

fotovoltaico – a movimentação dos elétrons que é decorrente da reação entre a radiação 

solar e o material semicondutor, o que ocasiona uma diferença de potencial – que é uma 

energia alternativa e renovável. [1] [7] 

Uma célula solar típica é feita de material semicondutor coberto com uma 

película anti-refletora, com contatos metálicos na superfície. Ao incidir irradiação solar 

sobre a célula fotovoltaica, os fótons, que estão presentes na composição do material, 

fornecem energia aos pares elétron/lacuna, separando-os, liberando os elétrons das 

lacunas. Caso a separação ocorra próxima ao campo elétrico ele atrairá os elétrons para 

a camada tipo-n e as lacunas para a camada tipo-p. Isto causa uma interrupção da 

neutralidade elétrica e caso haja outro caminho, conectando a camada negativa à 

camada positiva, os elétrons irão fluir para a sua camada tipo-p, gerando assim, corrente 

elétrica. Quanto maior a intensidade de luz, maior é o fluxo de energia elétrica. [1] 

Os semicondutores mais utilizados para a produção de células solares 

fotovoltaicas são o silício cristalino c-Si, o silício amorfo hidrogenado a-Si:H, o Si do tipo 

HIT, o telureto de  cádmio CdTe e os compostos relacionados ao dissulfeto de cobre e 

índio CuInSe2 ou CIS. O c-Si é a tecnologia fotovoltaica mais tradicional – tendo a maior 

eficiência dentre as outras, sendo essa de 15% - e é a única dentre as mencionadas acima 
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que faz uso de lâminas cristalinas (diâmetro ~10cm) relativamente espessas (espessura 

300-400 µm). Todas as outras tecnologias estão baseadas em películas delgadas (filmes 

finos, com espessura da ordem de 1µm) de material ativo semicondutor. 

O que irá determinar as dimensões do sistema fotovoltaico é o perfil de consumo 

da instalação e das condições locais, sendo que as necessidades dos consumidores 

podem ser supridas e ainda existir um excesso da energia decorrente da GD. [7] 

O sistema fotovoltaico apresenta três maneiras para ser implementado em 

relação à rede de distribuição. Ele pode ser do tipo sistema isolado, híbrido ou conectado 

a rede, mas sendo que em todos os sistemas deverá haver uma unidade de controle de 

potência e também em alguns casos, uma unidade de armazenamento. Esses sistemas 

têm como características: 

 Os sistemas isolados, em geral, necessitam que sua energia seja armazenada de 

alguma maneira. Este armazenamento pode ser feito através de baterias, quando 

se deseja utilizar aparelhos elétricos ou através de energia gravitacional por meio 

do bombeamento d’água para tanques em sistemas de abastecimento. 

Na irrigação, na qual ocorre o bombeamento de toda a água para o consumo ou 

estocagem, não há necessidade dos sistemas isolados armazenarem energia. 

 Os Sistemas híbridos são os sistemas desconectados da rede convencional, e que 

apresenta diversas fontes de geração de energia. Sendo empregados para 

sistemas de médio a grande. 

 Os sistemas conectados a rede não utilizam armazenamento de energia, pois toda 

a geração é entregue diretamente na rede. Os Sistemas fotovoltaicos interligados 

à rede elétrica representam uma fonte complementar ao sistema elétrico de 

grande porte ao qual estão conectados.  

              Existem diversas configurações para os conversores eletrônicos para sistemas 

fotovoltaicos, sendo eles conectados à rede ou isolados. Os conversores são divididos de 

acordo com a faixa de potência que será transmitida e quanto ao número de fases, 

podendo ser monofásicos ou trifásico. Os sistemas e seus conversores podem ser 

classificados de acordo com a quantidade de painéis fotovoltaicos conectados e de 

acordo com o tipo de arranjo de estágios conversores para um determinado grupo de 

painéis fotovoltaicos. 
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As cargas, conectadas à rede, consomem energia do gerador FV nos sistemas de 

geração distribuída ou da rede elétrica, no caso da demanda ser maior do que a 

capacidade do sistema FV, o excesso de potência é injetado na rede. [7] 

Na Figura 2.7 está ilustrado um sistema de geração fotovoltaíca. 

 

Figura 2.7 - Sistema com células fotovoltaicas. [1] 

Os números indicados na Figura 2.7 representam, respectivamente:  

1. Gerador fotovoltaico               5. Contador de energia solar  

2. Cabos de ligação                       6. Contador de consumo  

3. Interruptor DC                          7. Caixa de ligação  

4. Inversor 

Cabe salientar que a geração distribuída fotovoltaica é o tema de estudo deste 

TCC. 
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2.4. Vantagens e Desvantagens no uso da GD 

A seguir são apresentadas as vantagens e desvantagens da implementação da 

geração distribuída na rede elétrica, de acordo com modelo institucional proposto pela 

ANEEL por meio da Resolução Normativa nº482, de 17/04/2012,(essa Resolução trata 

das condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica, do acesso aos sistemas de distribuição, do 

sistema de compensação de energia elétrica, da medição de energia elétrica e das 

responsabilidades por dano ao sistema elétrico). [9] 

2.4.1. Vantagens 

O sistema elétrico com a GD não aceita variações de frequência e/ou tensão, e por 

isso esse sistema tem uma qualidade e confiabilidade maior quando comparado ao 

sistema elétrico convencional. Tal melhoria também pode ser observada para os 

consumidores localizados próximos à geração local, uma vez que os mesmos não estarão 

sujeitos a falhas na transmissão e distribuição, sendo que há, ainda, uma redução das 

perdas por estar próximo à geração. O consumidor, também, nota vantagens quanto ao 

custo e melhoria no fator de potência da eletricidade quando geradas pela GD. [1] [9] 

A GD apresenta como outras vantagens tais como: 

 à flexibilidade de implantação em curto espaço de tempo quando 

comparado às grandes centrais.  

 Operação em horários de ponta, visando à diminuição da flutuação dos 

preços.  

 Diminuição nos impactos ambientais decorrentes do aproveitamento de 

resíduos e de fontes primárias, o que reduz a quantidade de objetos 

descartados que agridem o meio ambiente. [1] 
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2.4.2. Desvatagens 

Pode-se destacar como desvantagens o custo de interligação da GD à rede de 

distribuição, pois essa é de responsabilidade do proprietário da fonte energética. Há, 

ainda, maior complexidade nos procedimentos de proteção, operação e controle da rede. 

Outros fatores são o ilhamento não intencional, distorção harmônica, variações na 

frequência causadas por gerações intermitentes, flutuação da tensão (flicker) e o 

desequilíbrio entre as fases quando a conexão da GD é monofásica. [4] 

Para o setor elétrico têm-se as desvantagens quanto à complexidade no 

planejamento, operação e manutenção, sendo incluso as medidas de segurança e 

coordenação das atividades. Outra desvantagem é quanto ao aumento no nível de curto-

circuito, flutuação da potência ativa. [1] [9] 
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Capítulo 3 

Rede de Distribuição 

Neste capítulo é apresentada a topologia radial das redes de distribuição, as 

condições das cargas conectadas à mesma e os efeitos causados pela conexão da geração 

distribuída no sistema.  

Cabe destacar nessa rede o circuito primário que, conforme ilustrado no 

diagrama unifilar da Figura 3.1, consiste na LT que interliga a subestação de distribuição 

aos transformadores de distribuição. O circuito primário da rede de distribuição é 

definido levando-se em consideração: [10]  

 

• A natureza da carga conectada;  

• A densidade de carga da área servida;  

• A taxa de crescimento das cargas;  

• A qualidade e a continuidade do serviço requisitado;  

• A regulamentação para o tipo de equipamento utilizado;  

• O tipo e o custo do circuito a ser implementado. 
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Figura 3.1 - Diagrama unifilar de um sistema de distribuição. 

3.1. Sistema de Distribuição – Tipo Radial  

O circuito do sistema primário, tipo radial é o mais simples e de menor custo, o 

que o torna o mais comum dentre os outros alimentadores. Nesse tipo de sistema, a 

alimentação primaria é ramificada em várias distribuições laterais, as quais podem ser 

separadas em novas ramificações (sublaterais), a fim de atender os transformadores de 

distribuição, conforme ilustrado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Alimentador primário radial. [9] 

A distribuição radial tem como característica o fato de sua alimentação primária 

ser um sistema trifásico a três ou quatro fios, enquanto as laterais costumam ser 

trifásicas ou monofásicas. A amplitude da corrente diminui continuamente até o final da 

linha de transmissão tanto pela concentração das cargas quanto pelas perdas ao longo 

das linhas. [10]  

São analisados os tipos de cargas conectadas ao sistema e suas influências nas 

quedas de tensões e perdas de potência ao longo da linha, no apêndice A. 
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3.2. Impactos da Geração Distribuída Fotovoltaíca na Rede  

 

Na prática, antigamente a distribuição geográfica das cargas eram mais 

centralizadas e atualmente estão tendo uma configuração mais distribuída. Com isso as 

perdas de potência e as quedas de tensões ao longo da LT se tornam maiores como visto 

no apêndice A. 

Com o intuito de corrigir esses e outros problemas é que a GD é implementada. 

Entretanto a introdução de fontes de geração pode alterar o perfil e a estabilidade das 

tensões e do fluxo de potência. Tais impactos podem ser positivos ou negativos, 

dependendo do sistema de distribuição e da GD. [1] [10] 

3.2.1. Sobretensão e Subtensão 

 

O sistema de distribuição pode ter variações quanto às tensões devido ao tipo de 

carga, da densidade de carga e do tipo de rede adotada. A GD pode influenciar as 

variações nas tensões de duas formas: [1][10] 

 A GD operando de acordo com a demanda exigida pelas cargas, reduzindo 

as variações entre os níveis de tensões máximos e mínimos, em relação a 

um sistema sem GD. 

 A GD operando sem sincronismo com a carga, aumentando as variações 

dos níveis de tensões máximos e mínimos, uma vez que o nível de tensão 

mínimo se manteria e o máximo aumentaria. 

A Figura 3.7 demonstra um caso hipotético, que explicita bem as questões 

relativas à sobretensões e subtensões. 
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Figura 3.3 – Diagrama de subtensões e sobretensões [10] 

 

A linha verde representa o sistema sem a inserção da GD. Nesse caso as perdas ao 

longo da linha podem fazer com que a tensão exceda o limite mínimo estabelecido pelas 

normas. A linha preta representa o sistema com a inserção da GD. Percebe-se que os 

sistemas fotovoltaicos não deixam a tensão reduzir ao longo da LT, entretanto essa 

elevação pode ocasionar uma sobretensão. 

3.2.2. Distorção Harmônica 

Segundo IEEE (1999), harmônico é definido como uma forma de onda de 

corrente ou tensão não senoidal que possui frequências que são múltiplos inteiros da 

frequência para a qual o sistema é projetado para operar, conforme ilustrado na Figura 

3.8. [1] 
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Figura 3.4 – Influência dos harmônicos [10] 

  

Os harmônicos causam diversos impactos na rede elétrica e a distorção faz com 

que o resultado da forma de onda seja o somatório entre a forma de onda fundamental e 

a do(s) harmônico(s), de tal forma que afeta tanto a tensão quanto a corrente. [1] [10] 

Para o sistema FV ser inserido na rede de distribuição é necessário à utilização de 

inversores de frequência. Esse sistema gera harmônicos na rede elétrica, o que pode 

comprometer a qualidade e alterar o desempenho de outros equipamentos. [10] 

3.2.3. Contribuição para a Capacidade de Curto-Circuito 

O sistema FV praticamente não eleva as correntes de curto-circuito, devido a sua 

auto limitação, aos inversores que são equipados com relés de subtensão e operam com 

uma corrente limitada. 

