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RESUMO 

 

O fluxo de potência ou fluxo de carga consiste em uma análise algébrica das 

condições de operação do sistema de energia elétrica em regime permanente, 

levando em consideração para essa análise, as tensões, ângulos, transformadores e 

fluxo de potência entre as barras. O sistema para este estudo é representado por um 

conjunto de equações e inequações algébricas que são utilizadas para o cálculo do 

estado de operação do sistema elétrico através de métodos computacionais. No 

sistema de distribuição de energia elétrica é usual a instalação de banco de 

capacitores com o propósito de aumentar a margem de confiança no fornecimento de 

energia elétrica. A instalação de banco de capacitores pode trazer diversos benefícios 

à operação do sistema, podendo citar a regulação do nível de tensão em um 

barramento. Durante a operação do sistema podem ocorrer pequenas perturbações, 

como entrada e saídas de cargas, capazes de alterar o nível de tensão no barramento, 

chegando até mesmo violar os limites pré estabelecidos.  

Neste trabalho, pretende-se analisar o problema de regulação de tensão, através da 

instalação de banco de capacitores. Para isto, o problema será formulado através de 

funções lineares e resolvido por programação linear, por meio do método de Newton 

Rapshon. Quanto aos programas foram desenvolvidos no software Matlab, em um 

ambiente integrado, o que proporcionou um bom desempenho computacional. Na 

resolução do problema será indicado em quais barramentos devem ser instalados os 

bancos de capacitores, e qual a capacidade, de tal forma a garantir que todas as 

tensões dos barramentos fiquem dentro dos limites admissíveis.  

 
 
Palavras-chave: Fluxo de Potência, Programação linear, Potência ativa e Potência 
reativa, Método de Newton Rapshon, Banco de Capacitores. 
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ABSTRACT 

 

 

The power flow or load flow consists of an algebraic analysis of the operating 

conditions of electric power system on a permanent basis, taking into account for this 

analysis, voltages, angles, transformers and power flow between the bars. The system 

for this study is represented by a set of algebraic equations and inequalities that are 

used for calculating the operating status of the electrical system by computational 

methods. In the power distribution system is usual to install capacitor bank in order to 

increase the margin of confidence in the supply of electricity. Installation of capacitor 

bank can bring many benefits to system operation and can cite the regulation of the 

level of tension in a bus. During system operation minor disturbances may occur, as 

input and output loads, able to change the voltage level on the bus, getting even violate 

the pre limits.  

In this work, we intend to analyze the problem of voltage regulation, by installing 

capacitor bank. For this, the problem is formulated using linear functions and solved 

by linear programming, by means of the Newton Rapshon. For the programs were 

developed in the Matlab software in an integrated environment, which provided a good 

computational performance. In solving the problem will be indicated which bus 

capacitor banks, and what the capacity, so as to ensure that all bus voltages are within 

the allowable limits must be installed.  

 

 

Keywords: Power Flow, Linear programming, active power and reactive power, 

Newton's method Rapshon, Capacitor Bank. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 FLUXO DE POTÊNCIA       

Na história do desenvolvimento da sociedade, a Energia Elétrica, desde a 

descoberta de seu manuseio, sempre ocupou lugar de destaque no cotidiano das 

pessoas, tendo em vista a dependência da qualidade de vida, do progresso 

econômico, da qualidade dos produtos e dos serviços relacionados a mesma. 

A energia elétrica oferece a sociedade aumento de produtividade, trabalho e 

desenvolvimento, e a todas as pessoas conforto, bem-estar, praticidade, o que torna 

a sociedade, como um todo, mais dependente de seu fornecimento e mais exigente 

quanto a qualidade de serviços dos fornecedores de energia. Em compensação, esta 

dependência dos usuários vem se traduzindo em maiores exigências da qualidade 

dos serviços e do produto que, no caso, é a própria energia elétrica. A sua facilidade 

de geração, transporte, distribuição e utilização, com as consequentes transformações 

em outras formas de energia atribuem a eletricidade uma característica de 

universalização, disseminando o seu uso ao redor de toda sociedade. Atualmente, a 

importância dada à eletricidade é tão grande que é considerada por muitas 

organizações como um direito básico, assim como alimento e moradia. O continuo 

crescimento da população mundial e da economia dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento implica, no aumento do consumo da energia elétrica. 

 Há décadas o fluxo de potência tem sido uma ferramenta essencial para os 

engenheiros no planejamento e operação de sistemas elétricos, o cálculo do fluxo de 

potência é uma ferramenta básica na análise de sistemas de potência. Consiste 

basicamente no cálculo das tensões nodais, em módulo e fase, e dos fluxos de 

potência nos ramos da rede elétrica, a partir dos dados de carga especificado e o 

despacho de geração ativa estabelecido, além da topologia e os parâmetros da rede. 