A desvantagem da utilização da GD é a impossibilidade de reconhecer uma falta 

na rede. Quando ocorrem falhas no terminal de longas linhas de distribuição com altos 

valores de impedâncias ou quando ocorre uma sobrecarga na linha a GD continuará 

fornecendo um valor considerável de corrente ao sistema. [11] 
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3.2.4. Ilhamento Não Intencional 

O ilhamento não intencional é quando uma parte do sistema funciona estando 

isolado do resto do sistema, ou seja, é como se estivesse desconectada da rede de 

distribuição. Esse ilhameto deve-se a dois fatos ocorrendo simultaneamente: [11] 

• Quando a alimentação principal é desconectada, deve existir equilíbrio entre 

geração e carga. 

• A proteção deve ser incapaz de detectar uma falha quanto à alimentação 

principal. 

O ilhamento é um problema muito grave, pois causa risco de vida para os 

funcionários que operam na rede de distribuição, uma vez que o alimentador pode estar 

energizado, mesmo quando isolado do resto do sistema. Por ser inacessível por parte da 

concessionária o sistema pode ter tensões e frequências fora das faixas estabelecidas 

por norma, o que pode danificar os equipamentos do consumidor. [11] 

Para corrigir esse problema, as concessionárias e os fabricantes de sistemas 

fotovoltaicos utilizam mecanismo de proteção contra ilhamento em sistemas conectados 

à rede elétrica para assegurar o correto funcionamento da mesma. [1] 
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Capítulo 4 

OpenDSS 

O software OpenDSS (The Distribution System Simulator) é a ferramenta 

computacional utilizada nesta monografia por tratar-se de um software gratuito e de 

fácil manipulação, além de ter funcionalidades inexistentes em outras ferramentas, 

quanto a análise de sistema de distribuição.  

O programa suporta praticamente todo tipo de análise em regime permanente, 

bem como a possibilidade de inserção da GD e a análise de harmônicos sendo eles 

relacionados aos sistemas de distribuição de energia elétrica. O programa OpenDSS é 

usado para: 

 Planejamento e análise de sistemas de distribuição de energia; 

 Análise de circuitos polifásicos; 

 Análise de sistemas com geração distribuída; 

 Simulações de variação anual de cargas e geradores; 

 Simulações de plantas geradoras eólicas; 

 Análises de configurações incomuns e transformadores; 

 Análises de harmônicos e inter harmônicos. 

O programa tem diversos modos de solução, sendo eles: 

 Fluxo de potência instantâneo; 

 Fluxo de potência anual ou diário; 

 Harmônicos; 

 Dinâmico; 

 Estudo de faltas; 

 Autoadd, designado a escolher os lugares ótimos para a instalação de 

geradores ou bancos de capacitores, com base nas tensões de 

barras.[15][17] 
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4.1. Linguagem de Programação 

A ferramenta OpenDSS tem os scripts – que operam no circuito ativado ou que 

inserem um novo circuito ativo, no código de programação - em uma linguagem própria 

para desenvolver os sistemas a serem simulados. Para escrever esses scripts pode ser 

utilizado qualquer editor de texto, desde que salvos na extensão ‘.dss’. A maneira de 

escrever o script deve seguir o formato a seguir: 

Comando Classe.Nome_Elemento parâmetro1=valor1 parâmetro2=valor2 

 Comando: termo relativo à tarefa que deve ser realizada;  

 Classe: o comando irá atuar sobre esse tipo de objeto;  

 Nome_Elemento: Parâmetro definido pelo usuário que visa ser o identificador do 

elemento;  

 Parâmetro1, parâmetro2: Definição dos dados relativa ao objeto, conforme sua 

classe. 

Para escrever as funções no script é necessário separá-las por vírgulas ou por um 

espaço em branco, enquanto os comentários podem ser introduzidos seguidos de uma 

exclamação ou de uma barra dupla. 

As funções do OpenDSS são apresentadas na Tabela 4.1.  

 

Tabela 4.1 - Lista de comandos básicos do OpenDSS [15] 

Comando Descrição 

New Cria um novo elemento 

Edit Edita o elemento especificado 

Set Define as opções do solver 

Solve Executa a simulação 

Show Exibe o relatório indicado com resultados do fluxo de potência 

Export Exporta os resultados indicados do fluxo de potência em formato de 

texto 

Plot Plota o resultado do fluxo de potência para a variável especificada 

Redirect Inclui o trecho do código presente no arquivo informado no script 

atual 
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4.1.1. Barra de Referência 

Na definição do objeto da classe o próprio software cria um barramento de 

referência (SourceBus) e uma fonte (Source). O usuário deve alterar os parâmetros das 

componentes de acordo com o modelo do circuito desejado, pois ambas as funções têm 

valores pré estabelecidos. [15] 

4.1.2. Transformadores 

Os transformadores têm como conexão padrão a ligação Y-Δ. A ferramenta 

computacional OpenDSS permite que o usuário modifique determinados parâmetros 

como os demonstrados na Tabela 4.2. [15] 

 

Tabela 4.2 - Principais parâmetros para a definição de transformadores no OpenDSS [15] 

Parâmetro Descrição 

Phases Número de fases 

windings Número de enrolamentos 

wdg Indica a qual enrolamento os dados subsequentes se referem 

bus Barra na qual o barramento está conectado 

conn Tipo de conexão do enrolamento 

kv Tensão nominal do enrolamento 

kva Potência nominal do enrolamento 

%r Resistência percentual do enrolamento na base da potência nominal 

XHL Reatância percentual do enrolamento de alta tensão para o de baixa 

tensão 

XHT Resistência percentual do enrolamento de baixa tensão para o terciário 

XLT Resistência percentual do enrolamento de alta tensão para o terciário 
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4.1.3. Reguladores de Tensão 

Um regulador de tensão pode ser simulado pelo objeto RegControl, com função 

de compensação de queda de tensão na linha. Para operar de tal maneira, o regulador de 

tensão deve ser conectado ao enrolamento em que se deseja monitorar a tensão, e para 

isso é necessário que haja uma atuação sobre seus taps. 

Na Tabela 4.3 estão identificados os parâmetros necessários para definição de 

reguladores de tensão. 

Tabela 4.3 -Principais parâmetros para a definição de reguladores de tensão no OpenDSS [15] 

Parâmetro Descrição 

Transformer Identificador do transformador ao qual o regulador de tensão é conectado 

Winding Enrolamento monitorado pelo regulador de tensão 

vreg Parâmetro em Volts, que multiplicado por ptratio deve fornecer a tensão 

no enrolamento do transformador 

band Largura de banda, em Volts, para a barra controlada 

delay Atraso de tempo entre o instante em que a tensão sai da faixa máxima 

para determinado tap e o momento de troca de tap 

ptratio Relação do transformador de potencial 

Ctprim Corrente nominal do primário do transformador de corrente 

R Parâmetro R do compensador de linha, expresso em Volts 

X Parâmetro X do compensador de linha, expresso em Volts 

4.1.4. Linhas 

Para a modelagem de LT, a ferramenta computacional OpenDSS utiliza o modelo 

Π, com capacitância shunt. Para implementar as impedâncias da linha utiliza-se o objeto 

LineCode, que armazena as características de impedância de linhas e cabos. Esse objeto 

é usual para sistemas de grandes dimensões ou de características semelhantes, uma vez 

que ele é capaz de gerar uma biblioteca contendo as matrizes de impedância das linhas. 

Na Tabela 4.4 estão apresentados os parâmetros para definição das LTs. 
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Tabela 4.4 - Principais parâmetros para a definição de linhas no OpenDSS  [15] 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde a linha se inicia 

bus2 Barra onde a linha termina 

linecode Referência a objeto LineCode contendo os valores da impedância da 

linha 

length Comprimento 

phases Número de fases 

4.1.5. Cargas 

No software OpenDSS é considerado como padrão que as cargas estão 

balanceadas entre o número de fases. Caso o modelo proposto seja desbalanceado, as 

cargas podem ser especificadas em função da potência ativa e fator de potência, da 

potência ativa e da potência reativa, ou da potência reativa e do fator de potência. 

Na Tabela 4.5 estão apresentados os parâmetros para definição das cargas. 

Tabela 4.5 - Principais parâmetros para a definição de cargas no OpenDSS [15] 

Parâmetro Descrição 

bus1 Barra onde a carga está conectada 

phases Número de fases 

kv Tensão nominal da carga 

kw Potência ativa nominal total 

pf Fator de potência 

model Definição do modelo da carga 

yearly Curva de carga anual 

daily Cuva de carga diária 

conn Tipo de conexão da carga 

vminpu Tensão mínima em p.u. na qual o modelo selecionado é aplicado. Abaixo 

desta tensão, a carga é considerada como impedância constante 

vmaxpu Tensão máxima em p.u. na qual o modelo selecionado é aplicado. Acima 

desta tensão, a carga é considerada como impedância constante 
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4.1.6. Geradores 

Os geradores são elementos similares ao objeto carga, possuindo um parâmetro 

modelo que define o modo com que o objeto se comporta com a variação da tensão em 

seus terminais. Seus parâmetros são definidos pela potência nominal e fator de potência 

ou pelas potências ativas e potências reativas. O gerador é considerado como uma carga 

negativa. A tabela com os objetos que podem ser alterados do parâmetro do gerador é 

idêntica a Tabela 4.5, com exceção dos dois últimos comandos. 

 

4.1.7. Monitor e EnergyMeters 

O OpenDSS dispõe de dois objetos para a coleta de dados durante a simulação. A 

classe Monitor permite o armazenamento de dados referentes a tensão, corrente e 

potência em todas as fases do elemento ao qual estiver conectado. O parâmetro mode 

permite a seleção do modo de operação. 

Após a solução do fluxo de potência, o comando export deve ser utilizado para 

exportar as variáveis monitoradas em um arquivo .csv. 

Na Tabela 4.6 estão apresentados os parâmetros para definição dos monitores e 

energymeters.  

 

Tabela 4.6 - Principais parâmetros para a definição dos monitores no OpenDSS [15]. 

Parâmetro Descrição 

element Nome do elemento ao qual o monitor será conectado 

terminal Número do terminal do elemento ao qual o monitor será conectado 

mode Modo de operação: 

0:Tensão e corrente 

1:potência 

2:Taps 

3: Variáveis de estado 

ppolar Define se os valores serão salvos em coordenadas polares ou cartesianas. 

Por padrão, elas são salvas no sistema polar. 



 
 

42 
 

 

Capítulo 5 

Fator de Penetração para Geração Distribuída 
Fotvoltaíca 

5.1. Introdução 

Para verificar os critérios da FPNT, o autor [Shayani, 2010] aplicou seu algoritmo 

em um alimentador de distribuição genérico e hipotético, o qual atendesse uma região 

urbana. Para resolver as equações diferenciais típicas de fluxo de carga, registrar os 

valores de tensões, correntes e potência nas barras do SE em questão, o autor [Shayani, 

2010] utiliza o programa Matlab. O algoritmo proposto por ele tem a seguinte rotina: 

 Recepção dos dados; 

 Realização dos equacionamentos de fluxo de carga; 

 Calculo das tensões nas barras; 

 Inserção da GDFV caso a tensão nas barras esteja a baixo do limite 

máximo; 

 Aumento da quantidade de potência injetada até que alguma das barras 

ultrapasse o limite do valor máximo; 

 Esse limite do valor máximo restringe a quantidade de GDFV a ser 

instalada na rede de distribuição. 

Assim, o autor verificou que seu algoritmo estava coerente e o aplicou em um 

caso real, a fim de verificar o FPNT, para o novo caso em questão. 

Para o caso a seguir é considerado que a GDFV injeta apenas potência ativa na 

rede de distribuição. 
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5.2. Fator de Penetração para Geração Distribuída Fotovoltaíca  

Na literatura não há uma definição exata à cerca do fator de penetração para GD. 

Para tal, é considerado nesta monografia o fator de penetração segundo [Shayani, 2010], 

que o define como sendo um percentual da potência total dos transformadores 

instalados na rede radial de distribuição existente, sendo representado pela Equação 5.1.   

      
     

                
                                              [5.1] 

 

Onde:  

 

 FPNT = fator de penetração [%]; 

       = potência máxima de GDFV que pode ser instalada [kW ou pu]; 

                  = potência total dos transformadores instalados na rede radial 

de distribuição [kW ou pu].  

 

Para a instalação da quantidade de potência máxima na rede deve-se considerar o 

Indicador de Potência Individual de GD (PIGD), sendo representado pela Equação 5.2. 

      
     

  
                                                               [5.2] 

 

Onde: 

 UC = quantidade de unidades consumidoras que podem ter GDFV [pu]. 

5.2.1. Critérios Limitadores de Penetração 

 

A regulação de tensão é o fator que é mais afetado devido à inserção da GDFV. 

Então para que isso não seja influenciado, os critérios limitadores a seguir devem ser 

satisfeitos simultaneamente. 

 Aumento de tensão: Trata-se do caso da GD produzir uma potência superior 

àquela requerida pela carga local. 

 Colapso de tensão: Trata-se de uma drástica e súbita diminuição da tensão no SE 

ou parte dele, ocorrendo devido à queda de tensão na impedância dos 
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condutores. Sendo que percebe-se um aumento de tensão no barramento a qual a 

GD está conectada. 

 Capacidade térmica de transformadores e carga máxima que um condutor pode 

suportar: Deve-se analisar se a GD não causará uma sobrecarga térmica no 

sistema.[16] 

 

Para a análise desses parâmetros utiliza-se um programa que calcula o fluxo de 

carga e que tenha a possibilidade de modificar os parâmetros de forma iterativa. Neste 

estudo, será utilizado o software OpenDSS. 

A partir da dedução à cerca da capacidade térmica realizada por (Shayani, 2010), 

têm-se que o limite máximo de potência que pode ser inserida na rede sem que haja 

sobrecarga nos condutores é dada pela Equação 5.3. 

                                                                  [5.3] 

Onde: 

        = Potência ativa das cargas que possuem GDFV. 

5.3. Estudo de Caso 

O estudo de caso realizado neste trabalho é uma reprodução do estudo realizado 

pelo Rafael Amaral Shayani em sua tese “Método para determinação do limite de 

penetração da geração distribuída fotovoltaica em redes radiais de distribuição” 

[Shayani, 2010].  

Conforme ilustrado na Figura 5.1, o alimentador TG01 que é objeto de estudo 

desta monografia - que atende parte do sistema elétrico de distribuição da região de 

Taguatinga Norte - apresenta o percurso do alimentador, indicando sua topologia radial 

e o posicionamento de 73 transformadores de distribuição. O esquema elétrico 

equivalente é apresentado na Figura 5.2, incluindo a numeração das barras. A potência 

dos transformadores é mostrada na Figura 5.3. 

O alimentador modelado nas Figuras de 5.2 e 5.3 apresenta pequenas 

modificações em relação ao sistema real. As alterações a seguir foram executadas 

visando simplificar a análise, porém sem reduzir a precisão do estudo: 
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 Dois transformadores monofásicos de 5 kVA cada, existentes no alimentador real, 

foram suprimidos da modelagem, visto que a simulação considera somente 

cargas trifásicas. Esses dois transformadores de pequena capacidade 

correspondem a apenas 0,13% da potência instalada;  

 O alimentador utiliza condutores com duas seções retas: 4/0 AWG no tronco 

principal e na ramificação principal, e 4 AWG nas demais ramificações. Apenas 

duas ramificações utilizam seções retas diferentes: entre as barras 15 e 16, onde 

a seção reta 2/0 AWG é utilizada por um percurso de 5 metros, e entre as barras 

73 e 74, onde o condutor 2 AWG é utilizado por 131 metros. Ambos trechos são 

modelados com o condutor 4 AWG que, por apresentar maior impedância, afetará 

o resultado de forma conservativa. Desse modo, somente duas seções retas de 

condutores são necessárias na simulação, o que facilita inclusive a verificação da 

capacidade máxima de condução de corrente. 

A descrição detalhada do alimentador, incluindo a distância entre cada barra, o 

tipo de condutor e o perfil de carga dos transformadores, está relacionada no anexo A. 

Para que o método possa ser simulado, as hipóteses consideradas no 

desenvolvimento do algoritmo devem ser válidas para o alimentador TG01.   
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Figura 5.1 - Percurso do alimentador TG01, indicando sua topologia radial com ramificações.[16] 
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Figura 5.2 – Esquema elétrico equivalente do alimentador TG01, incluindo a numeração das barras.[16] 

 

 

Figura 5.3 – Potência dos transformadores do alimentador TG01, em kVA.[16] 

 

Para o sistema em estudo, as curvas de cargas típicas de unidades consumidoras 

residenciais e comerciais são consideradas no horário entre 8h00 e 18h00, uma vez que 

se trata do horário de iluminação solar, sendo o caso em estudo desta monografia. A 

Tabela 5.1 representa a demanda característica no período de irradiação solar desse 

sistema. 

 

 



 
 

48 
 

Tabela 5.1 - Demanda de unidades consumidoras comerciais e residenciais durante o período de 
irradiância solar.[16] 

Dia da semana Demanda comercial (pu) Demanda residencial (pu) 

Dias úteis 1,0 0,6 

Domingos e Feriados 0,2 0,6 

 

Para efeito de cálculo considerou-se, a demanda de energia de domingos e 

feriados, uma vez que ela representa a condição a qual a GDFV causará maior impacto na 

rede. É considerado que as potências das cargas correspondem a potência do trafo da 

respectiva barra, sendo as mesmas, únicas e concentradas no ponto mais distante da 

linha.  

A quantidade de unidades consumidoras residenciais conectadas ao 

transformador é apresentada na Tabela 5.2, considerado-se que houve uma 

normalização, e assim, a potência demandada pelo transformador é igualmente 

distribuída entre as cargas. Ainda para efeito de cálculo, estima-se que a demanda é de 1 

kVA por lote de 300 m² e que há 2451,8 unidades consumidoras com área equivalente a 

300 m². 

 

5.3.1. Situação sem GDFV 

Inicialmente, a rede de distribuição é analisada sem a GDFV, sendo o fator de 

potência das cargas considerado como 0,92. A capacidade de transformação instalada e 

as potências das cargas são apresentadas na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.2 – Quantidade de unidades consumidoras residenciais atendidas pelos 

transformadores.[16] 

 

O carregamento máximo do transformador é obtido por meio da Equação 5.4: 

    
               

                     

                                         [5.4] 

Onde: 

 CMT=Carregamento Máximo do Transformador; 

 QUC = Quantidade de unidades consumidoras residenciais; 

            = Demanda da área do lote da UC [1 kVA para 300 m²]; 

                      
= Potência Nominal do Transformador. 
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Tabela 5.3 – Alimentador TG01 sem GDFV com curva de carga de domingos e feriados.[16] 

 

A capacidade de transformação instalada é dada pelo somatório das potências 

nominais dos transformadores do sistema. 

A potência ativa consumida é dada pelo somatório das potências ativas de cada 

carga, sendo representada pela Equação 5.6. 

 

               
                                                    [5.6] 

 

Onde: 

 FP=Fator de potência; 

 FD= Fator de demanda. 

A potência reativa consumida é dada pelo somatório das potências reativas de 

cada carga, sendo representada pela equação 5.7. 

 

                 
                                      [5.7] 

 

O percentual de utilização dos transformadores é dada pela Equação 5.8. 

 

    
                

                   
 

   
                                [5.8] 

 

Onde: 

 PUT= Percentual de Utilização dos Transformadores; 

 CTI= Capacidade de Utilização Instalada. 
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5.3.2. Situação com GDFV 

Para este estudo, é considerado apenas que as unidades consumidoras 

residenciais possuem GDFV. 

5.3.2.1. Limite de penetração considerando geração máxima 

O Valor máximo de       que pode ser instalado na rede é obtida por meio da 

Equação 5.9. 

 

        
                 

        
                                         [5.9] 

Os valores da Equação 5.5 podem ser obtidos na Tabela 5.3. 

                                                                 [5.10] 

     
     

                
     

      

      
                                 [5.11] 

          
     

  
 

    

      
                                                   [5.12] 

Para esse cálculo considera-se que as unidades consumidoras residenciais obtêm 

a geração máxima que pode ser instalada na rede de distribuição, entretanto operando 

no limiar térmico. 

A PIGD de cada unidade consumidora residencial é apresentada na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4– Cálculo da PIGD considerando geração máxima.[16] 

 

 

A PIGD apresenta valores diversificados, uma vez que atendem a quantidades de 

unidades consumidoras diferentes e possuem percentual de utilização distinto. 
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5.3.2.2. Limite de Penetração Considerando a Menor PIGD 

Para se obter uma uniformidade na rede, utilizou-se a mesma potência fornecida 

para todas as GDFVs. De tal forma, foi necessário limitar a potência para o menor valor 

obtido na Tabela 5.4, e assim, as PIGDs passam a ter a potência de 1,319 kW. Com isso os 

novos valores de       e FPNT, são respectivamente: 

 

                                                      [5.13] 

 

      
     

                
     

      

      
                             [5.14] 

 

Nota-se que para manter essa uniformidade, a geração máxima tem uma redução 

32% em relação aos valores estabelecidos inicialmente. A Tabela 5.5 apresenta o novos 

valores da porcentagem de utilização do transformador considerando a PIGD de 1,319 

kW. 
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Tabela 5.5– Cálculo da PGDFV considerando mesma PIGD para todas as unidades 

consumidoras.[16] 
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Com exceção dos transformadores 31 e 34 que operam no limite, todos os outros 

possuem uma porcentagem de utilização abaixo de 100%. Com isso é possível visualizar 

por meio dos cálculos e das tabelas que esse é maior valor aceitável da PIGD dentro 

desse sistema e da uniformidade do mesmo. Por isso, esse é o caso simulado 

considerando a GDFV. 
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5.4. Análise de Resultados 

5.4.1. Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Tensão em PU dos barramentos no período de 8 as 18, sem GD.          Figura 5.5 - Tensão em PU dos barramentos no período de 8 as 18, com GD.
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Figura 5.6 - Potência ativa nos barramentos no período de 8 as 18, sem GD.                                Figura 5.7 - Potência ativa nos barramentos no período de 8 as 18, com GD.
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Figura 5.8 - Potência reativa nos barramentos no período de 8 as 18, sem GD.                                Figura 5.9 - Potência reativa nos barramentos no período de 8 as 18, com GD.
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5.4.2. Análise 

Como observado nas Figuras 5.4 e 5.5, a tensão é dada em PU no período de 8h00 

as 18h00. É possível observar que a inserção da GD causa uma maior uniformidade na 

tensão nos barramentos do sistema. A seguir são apresentados os valores máximos e 

mínimos com e sem a inserção da GDFV, e seus respectivos barramentos. 

Valores Limites de Tensão 

 Sem GD Com GD 

 Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Valor 

(PU) 

0,99357 1 0,99366 1 

Barras 69-70 Subestação 57-58 Subestação 

Tabela 5.6 – Valores Limites de tensão com e sem a inserção da GDFV. 

 

A Tabela 5.5 mostra que os valores máximos da tensão com e sem a GDFV se 

mantém, pois esse trata-se do barramento da subestação, o qual tem valor de 1 PU.  

Quanto aos valores mínimos, nota-se um pequeno aumento ao inserir a GDFV, 

entretanto não foi maior, pois no horário das 18h00 a contribuição de energia oriunda 

dos painéis fotovoltaicos é praticamente insignificante.  

É possível perceber ainda que as barras que apresentam valores mínimos de 

tensão com e sem GDFV são diferentes, devido ao fato de que nas barras 69 e 70 houve a 

inserção da GDFV, enquanto nas barras 57 e 58 não houve tal inserção. Ainda quanto aos 

valores de tensão, percebe-se uma maior uniformidade entre os barramentos após 

inserir a GDFV. 

Com relação aos limites de estabilidade da tensão, nota-se que o sistema em 

questão está com valores aceitáveis e não viola nenhum limite, uma vez que o menor 

valor está acima de 0,95 PU e o maior está abaixo de 1,05 PU.  

Nas Figuras 5.6 e 5.7, nota-se que em boa parte do tempo analisado há uma 

inversão do fluxo de potência ativa. Representando que a produção da potência ativa, 

que antes era toda fornecida pela subestação, passa a ter em um determinado horário a 

potência ativa fornecida pela GDFV como suficiente para alimentar a carga e ainda 

produzir um excedente que retorna para o sistema. 
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Nas Figuras 5.8 e 5.9, nota-se que a potência reativa sem e com a GDFV é a 

mesma, uma vez que a energia que a GDFV produz é exclusivamente potência ativa e 

portanto não altera a potência reativa do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

Capítulo 6 

Conclusão 

Esta metodologia propõe solucionar possíveis problemas de sobretensão ou 

subtensão – visando garantir a otimização na qualidade da energia – assim como foi 

realizada uma análise quanto ao fluxo de potência considerando a instalação de uma 

GDFV no sistema de redes de distribuição. 

Por meio da elaboração deste trabalho houve um ganho quanto ao aprendizado 

de novas tecnologias e do conhecimento de uma nova linguagem de programação, que 

foi em relação ao software OpenDSS e sua integração com o programa MATLAB. A 

ferramenta OpenDSS possibilitou a modelagem do caso proposto por [Shayani, 2010], 

sendo possível levar em conta diversas considerações e ainda verificar os níveis de 

tensão e o fluxo de potência com e sem a inserção da GDFV na rede de distribuição, no 

período de 8h00 as 18h00 – que trata-se do período de incidência solar.  

Por meio dos resultados obtidos conclui-se que em um determinado horário a 

GDFV forneceu potência ativa para a rede, mas manteve a potência reativa inalterada, 

uma vez que a GDFV não produz potência reativa. Notou-se, também, uma melhora 

quanto aos níveis de tensão entre os barramentos, ficando mais uniformes e mais 

próximos de 1 PU. 

Esta monografia veio para agregar conhecimento em relação à metodologia do 

FPNT, a qual avalia o quanto de potência que pode ser inserida em uma determinada 

rede de distribuição pela GDFV sem prejudicar a estabilidade do sistema. Através dessa 

metodologia foram realizados os cálculos previamente a simulação, a fim de estabelecer 

os fatores de utilização dos transformadores como sendo no máximo 100%. Evitando, 

assim, qualquer tipo de sobrecarga ao sistema. 

O trabalho realizado trata-se de uma metodologia nova para o aluno, a qual é um 

tema prático e que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Trata-se 

ainda, de uma tecnologia não estudada durante o processo de formação da graduação. 

Para os próximos trabalhos seria viável o estudo de caso da rede de distribuição 

analisada em condições de ilhamento e como o sistema comporta-se para tal situação. 
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Outro estudo a ser feito é quanto à simulação do mesmo caso com um fator de carga 

variável ao longo do período de 8h00 as 18h00, uma vez que nesta monografia a carga 

permaneceu constante ao longo desse horário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 

Referências Bibliográficas 

[1] P. Braun-Grabolle, “A integração de sistemas solares fotovoltaicos em larga 

escala no sistema elétrico de distribuição urbana,” Florianópolis, 2010.  

[2] H. Q. Pereira, “Fluxo de potência trifásico: Um estudo comparativo e uma 

nova metodologia de solução,” Juiz de Fora, 2006.  

[3] D. M. Ferreira, Estimação de estado em sistemas elétricos de distribuição: 

uma abordagem didática, Belo Horizonte, 2013.  

[4] R. R. d. C. Paiva, “Fluxo de potência ótimo em redes de distribuição de 

energia com a presença de geração distribuída: Um novo algoritmo para auxiliar a 

análise do perfil de tensão,” Florianópolis, 2006.  

[5] F. H. Cardoso e R. Brito, “LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995.,” 7 7 1995. 

[Online]. Available: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm. 

[Acesso em 6 8 2014].  

[6] M. V. X. Dias, E. d. C. Borotni e J. Haddad, “Geração distribuída no Brasil: 

oportunidades e barreiras,” Revista Brasileira de Energia, vol. 11, n. 2, pp. 2-10.  

[7] F. F. Gonçalves, “Energia eólica distribuída - estudo da tecnologia e 

avaliação de viabilidade técnica no estado da Bahia,” Salvador, 2008.  

[8] K. E. P. Vergílio, “Geração distribuída e pequenas centrais hidrelétricas: 

alternativas para a geração de energia elétrica no Brasil,” São Carlos, 2012.  

[9] W. P. Barborsa e A. C. S. d. Azevedo, “Geração distribuída: vantagens e 

desvantagens,” em II simpósio de estudos e pesquisas em ciências ambientais na 

amazonia, 2013.  

[10] T. Gönen, Eletric Power Distribution System Engineering, Sacramento: CRC 



 
 

64 
 

Press, 2008.  

  [11] M. A. R. Belo, “Estudo sobre os Impactos da Geração Distribuída na Rede de 

Distribuição,” Belo Horizonte, 2012.  

[12]N. Jenkins, R. Allan, P. Crossley, D. Kirschen e G. Strbac, Embedded 

Generation,London: The institution of Electrical Engineers, 2000.  

[13] R. S. Neto, “Estudos de fluxo de carga no sistema de transmissão da 

companhia paulista de força e luz (CPFL),” São Carlos, 2007.  

[14] J. L. K. Jr., “Introduction to load flow,” em Introduction to power systems, 

Spring, 2011.  

[15] M. S. T. Costa, “Impactos Técnicos da Integração de Microrredes nos 

Sistemas de Distribuição De Energia Elétrica,” Belo Horizonte, 2014. 

[16] R. A. Shayani, “Método para Determinação do Limite de Penetração da 

Geração Distribuída Fotovoltaíca em Redes Radiais de Distribuição,” Brasília, 2010. 

[17] R. C. Dugan, “The Open Distribution System Simulator,” 2013. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Apêndice A  

Descrição do Alimentador  

1-1 Descrição Detalhada do Alimentador 
 

 

Figura Anexo A.1 – Identificação e potência dos transformadores do alimentador TG01. 
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Figura Anexo A.2 – Identificação e potência dos transformadores do alimentador TG01. 
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Figura Anexo A.3 – Comprimento e seção reta dos condutores do alimentador TG01. 



 
 

68 
 

 

Figura Anexo A.4 – Comprimento e seção reta dos condutores do alimentador TG01. 
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1-2 Função do MATLAB 

clear all 

close all 

clc 

%% Entradas 

%Endeço dos arquivos 

pasta='C:\Users\Pato\Desktop\Gui\Cefet\TCC\

Simulações\'; 

arquivo=strcat(pasta,'SisMaster.dss'); 

 

% Onde Salvar as figuras 

figuras='C:\Users\Pato\Desktop\Gui\Cefet\TCC

\Simulações\Figuras\'; 

titulo=' com GD'; 

salvar='sim'; % se quiser salvar os gráficos 

colocar sim 

 

%Medidores Monofásicos 

monofasicas=[0 0]; 

 

% Nome do circuito 

Ncirc='GABMartins'; 

 

% Nome dos monitores 

%Todos 

Monitores=2:91; 

Monitores=Monitores'; 

 

%% Chamadas 

% Definindo a variável sendo o OpenDSS  

DSSobj = actxserver('OpenDSSEngine.DSS'); 

%Inicializa o objeto 

DSSobj.Start(0); 

 

%Definindo o circuito e o texto 

circuito = DSSobj.ActiveCircuit; 

texto = DSSobj.Text; 

 

aux=strcat('Compile (',arquivo,')'); 

texto.Command = aux; clear aux; 

texto.Command = 'Solve mode=Daily'; 

 

% Saidas 

texto.Command = 'Show Voltage LN Nodes'; 

texto.Command = 'Show Powers kva Elements'; 

texto.Command = 'Show Losses'; 

 

%% Saídas dos monitores 

[nmoni,~]=size(Monitores); 

 

% PQ - 8 Colunas e 24 Linhas 

% VI - 14 Colunas e 24 Linhas 

R_PQ=zeros(24,8,nmoni); 

R_VI=zeros(24,14,nmoni); 

 

for n=1:nmoni 

    

R_PQ(:,:,n)=csvread((strcat(pasta,'\',Ncirc,'_Mon

_m',num2str(Monitores(n,1)),'_pq.csv')),1); 

    

R_VI(:,:,n)=csvread((strcat(pasta,'\',Ncirc,'_Mon_

m',num2str(Monitores(n,1)),'_vi.csv')),1); 

end 

 

% x->n 

% y->m 

% z->m n 

[nmono,~]=size(monofasicas); 

f=1; 

for med=3:8    

    for hr=1:24 

        x(hr,1)=hr; 

        for n=1:nmoni 

            y(n,1)=Monitores(n,1); 

            z(n,hr)=R_PQ(hr,med,n); 



 
 

70 
 

        end 

    end 

    %Caso a carga seja monofásica, os valores 

serão alterados para 

    %que a forma visual do gráfico não fique 

estranha 

    for a=1:nmono 

        % fase A 

        for n=1:nmoni 

            if y(n,1)==monofasicas(a,1)                 

                if (monofasicas(a,2)==1) 

                    if (med~=1)||(med~=2) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

                % fase B 

                if (monofasicas(a,2)==2) 

                    if (med~=3)||(med~=4) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

                % fase C 

                if (monofasicas(a,2)==3) 

                    if (med~=5)||(med~=6) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

            end 

        end 

    end 

     

    figure(f) 

    surf(x(8:18,1),y,z(:,8:18)) 

    % colormap('gray') 

    if mod(med,2)==0 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Potência Reativa (kVAr)'); 

        grandeza='P'; 

    else 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Potência Ativa (kW)'); 

        grandeza='Q'; 

    end 

    if med<5 

        title(strcat('Fase A',titulo)); 

        fase='A'; 

    elseif med<7 

        title(strcat('Fase B',titulo)); 

        fase='B'; 

    else 

        title(strcat('Fase C',titulo)); 

        fase='C'; 

    end 

    nome=strcat(figuras,'Fase ',fase,'_',grandeza); 

     

    if strcmp(salvar,'sim') 

        print(figure(f),'-djpeg','-r200',nome) 

    end 

     

    clear z 

    clear x 

    clear y 

    f=f+1; 

end 

nv=1;nav=1;ni=1;nai=1; 

for med=3:14   

    for hr=1:24 

        x(hr,1)=hr;        

        for n=1:nmoni 

            y(n,1)=Monitores(n,1); 

            z(n,hr)=R_VI(hr,med,n); 

        end 

    end 

    %Caso a carga seja monofásica, os valores 

serão alterados para 
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    %que a forma visual do gráfico não fique 

estranha 

    for a=1:nmono 

        for n=1:nmoni 

            if y(n,1)==monofasicas(a,1)   

                % fase A 

                if (monofasicas(a,2)==1) 

                    if 

(med~=3)||(med~=4)||(med~=9)||(med~=10) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

                % fase B 

                if (monofasicas(a,2)==2) 

                    if 

(med~=5)||(med~=6)||(med~=11)||(med~=12) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

                % fase C 

                if (monofasicas(a,2)==3) 

                    if 

(med~=7)||(med~=8)||(med~=13)||(med~=14) 

                        z(n,:)=z(n-1,:); 

                    end 

                end 

            end 

        end    

    end 

    figure(f) 

    surf(x(8:18,1),y,z(:,8:18)) 

    if (med==3)||(med==5)||(med==7) 

        surf(x(8:18,1),y,z(:,8:18)*sqrt(3)/13800) 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Tensão de fase (PU)'); 

        grandeza='PU'; 

        V(:,:,nv)=z; % Linhas: monitor, colunas: 

hora, profundidade: Fase 

        nv=nv+1; 

    elseif (med==4)||(med==6)||(med==8) 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Ângulo da tensão (graus)'); 

        grandeza='Vang'; 

        Vang(:,:,nav)=z; % Linhas: monitor, colunas: 

hora, profundidade: Fase 

        nav=nav+1; 

    elseif (med==9)||(med==11)||(med==13) 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Corrente (A)'); 

        grandeza='I'; 

        I(:,:,ni)=z; % Linhas: monitor, colunas: hora, 

profundidade: Fase 

        ni=ni+1; 

    elseif (med==10)||(med==12)||(med==14) 

        xlabel('Hora do dia'); 

        ylabel('Número da Linha'); 

        zlabel('Ângulo da corrente (graus)'); 

        grandeza='Iang'; 

        Iang(:,:,nai)=z; % Linhas: monitor, colunas: 

hora, profundidade: Fase 

        nai=nai+1; 

    end 

    if 

(med==3)||(med==4)||(med==9)||(med==10) 

        title(strcat('Fase A',titulo)); 

        fase='A'; 

    elseif 

(med==5)||(med==6)||(med==11)||(med==12) 

        title(strcat('Fase B',titulo)); 

        fase='B'; 

    else 

        title(strcat('Fase C',titulo)); 

        fase='C'; 

    end 

    nome=strcat(figuras,'Fase ',fase,'_',grandeza); 
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    if strcmp(salvar,'sim') 

        print(figure(f),'-djpeg','-r200',nome) 

    end 

     

    % colormap('gray') 

    clear z 

    clear x 

    clear y 

    f=f+1; 

end 
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Apêndice B  

Dedução das Quedas de Tensões e Perdas de Potência 
ao Longo da Linha 

B-1  Alimentador Radial com Cargas Uniformemente Distribuídas 

No cálculo da queda de tensão do sistema radial deve-se levar em consideração o 

comportamento das cargas que estão sendo alimentadas pelo mesmo. Para tal, é 

considerado a representação do diagrama unifilar da Figura 3.3. [10] 

 

Figura Anexo B.1 - Diagrama unifilar da rede. [9] 

 

O circuito representa um alimentador trifásico que não tem suas características 

construtivas alteradas ao longo do comprimento l. O fluxo de potência é considerado 

como balanceado e uniformemente distribuído ao logo de todo o circuito principal do 

sistema de distribuição, fazendo com que a corrente de carga na alimentação primária 

varie com a distância. Assim, os parâmetros desse circuito são representados por: [10] 

z=r+jx por unidade de comprimento; 

dĪ é a corrente correspondente a uma diferencial de distância, a qual é 

idealizada; 
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l é o comprimento total do alimentador; 

x é a distância do ponto 1 do alimentador à partir do início do mesmo; 

dx é um acréscimo infinitesimal do ponto 2 à partir do ponto 1; 

    é a corrente no ponto 1; 

    é a corrente no ponto 2; 

   é a corrente que passa pelo disjuntor; 

   é a corrente terminal do circuito. 

 

Figura Anexo B.2 - Distribuição uniforme das cargas. [9] 

 

Para efeitos de cálculo todas as cargas conectadas ao alimentador têm o mesmo 

fator de potência e como a carga total é uniformemente distribuída de x=0 a x=l, pode-se 

inferir que: [10] 

  

  
                                                                        (B.1) 

Onde    é uma constante. 

Portanto     pode ser obtido como uma função de     e da distância x, ou pela 

integração de   .  
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                                                                                       (B.2) 

                                                                                       (B.3) 

                 
  

  
                                                                  (B.4) 

                                                                                      (B.5) 

Pode-se aproximar dx em relação a   , portanto: 

                                                                                        (B.6) 

                                                                                        (B.7) 

Considerando toda a rede radial. 

                                                                                 (B.8) 

                                                                                 (B.9) 

Quando x=l, tem-se à partir da equação 3.8: 

                                                                         (B.10) 

  
  

 
                                                                    (B.11) 

                                                                                (B.12) 

Substituindo a equação 3.11 em 3.12. 

        
 

 
                                                                       (B.12) 

Para uma dada distância x. 

                                                                          (B.13) 

De tal forma que a equação 3.12 pode ser reescrita como: 

        
 

 
                                                                       (B.12) 

Portanto, pela equação 3.12, tem-se duas condições: 

    
             
              

  

A diferencial da queda de tensão, pode ser obtida pela equação: 

                                                                               (B.13) 

Substituindo a equação 3.12 na 3.13. 

           
 

 
                                                            (B.14) 

A queda de tensão num ponto x qualquer, pode ser determinado por: 

       
 

 
                                                                     (B.15) 

Substituindo a equação 3.14 na 3.15. 

            
 

 
   

 

 
                                                   (B.16) 
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                                                       (B.17) 

A queda de tensão total no alimentador principal quando x=l é: 

     
      

 
                                                                     (B.18) 

A diferencial das perdas de potência é determinada por I²R, e pode ser 

determinada em função da corrente    e da distância de x. 

       
                                                                       (B.19) 

Substituindo a equação 3.12 na 3.15. 

           
 

 
 
 

                                                         (B.20) 

A perda total no cobre por fase. 

          
 

 
                                                                    (B.21) 

       
    

 

 
                                                                  

Pela equação 3.18, o ponto de aglomeração das cargas é considerado para a 

queda de tensão como sendo: 

  
 

 
 

Pela equação 3.22, o ponto de aglomeração das cargas é considerado para as 

perdas de potência como sendo: 

  
 

 
 

B-2  Alimentadador Radial com Cargas Não Uniformemente 
Distribuídas 

 

O circuito para a análise das perdas de potência e da queda de tensão é o mesmo 

da figura 9, entretanto, as cargas estarão distribuídas como demonstrado a seguir. [9] 
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Figura Anexo B.3  – Distribuição não uniforme das cargas. [9] 

 

 

Figura Anexo B.4  – Corrente enviada ao terminal em função da distância [9] 

 

Devido à variação negativa do gráfico da figura 12, pode-se estabelecer que: 

   
  

                                                                  

A constante k pode ser obtida de: 

            
 

   
                                              (B.24) 
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                                                                (B.25) 

  
 

  
                                                                      

Substituindo a equação 3.26 na 3.23. 

   
  

      
 

  
                                                       

A corrente na malha principal à uma distância x do disjuntor é: 

        
  

  
                                                       

Portanto a diferencial da queda de tensão. 

                                                             (B.29) 

           
  

  
                                          

A queda de tensão devido a corrente    em um ponto x qualquer no alimentador é 

dada pela equação 3.15. 

Substituindo a equação 3.30 na 3.15. 

             
  

   
                                  

A queda de tensão total no alimentador principal quando x=l. 

     
 

 
                                                   

As perdas de potência podem ser obtidas por: 

       
                                                     (B.33) 

       
      

  

  
 
 

                                          (B.34) 

As perdas no cobre por fase na malha principal. 

           
 

 
                                               (B.35) 

     
 

  
  
                                                  (B.36) 
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Apêndice C  

Funções OpenDSS 

3-1 Funções OpenDSS 

C-1.1 SisMaster 

! Antes de começar um novo circuito, deve-se 

chamar esse comando, para evitar lixos 

Clear 

 

! O novo circuito é denominado como GABMartins 

! O comando cria uma fonte de tensão ao  

barramento fonte. 

! A tensão base é definida como 13.8 kV. O 

barramento é dominado como "1" 

! A fonte é colocada em 1 pu e concecta a uma 

impedância de pequeno valor(0.0001 ohms) 

! ~simboliza apenas uma quebra de linha 

 

! objeto = tipo.nome 

New object=circuit.GABMartins 

~ basekv=13.8 Bus1=BSE pu=1.00 R1=0 

X1=0.0001 R0=0 X0=0.0001 

 

 

! Redirecionando para os medidores 

!RedirectGeradores.dss 

 

! Redirecionando para a leitura das linhas 

Redirect        Linhas.DSS 

 

! Redirecionando para a leitura das Cargas 

Redirect  Cargas.DSS 

 

! Redirecionando para os medidores 

Redirect Monitores.dss 

 

 

 

set controlmode=static 

set mode=daily 

Set Voltagebases=[13.8] 

calcv 

CalcVoltageBases  ! PERFORMS ZERO LOAD 

POWER FLOW TO ESTIMATE VOLTAGE BASES 

Solve 

 

 

! Redirecionando para Resultado dos medidores 

Redirect ResultMonitores.dss 
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C-1.2 Geradores  

new loadshape.Solar npts=24 interval=1.0 csvfile=Solar.txt 
 
 
! Modelos 
! 1. Constant P, Q  (* dispatch curve, if appropriate). 
! 2. Constant Z  (For simple, approximate solution) 
! 3. Constant P, |V|  somewhat like a standard power flow with voltage magnitudes and 
!    angles as the variables instead of P and Q. 
! 4. Constant P, fixed Q. P follows dispatch; Q is always the same. 
! 5. Constant P, fixed reactance.  P follows dispatch, Q is computed as if it were a fixed 
!    reactance. 
! 6. User-written model 
! 7. Current-limited constant P, Q model (like some inverters). 
 
 
New Generator.G1Bus1=B9        Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G2Bus1=B10      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G3Bus1=B11      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G4Bus1=B12      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G5Bus1=B13      Phases=3model=7      kV=13.8kW=71.226    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G6Bus1=B19      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G7Bus1=B20      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable 
New Generator.G8Bus1=B21      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable     
New Generator.G9Bus1=B22      Phases=3model=7      kV=13.8kW=94.968    pf=1    daily=Solar     status=variable     
New Generator.G10Bus1=B23      Phases=3model=7      kV=13.8kW=81.778    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G11Bus1=B26      Phases=3model=7      kV=13.8kW=92.33      pf=1    daily=Solar     status=variable     
New Generator.G12Bus1=B30      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable    
New Generator.G13Bus1=B31      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G14Bus1=B32      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G15Bus1=B33      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G16Bus1=B34      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G17Bus1=B39      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G18Bus1=B43      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G19Bus1=B46      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G20Bus1=B47      Phases=3model=7      kV=13.8kW=123.06    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G21Bus1=B48      Phases=3model=7      kV=13.8kW=107.76    pf=1    daily=Solar      status=variable   
New Generator.G22Bus1=B49      Phases=3model=7      kV=13.8kW=46.165    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G23Bus1=B56      Phases=3model=7      kV=13.8kW=77.557    pf=1    daily=Solar      status=variable    
New Generator.G24Bus1=B59      Phases=3model=7      kV=13.8kW=155.11    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G25Bus1=B62      Phases=3model=7      kV=13.8kW=95.364    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G26Bus1=B64      Phases=3model=7      kV=13.8kW=61.597    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G27Bus1=B65      Phases=3model=7      kV=13.8kW=77.557    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G28Bus1=B66      Phases=3model=7      kV=13.8kW=126.22    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G29Bus1=B67      Phases=3model=7      kV=13.8kW=126.22     pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G30Bus1=B68      Phases=3model=7      kV=13.8kW=110.796   pf=1    daily=Solar     status=variable     
New Generator.G31Bus1=B69      Phases=3model=7      kV=13.8kW=77.557    pf=1    daily=Solar      status=variable     
New Generator.G32Bus1=B70      Phases=3model=7      kV=13.8kW=59.091    pf=1    daily=Solar      status=variable     

 

 

C-1.3 Cargas 

New Load.2    Bus1=B2      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30      status=fixed             pf=0.92 
New Load.3    Bus1=B3      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30      status=fixed             pf=0.92 
New Load.4    Bus1=B4      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15         status=fixed             pf=0.92 
New Load.5    Bus1=B5      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.6    Bus1=B6      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.7    Bus1=B7      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.9       Bus1=B9      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.10    Bus1=B10      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.11    Bus1=B11      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.12    Bus1=B12      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
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New Load.13    Bus1=B13      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=32.4      status=fixed             pf=0.92 
New Load.14    Bus1=B14      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=6      status=fixed             pf=0.92 
New Load.16    Bus1=B16      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=45      status=fixed             pf=0.92 
New Load.17    Bus1=B17      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.19    Bus1=B19      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.20    Bus1=B20      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.21    Bus1=B21      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.22    Bus1=B22      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.23    Bus1=B23      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=37.125   status=fixed             pf=0.92 
New Load.24    Bus1=B24      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30      status=fixed             pf=0.92 
New Load.26    Bus1=B26      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=41.85    status=fixed             pf=0.92 
New Load.28    Bus1=B28      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.85    status=fixed             pf=0.92 
New Load.30    Bus1=B30      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.31    Bus1=B31      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.32    Bus1=B32      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=56.025  status=fixed             pf=0.92 
New Load.33    Bus1=B33      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.34    Bus1=B34      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.35    Bus1=B35      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.36    Bus1=B36      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.39    Bus1=B39      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.41    Bus1=B41      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.42    Bus1=B42      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.43    Bus1=B43      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.45    Bus1=B45      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30      status=fixed             pf=0.92 
New Load.46    Bus1=B46      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=56.025   status=fixed             pf=0.92 
New Load.47    Bus1=B47      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=55.8      status=fixed             pf=0.92 
New Load.48    Bus1=B48      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=49,275   status=fixed             pf=0.92 
New Load.49    Bus1=B49      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=21.15     status=fixed             pf=0.92 
New Load.50    Bus1=B50      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15         status=fixed             pf=0.92 
New Load.52    Bus1=B52      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30         status=fixed             pf=0.92 
New Load.53    Bus1=B53      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.56    Bus1=B56      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=35.1      status=fixed             pf=0.92 
New Load.58    Bus1=B58      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.59    Bus1=B59      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=70.875   status=fixed             pf=0.92 
New Load.61    Bus1=B61      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.62    Bus1=B62      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=43.2      status=fixed             pf=0.92 
New Load.64    Bus1=B64      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=27.9      status=fixed             pf=0.92 
New Load.65    Bus1=B65      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=35.1      status=fixed             pf=0.92 
New Load.66    Bus1=B66      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=57.6      status=fixed             pf=0.92 
New Load.67    Bus1=B67      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=57.375   status=fixed             pf=0.92 
New Load.68    Bus1=B68      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=57.625   status=fixed             pf=0.92 
New Load.69    Bus1=B69      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=35.1      status=fixed             pf=0.92 
New Load.70    Bus1=B70      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=27      status=fixed             pf=0.92 
New Load.71    Bus1=B71      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.72    Bus1=B72      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.74    Bus1=B74      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15         status=fixed             pf=0.92 
New Load.75    Bus1=B75      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.76    Bus1=B76      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=6      status=fixed             pf=0.92 
New Load.77    Bus1=B77      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.78    Bus1=B78      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.79    Bus1=B79      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=30      status=fixed             pf=0.92 
New Load.80    Bus1=B80      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.81    Bus1=B81      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.82    Bus1=B82      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.83    Bus1=B83      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.84    Bus1=B84      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=45      status=fixed             pf=0.92 
New Load.85    Bus1=B85      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.86    Bus1=B86      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.87    Bus1=B87      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15         status=fixed             pf=0.92 
New Load.88    Bus1=B88      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=9      status=fixed             pf=0.92 
New Load.89    Bus1=B89      Phases=3  Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=15      status=fixed             pf=0.92 
New Load.90    Bus1=B90      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
New Load.91    Bus1=B91      Phases=3   Conn=LN Model=1kV=13.8          kVA=22.5      status=fixed             pf=0.92 
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C-1.4 Linhas 

 

New line.SE-1         Bus1=BSE     Bus2=B1        Length=992       Phases=3     R1=0.0002976        X1=0.0004057     units=m 
New line.1-2           Bus1=B1       Bus2=B2        Length=22          Phases=3     R1=0.0000066       X1=0.0000089     units=m 
New line.2-3           Bus1=B2       Bus2=B3        Length=65          Phases=3     R1=0.0000195       X1=0.0000265     units=m 
New line.3-4           Bus1=B3       Bus2=B4        Length=21          Phases=3     R1=0.0000063       X1=0.0000085     units=m 
New line.1-5           Bus1=B1       Bus2=B5        Length=100        Phases=3     R1=0.0000300       X1=0.0000409     units=m 
New line.5-6           Bus1=B5       Bus2=B6        Length=188        Phases=3     R1=0.0000564       X1=0.0000768     units=m 
New line.6-7           Bus1=B6       Bus2=B7        Length=60          Phases=3     R1=0.0000180       X1=0.0000245     units=m 
New line.7-8           Bus1=B7       Bus2=B8        Length=38         Phases=3     R1=0.0000114        X1=0.0000155     units=m 
New line.8-9           Bus1=B8       Bus2=B9        Length=107        Phases=3     R1=0.0001627       X1=0.0000502     units=m 
New line.9-10         Bus1=B9       Bus2=B10      Length=63          Phases=3     R1=0.0000958       X1=0.0000296     units=m 
New line.10-11       Bus1=B10      Bus2=B11      Length=79         Phases=3     R1=0.0001201       X1=0.0000371     units=m 
New line.11-12       Bus1=B11      Bus2=B12      Length=72         Phases=3     R1=0.0001095       X1=0.0000338     units=m 
New line.12-13       Bus1=B12      Bus2=B13      Length=79         Phases=3     R1=0.0001201       X1=0.0000371     units=m 
New line.13-14       Bus1=B13      Bus2=B14      Length=28         Phases=3     R1=0.0000425       X1=0.0000131     units=m 
New line.8-15         Bus1=B8        Bus2=B15      Length=51         Phases=3     R1=0.0000153       X1=0.0000208     units=m 
New line.15-16       Bus1=B15      Bus2=B16      Length=5           Phases=3     R1=0.0000076       X1=0.0000023     units=m 
New line.15-17       Bus1=B15      Bus2=B17      Length=310       Phases=3     R1=0.0000930       X1=0.0001267     units=m 
New line.17-18       Bus1=B17      Bus2=B18      Length=26         Phases=3     R1=0.0000078       X1=0.0000106     units=m 
New line.18-19       Bus1=B18      Bus2=B19      Length=96         Phases=3     R1=0.0001460       X1=0.0000451     units=m 
New line.19-20       Bus1=B19      Bus2=B20      Length=80         Phases=3     R1=0.0001216       X1=0.0000376     units=m 
New line.20-21       Bus1=B20      Bus2=B21      Length=74         Phases=3     R1=0.0001125       X1=0.0000347     units=m 
New line.21-22       Bus1=B21      Bus2=B22      Length=78         Phases=3     R1=0.0001186       X1=0.0000366     units=m 
New line.22-23       Bus1=B22      Bus2=B23      Length=80         Phases=3     R1=0.0001216       X1=0.0000376     units=m 
New line.18-24       Bus1=B18      Bus2=B24      Length=5           Phases=3     R1=0.0000015       X1=0.0000020     units=m 
New line.24-25       Bus1=B24      Bus2=B25      Length=80         Phases=3     R1=0.0000240       X1=0.0000327     units=m 
New line.25-26       Bus1=B25      Bus2=B26      Length=200       Phases=3     R1=0.0003042       X1=0.0000940     units=m 
New line.25-27       Bus1=B25      Bus2=B27      Length=92         Phases=3     R1=0.0000276      X1=0.0000376     units=m 
New line.27-28       Bus1=B27      Bus2=B28      Length=88         Phases=3     R1=0.0000264      X1=0.0000359     units=m 
New line.28-29       Bus1=B28      Bus2=B29      Length=135       Phases=3     R1=0.0000405      X1=0.0000552     units=m 
New line.29-30       Bus1=B29      Bus2=B30      Length=124       Phases=3     R1=0.0001886      X1=0.0000582     units=m 
New line.30-31       Bus1=B30      Bus2=B31      Length=89         Phases=3     R1=0.0001353      X1=0.0000418     units=m 
New line.31-32       Bus1=B31      Bus2=B32      Length=87         Phases=3     R1=0.0001323      X1=0.0000408     units=m 
New line.32-33       Bus1=B32      Bus2=B33      Length=90         Phases=3     R1=0.0001368      X1=0.0000423     units=m 
New line.33-34       Bus1=B33      Bus2=B34      Length=56         Phases=3     R1=0.0000851      X1=0.0000263     units=m 
New line.34-35       Bus1=B34      Bus2=B35      Length=58         Phases=3     R1=0.0000882      X1=0.0000272     units=m 
New line.29-36       Bus1=B29      Bus2=B36      Length=240       Phases=3     R1=0.0000720      X1=0.0000981     units=m 
New line.36-37       Bus1=B36      Bus2=B37      Length=205       Phases=3     R1=0.0000615      X1=0.0000838     units=m 
New line.37-38       Bus1=B37      Bus2=B38      Length=88         Phases=3     R1=0.0001338      X1=0.0000413     units=m 
New line.38-39       Bus1=B38      Bus2=B39      Length=69         Phases=3     R1=0.0001049      X1=0.0000324     units=m 
New line.38-40       Bus1=B38      Bus2=B40      Length=45         Phases=3     R1=0.0000684      X1=0.0000211     units=m 
New line.40-41       Bus1=B40      Bus2=B41      Length=75         Phases=3     R1=0.0001140      X1=0.0000352     units=m 
New line.41-42       Bus1=B41      Bus2=B42      Length=85         Phases=3     R1=0.0001292      X1=0.0000399     units=m 
New line.40-43       Bus1=B40      Bus2=B43      Length=58         Phases=3     R1=0.0000882      X1=0.0000272     units=m 
New line.43-44       Bus1=B43      Bus2=B44      Length=101       Phases=3     R1=0.0001536      X1=0.0000474     units=m 
New line.44-45       Bus1=B44      Bus2=B45      Length=67         Phases=3     R1=0.0001019      X1=0.0000314     units=m 
New line.44-46       Bus1=B44      Bus2=B46      Length=42         Phases=3     R1=0.0000638      X1=0.0000197     units=m 
New line.46-47       Bus1=B46      Bus2=B47      Length=50         Phases=3     R1=0.0000760      X1=0.0000235     units=m 
New line.47-48       Bus1=B47      Bus2=B48      Length=93         Phases=3     R1=0.0001414      X1=0.0000437     units=m 
New line.48-49       Bus1=B48      Bus2=B49      Length=86         Phases=3     R1=0.0001308      X1=0.0000404     units=m 
New line.37-50       Bus1=B37      Bus2=B50      Length=189       Phases=3     R1=0.0000567      X1=0.0000773     units=m 
New line.50-51       Bus1=B50      Bus2=B51      Length=99         Phases=3     R1=0.0000297      X1=0.0000404     units=m 
New line.51-52       Bus1=B51      Bus2=B52      Length=20         Phases=3     R1=0.0000304      X1=0.0000094     units=m 
New line.51-53       Bus1=B51      Bus2=B53      Length=79         Phases=3     R1=0.0000237      X1=0.0000323     units=m 
New line.53-54       Bus1=B53      Bus2=B54      Length=33         Phases=3     R1=0.0000099      X1=0.0000134     units=m 
New line.54-55       Bus1=B54      Bus2=B55      Length=91         Phases=3     R1=0.0001384      X1=0.0000427     units=m 
New line.55-56       Bus1=B55      Bus2=B56      Length=40         Phases=3     R1=0.0000608      X1=0.0000188     units=m 
New line.55-57       Bus1=B55      Bus2=B57      Length=53         Phases=3     R1=0.0000806      X1=0.0000249     units=m 
New line.57-58       Bus1=B57      Bus2=B58      Length=91         Phases=3     R1=0.0001384      X1=0.0000427     units=m 
New line.57-59       Bus1=B57      Bus2=B59      Length=71         Phases=3     R1=0.0001079      X1=0.0000333     units=m 
New line.59-60       Bus1=B59      Bus2=B60      Length=83         Phases=3     R1=0.0001262      X1=0.0000390     units=m 
New line.60-61       Bus1=B60      Bus2=B61      Length=95         Phases=3     R1=0.0001444      X1=0.0000446     units=m 
New line.60-62       Bus1=B60      Bus2=B62      Length=88         Phases=3     R1=0.0001338      X1=0.0000413     units=m 
New line.62-63       Bus1=B62      Bus2=B63      Length=53         Phases=3     R1=0.0000806      X1=0.0000249     units=m 
New line.63-64       Bus1=B63      Bus2=B64      Length=93         Phases=3     R1=0.0001414      X1=0.0000437     units=m 
New line.63-65       Bus1=B62      Bus2=B65      Length=94         Phases=3     R1=0.0001429      X1=0.0000441     units=m 
New line.63-66       Bus1=B62      Bus2=B66      Length=59         Phases=3     R1=0.0000897      X1=0.0000277     units=m 
New line.66-67       Bus1=B66      Bus2=B67      Length=72         Phases=3     R1=0.0001095      X1=0.0000338     units=m 
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New line.67-68       Bus1=B67      Bus2=B68      Length=80         Phases=3     R1=0.0001216      X1=0.0000376     units=m 
New line.68-69       Bus1=B68      Bus2=B69      Length=84         Phases=3     R1=0.0001277      X1=0.0000394     units=m 
New line.69-70       Bus1=B69      Bus2=B70      Length=54         Phases=3     R1=0.0000821      X1=0.0000253     units=m 
New line.54-71       Bus1=B54      Bus2=B71      Length=283       Phases=3     R1=0.0000849      X1=0.0001157     units=m 
New line.71-72       Bus1=B71      Bus2=B72      Length=199       Phases=3     R1=0.0000597      X1=0.0000813     units=m 
New line.72-73       Bus1=B72      Bus2=B73      Length=96        Phases=3     R1=0.0000288       X1=0.0000392     units=m 
New line.73-74       Bus1=B73      Bus2=B74      Length=131      Phases=3     R1=0.0001992       X1=0.0000615     units=m 
New line.73-75       Bus1=B73      Bus2=B75      Length=337      Phases=3     R1=0.0001011       X1=0.0001378     units=m 
New line.75-76       Bus1=B75      Bus2=B76      Length=77        Phases=3     R1=0.0000231       X1=0.0000114     units=m 
New line.27-77       Bus1=B27      Bus2=B77      Length=102      Phases=3     R1=0.0000306       X1=0.0000417     units=m 
New line.77-78       Bus1=B77      Bus2=B78      Length=190      Phases=3     R1=0.0000570       X1=0.0000777     units=m 
New line.78-79       Bus1=B78      Bus2=B79      Length=40        Phases=3     R1=0.0000120       X1=0.0000163     units=m 
New line.79-80       Bus1=B79      Bus2=B80      Length=182      Phases=3     R1=0.0000546       X1=0.0000744     units=m 
New line.80-81       Bus1=B80      Bus2=B81      Length=74        Phases=3     R1=0.0000222       X1=0.0000302     units=m 
New line.81-82       Bus1=B81      Bus2=B82      Length=152      Phases=3     R1=0.0000456       X1=0.0000621     units=m 
New line.82-83       Bus1=B82      Bus2=B83      Length=124      Phases=3     R1=0.0000372       X1=0.0000507     units=m 
New line.83-84       Bus1=B83      Bus2=B84      Length=76        Phases=3     R1=0.0000228       X1=0.0000310     units=m 
New line.84-85       Bus1=B84      Bus2=B85      Length=72        Phases=3     R1=0.0000216       X1=0.0000294     units=m 
New line.85-86       Bus1=B85      Bus2=B86      Length=190      Phases=3     R1=0.0000570       X1=0.0000777     units=m 
New line.86-87       Bus1=B86      Bus2=B87      Length=121      Phases=3     R1=0.0000363       X1=0.0000494     units=m 
New line.87-88       Bus1=B87      Bus2=B88      Length=48        Phases=3     R1=0.0000144       X1=0.0000196     units=m 
New line.88-89       Bus1=B88      Bus2=B89      Length=106      Phases=3     R1=0.0000318       X1=0.0000433     units=m 
New line.89-90       Bus1=B89      Bus2=B90      Length=91       Phases=3     R1=0.0000273        X1=0.0000372     units=m 
New line.90-91       Bus1=B90      Bus2=B91      Length=62       Phases=3     R1=0.0000186        X1=0.0000253     units=m 

 

 

C-1.5 Monitores 

New monitor.M1_PQ           element=Line.SE-1           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M2_PQ           element=Line.1-2           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M3_PQ            element=Line.2-3          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M4_PQ            element=Line.3-4           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M5_PQ            element=Line.1-5          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M6_PQ           element=Line.5-6           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M7_PQ            element=Line.6-7           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M8_PQ            element=Line.7-8          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M9_PQ            element=Line.8-9           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M10_PQ           element=Line.9-10           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M11_PQ           element=Line.10-11           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M12_PQ            element=Line.11-12           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M13_PQ            element=Line.12-13           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M14_PQ            element=Line.13-14           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M15_PQ           element=Line.8-15           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M16_PQ           element=Line.15-16          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M17_PQ           element=Line.15-17          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M18_PQ           element=Line.17-18           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M19_PQ            element=Line.18-19          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M20_PQ           element=Line.19-20          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M21_PQ           element=Line.20-21          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M22_PQ            element=Line.21-22          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M23_PQ            element=Line.22-23           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M24_PQ            element=Line.18-24          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M25_PQ            element=Line.24-25           mode=1          ppolar=no 
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New monitor.M26_PQ            element=Line.25-26          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M27_PQ            element=Line.25-27           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M28_PQ            element=Line.27-28           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M29_PQ            element=Line.28-29          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M30_PQ            element=Line.29-30           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M31_PQ            element=Line.30-31          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M32_PQ           element=Line.31-3          2mode=1           ppolar=no 

New monitor.M33_PQ            element=Line.32-33           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M34_PQ            element=Line.33-34          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M35_PQ            element=Line.34-35          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M36_PQ            element=Line.29-36           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M37_PQ            element=Line.36-37           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M38_PQ            element=Line.37-38          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M39_PQ            element=Line.38-39          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M40_PQ           element=Line.38-40          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M41_PQ            element=Line.40-41          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M42_PQ            element=Line.41-4          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M43_PQ            element=Line.40-43          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M44_PQ            element=Line.43-44           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M45_PQ            element=Line.44-45          mode=1          ppolar=no 

New monitor.M46_PQ            element=Line.44-46           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M47_PQ            element=Line.46-47           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M48_PQ           element=Line.47-48           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M49_PQ           element=Line.48-49           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M50_PQ            element=Line.37-50          mode=1           ppolar=no 

New monitor.M51_PQ            element=Line.50-51           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M52_PQ            element=Line.51-52           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M53_PQ            element=Line.51-53           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M54_PQ            element=Line.53-54           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M55_PQ            element=Line.54-55           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M56_PQ            element=Line.55-56           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M57_PQ            element=Line.55-57           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M58_PQ           element=Line.57-58           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M59_PQ            element=Line.57-59           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M60_PQ           element=Line.59-60           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M61_PQ            element=Line.60-61           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M62_PQ            element=Line.60-62           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M63_PQ            element=Line.62-63           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M64_PQ            element=Line.63-64           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M65_PQ            element=Line.63-65           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M66_PQ           element=Line.63-66           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M67_PQ           element=Line.66-67           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M68_PQ           element=Line.67-68           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M69_PQ            element=Line.68-69           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M70_PQ            element=Line.69-70           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M71_PQ           element=Line.54-71           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M72_PQ            element=Line.71-72           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M73_PQ            element=Line.72-73           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M74_PQ            element=Line.73-74           mode=1           ppolar=no 
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New monitor.M75_PQ            element=Line.73-75           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M76_PQ           element=Line.75-76           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M77_PQ           element=Line.27-77           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M78_PQ            element=Line.77-78           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M79_PQ            element=Line.78-79           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M80_PQ            element=Line.79-80           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M81_PQ            element=Line.80-81           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M82_PQ            element=Line.81-82           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M83_PQ            element=Line.82-83           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M84_PQ           element=Line.83-84           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M85_PQ            element=Line.84-85           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M86_PQ            element=Line.85-86           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M87_PQ            element=Line.86-87           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M88_PQ           element=Line.87-88           mode=1          ppolar=no 

New monitor.M89_PQ            element=Line.88-89           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M90_PQ            element=Line.89-90           mode=1           ppolar=no 

New monitor.M91_PQ            element=Line.90-91           mode=1           ppolar=no 

 

New monitor.M1_VI         element=Line.SE-1          mode=0 

New monitor.M2_VI          element=Line.1-2           mode=0 

New monitor.M3_VI           element=Line.2-3          mode=0 

New monitor.M4_VI           element=Line.3-4          mode=0 

New monitor.M5_VI          element=Line.1-5          mode=0  

New monitor.M6_VI           element=Line.5-6          mode=0 

New monitor.M7_VI           element=Line.6-7          mode=0 

New monitor.M8_VI          element=Line.7-8          mode=0 

New monitor.M9_VI           element=Line.8-9          mode=0 

New monitor.M10_VI          element=Line.9-10          mode=0 

New monitor.M11_VI          element=Line.10-11          mode=0 

New monitor.M12_VI          element=Line.11-12          mode=0 

New monitor.M13_VI          element=Line.12-13          mode=0 

New monitor.M14_VI           element=Line.13-14          mode=0 

New monitor.M15_VI           element=Line.8-15          mode=0 

New monitor.M16_VI           element=Line.15-16          mode=0 

New monitor.M17_VI           element=Line.15-17          mode=0 

New monitor.M18_VI           element=Line.17-18          mode=0 

New monitor.M19_VI           element=Line.18-19          mode=0 

New monitor.M20_VI           element=Line.19-20          mode=0 

New monitor.M21_VI           element=Line.20-21          mode=0 

New monitor.M22_VI           element=Line.21-22          mode=0 

New monitor.M23_VI           element=Line.22-23          mode=0 

New monitor.M24_VI           element=Line.18-24          mode=0 

New monitor.M25_VI           element=Line.24-25          mode=0 

New monitor.M26_VI           element=Line.25-26          mode=0 

New monitor.M27_VI           element=Line.25-27          mode=0 

New monitor.M28_VI           element=Line.27-28          mode=0 

New monitor.M29_VI           element=Line.28-29          mode=0 

New monitor.M30_VI           element=Line.29-30          mode=0 

New monitor.M31_VI           element=Line.30-31          mode=0 
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New monitor.M32_VI           element=Line.31-32           mode=0 

New monitor.M33_VI           element=Line.32-33           mode=0 

New monitor.M34_VI           element=Line.33-34           mode=0 

New monitor.M35_VI           element=Line.34-35           mode=0 

New monitor.M36_VI           element=Line.29-36           mode=0 

New monitor.M37_VI           element=Line.36-37           mode=0 

New monitor.M38_VI           element=Line.37-38           mode=0 

New monitor.M39_VI           element=Line.38-39          mode=0 

New monitor.M40_VI           element=Line.38-40           mode=0 

New monitor.M41_VI           element=Line.40-41           mode=0 

New monitor.M42_VI           element=Line.41-42          mode=0 

New monitor.M43_VI           element=Line.40-43           mode=0 

New monitor.M44_VI           element=Line.43-44           mode=0 

New monitor.M45_VI           element=Line.44-45           mode=0 

New monitor.M46_VI           element=Line.44-46           mode=0 

New monitor.M47_VI           element=Line.46-47           mode=0 

New monitor.M48_VI           element=Line.47-48           mode=0 

New monitor.M49_VI           element=Line.48-49          mode=0 

New monitor.M50_VI           element=Line.37-50           mode=0 

New monitor.M51_VI           element=Line.50-51           mode=0 

New monitor.M52_VI           element=Line.51-52           mode=0 

New monitor.M53_VI           element=Line.51-53           mode=0 

New monitor.M54_VI           element=Line.53-54           mode=0 

New monitor.M55_VI           element=Line.54-55           mode=0 

New monitor.M56_VI           element=Line.55-56           mode=0 

New monitor.M57_VI           element=Line.55-57           mode=0 

New monitor.M58_VI           element=Line.57-58           mode=0 

New monitor.M59_VI           element=Line.57-59           mode=0 

New monitor.M60_VI           element=Line.59-60           mode=0 

New monitor.M61_VI           element=Line.60-61           mode=0 

New monitor.M62_VI           element=Line.60-62          mode=0 

New monitor.M63_VI           element=Line.62-63           mode=0 

New monitor.M64_VI           element=Line.63-64           mode=0 

New monitor.M65_VI           element=Line.63-65          mode=0 

New monitor.M66_VI           element=Line.63-66           mode=0 

New monitor.M67_VI           element=Line.66-67           mode=0 

New monitor.M68_VI           element=Line.67-68           mode=0 

New monitor.M69_VI           element=Line.68-69           mode=0 

New monitor.M70_VI           element=Line.69-70           mode=0 

New monitor.M71_VI           element=Line.54-71           mode=0 

New monitor.M72_VI           element=Line.71-72           mode=0 

New monitor.M73_VI           element=Line.72-73           mode=0 

New monitor.M74_VI           element=Line.73-74           mode=0 

New monitor.M75_VI           element=Line.73-75           mode=0 

New monitor.M76_VI           element=Line.75-76           mode=0 

New monitor.M77_VI           element=Line.27-77           mode=0 

New monitor.M78_VI           element=Line.77-78           mode=0 

New monitor.M79_VI           element=Line.78-79           mode=0 

New monitor.M80_VI           element=Line.79-80           mode=0 
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New monitor.M81_VI           element=Line.80-81           mode=0 

New monitor.M82_VI          element=Line.81-82          mode=0 

New monitor.M83_VI           element=Line.82-83          mode=0 

New monitor.M84_VI           element=Line.83-84           mode=0 

New monitor.M85_VI           element=Line.84-85           mode=0 

New monitor.M86_VI           element=Line.85-86           mode=0 

New monitor.M87_VI           element=Line.86-87          mode=0 

New monitor.M88_VI           element=Line.87-88           mode=0 

New monitor.M89_VI           element=Line.88-89           mode=0 

New monitor.M90_VI           element=Line.89-90           mode=0 

New monitor.M91_VI           element=Line.90-91           mode=0 

 

 

 

C-1.6 Results 

export monitors M1_VI 

export monitors M2_VI 

export monitors M3_VI 

export monitors M4_VI 

export monitors M5_VI 

export monitors M6_VI 

export monitors M7_VI 

export monitors M8_VI 

export monitors M9_VI 

export monitors M10_VI 

export monitors M11_VI 

export monitors M12_VI 

export monitors M13_VI 

export monitors M14_VI 

export monitors M15_VI 

export monitors M16_VI 

export monitors M17_VI 

export monitors M18_VI 

export monitors M19_VI 

export monitors M20_VI 

export monitors M21_VI 

export monitors M22_VI 

export monitors M23_VI 

export monitors M24_VI 

export monitors M25_VI 

export monitors M26_VI 

export monitors M27_VI 

export monitors M28_VI 

export monitors M29_VI 

export monitors M30_VI 

export monitors M31_VI 

export monitors M32_VI 

export monitors M33_VI 

export monitors M34_VI 

export monitors M35_VI 

export monitors M36_VI 

export monitors M37_VI 

export monitors M38_VI 

export monitors M39_VI 

export monitors M40_VI 

export monitors M41_VI 

export monitors M42_VI 

export monitors M43_VI 

export monitors M44_VI 

export monitors M45_VI 

export monitors M46_VI 

export monitors M47_VI 

export monitors M48_VI 

export monitors M49_VI 

export monitors M50_VI 

export monitors M51_VI 

export monitors M52_VI 

export monitors M53_VI 

export monitors M54_VI 

export monitors M55_VI 

export monitors M56_VI 

export monitors M57_VI 

export monitors M58_VI 

export monitors M59_VI 

export monitors M60_VI 
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export monitors M61_VI 

export monitors M62_VI 

export monitors M63_VI 

export monitors M64_VI 

export monitors M65_VI 

export monitors M66_VI 

export monitors M67_VI 

export monitors M68_VI 

export monitors M69_VI 

export monitors M70_VI 

export monitors M71_VI 

export monitors M72_VI 

export monitors M73_VI 

export monitors M74_VI 

export monitors M75_VI 

export monitors M76_VI 

export monitors M77_VI 

export monitors M78_VI 

export monitors M79_VI 

export monitors M80_VI 

export monitors M81_VI 

export monitors M82_VI 

export monitors M83_VI 

export monitors M84_VI 

export monitors M85_VI 

export monitors M86_VI 

export monitors M87_VI 

export monitors M88_VI 

export monitors M89_VI 

export monitors M90_VI 

export monitors M91_VI 

 

 

export monitors M1_PQ 

export monitors M2_PQ 

export monitors M3_PQ 

export monitors M4_PQ 

export monitors M5_PQ 

export monitors M6_PQ 

export monitors M7_PQ 

export monitors M8_PQ 

export monitors M9_PQ 

export monitors M10_PQ 

export monitors M11_PQ 

export monitors M12_PQ 

export monitors M13_PQ 

export monitors M14_PQ 

export monitors M15_PQ 

export monitors M16_PQ 

export monitors M17_PQ 

export monitors M18_PQ 

export monitors M19_PQ 

export monitors M20_PQ 

export monitors M21_PQ 

export monitors M22_PQ 

export monitors M23_PQ 

export monitors M24_PQ 

export monitors M25_PQ 

export monitors M26_PQ 

export monitors M27_PQ 

export monitors M28_PQ 

export monitors M29_PQ 

export monitors M30_PQ 

export monitors M31_PQ 

export monitors M32_PQ 

export monitors M33_PQ 

export monitors M34_PQ 

export monitors M35_PQ 

export monitors M36_PQ 

export monitors M37_PQ 

export monitors M38_PQ 

export monitors M39_PQ 

export monitors M40_PQ 

export monitors M41_PQ 

export monitors M42_PQ 

export monitors M43_PQ 

export monitors M44_PQ 

export monitors M45_PQ 

export monitors M46_PQ 

export monitors M47_PQ 

export monitors M48_PQ 

export monitors M49_PQ 

export monitors M50_PQ 

export monitors M51_PQ 

export monitors M52_PQ 

export monitors M53_PQ 

export monitors M54_PQ 

export monitors M55_PQ 

export monitors M56_PQ 

export monitors M57_PQ 

export monitors M58_PQ 

export monitors M59_PQ 

export monitors M60_PQ 

export monitors M61_PQ 

export monitors M62_PQ 

export monitors M63_PQ 

export monitors M64_PQ 

export monitors M65_PQ 
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export monitors M66_PQ 

export monitors M67_PQ 

export monitors M68_PQ 

export monitors M69_PQ 

export monitors M70_PQ 

export monitors M71_PQ 

export monitors M72_PQ 

export monitors M73_PQ 

export monitors M74_PQ 

export monitors M75_PQ 

export monitors M76_PQ 

export monitors M77_PQ 

export monitors M78_PQ 

export monitors M79_PQ 

export monitors M80_PQ 

export monitors M81_PQ 

export monitors M82_PQ 

export monitors M83_PQ 

export monitors M84_PQ 

export monitors M85_PQ 

export monitors M86_PQ 

export monitors M87_PQ 

export monitors M88_PQ 

export monitors M89_PQ 

export monitors M90_PQ 

export monitors M91_PQ 

 

 

C-1.7 RunSistem 

! Compilação do arquivo Master, lembrar de alterar o endereço caso o arquivo esteja em outro local 

Compile (SisMaster.dss) 

 

! O menor tempo no regulador do trafo 1 é para que ele mude em menor tempo que os demais 

! RegControl.creg1a.maxtapchange=1  Delay=15  !Allow only one tap change per solution. This one moves first 

! The default maximum control iterations is 10. With so many regulators each moving only one tap at a time, 

! this is insufficient for the 123-bus test case, which will need 15 control iterations for the initial solution. 

! Therefore, the 'MaxControlIter' option is set to 30 to be safe. 

 

Set MaxControlIter=30 

 

! Solve executes the solution for the present solution mode, which is "snapshot". 

 

New EnergyMeter.Feeder Line.L1 

 

solve 

! Buscoords Buscoords.dat   ! load in bus coordinates 

 

! Show some selected results 

 

! Plot Profile 

! plot profile phases=all 

 

Show Voltage LN Nodes     ! this shows the voltages by node, Line-to-Neutral voltage. 

! Show Currents Elements    ! this produces a report of the currents, element-by-element. 

Show Powers kva Elements  ! This produces a report of the powers, in kVA, element-by-element 

! Show taps                 ! shows the present regulator taps 

Show Losses 