As equações do fluxo de potência podem ser aplicadas tanto em sistemas de 

grande porte, quanto em pequenas instalações. Os estudos de fluxo de potência são 

utilizados nas fases de projetos, planejamentos da expansão, planejamento da 

operação e a operação dos sistemas, podendo ser apenas utilizados para análise da 

rede ou estudos mais complexos como os de otimização, regulação de tensão e 

supervisão. 



13 

 

Segundo Monticelli (1983), os diversos estudos relacionados com o 

planejamento e a operação de sistemas elétricos tem despertado grande interesse no 

setor, isso se deve ao fato dos sistemas elétricos passarem a operar próximo de seus 

limites operacionais, em consequência direta do crescimento contínuo da demanda, 

das restrições econômicas, ambientais e da desregulamentação do setor. 

Em uma rede de energia elétrica o fluxo de potência consiste no estado da 

rede, na distribuição dos fluxos e de algumas outras grandezas. O sistema é analisado 

por meio de uma modelagem, demostrando que a rede é representada por um 

conjunto de equações e inequações algébricas. 

 O cálculo do fluxo de potência é executado por meio de métodos 

computacionais que são desenvolvidos para a resolução do sistema de equações.  O 

principal método utilizado e o mais eficiente para solução de equações algébricas não- 

lineares do problema, é o de Newton-Raphson. Tal método é iterativo o qual aproxima 

um conjunto de equações não-lineares simultâneas por um conjunto de equações 

lineares, usando expansão por matrizes e os termos são restritos a aproximação de 

primeira ordem.  

O problema será formulado através de funções lineares e resolvido utilizando 

programação linear, utilizando o método de Newton Rapshon, por meio do software 

Matlab, em um ambiente integrado, proporcionando dessa forma o resultado efetivo 

computacional. 

  As equações básicas do sistema elétrico de potência, consistem em obter 

condições em regime permanente, tais como as tensões em todas as barras, os fluxos 

de potência ativa e reativa nas linhas e as perdas das mesmas, e a análise dos 

transformadores em fase, em função dos níveis de demanda e geração atuais.Com o 

aumento do consumo da energia no Brasil, a  fiscalização pela sua qualidade na área 

de distribuição de energia, torna-se cada vez mais intensificada  através do órgão 

competente, Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

A necessidade de se ter o controle do fator de potência e níveis de tensão 

dentro das normas da ANEEL(Resolução 444/2011) faz com que concessionárias de 

distribuição de energia, busquem técnicas para alocação de capacitores e reguladores 

de tensão na rede de modo a se adequarem as disposições prevista na resolução. 

Além disso a falta de controle   da potência reativa que circula nas redes de distribuição 

faz com que exista um aumento nas perdas elétricas e um comprometimento no perfil 

de tensão. Sendo assim, torna-se necessário a instalação de banco de capacitores 
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(BCS) que visam não só a redução das perdas e melhoria nos perfis de tensão, mas 

também algumas outras vantagens como controle do fluxo de potência, melhoria da 

estabilidade do sistema, correção do fator de potência e compensação da energia 

reativa produzida por cargas indutivas e pelas reatâncias das linhas. 

1.2  OBJETIVOS   

1.2.1 Objetivo Geral  

Analisar o problema de regulação de tensão por meio da instalação de banco 

de capacitores. O problema será formulado através de funções lineares e resolvido 

por programação linear, pelo método de Newton-Raphson. 

 
1.2.2 Objetivo Especifico  

 
O objetivo deste trabalho é trazer um exemplo de um problema que ocorre no 

sistema elétrico, para demonstrar como o sistema pode ser afetado por variações de   

potências ativas e reativas. O problema será formulado por equações e inequações 

algébricas, por meio de programação linear, pelo algoritmo de Newton Rapshon, os 

programas para a resolução do problema, foram desenvolvidos no software Matlab, 

em um ambiente integrado e o que proporcionou um bom desempenho 

computacional. 

1.3 DIVISÃO DO DOCUMENTO 

O presente trabalho está dividido em 7 capítulos, onde cada capítulo explica 

um pouco sobre regulação de tensão e seus respectivos problemas no setor elétrico. 

O capitulo 1 se divide em  introdução e objetivos, onde foi relatado um pouco 

sobre a história do setor elétrico e seus respectivos problemas, tendo destaque para 

o problema de fluxo de potência que será resolvido por meio de equações não-

lineares, por programação linear, pelo método de Newton-Raphson, relatou-se 

também sobre a instalação dos bancos de capacitores para regular a tensão nas redes 

de distribuição, onde com a instalação desses capacitores a tensão voltará a operar 

nos limites exigidos pelas normas. 

O capitulo 2 está falando sobre a modelagem do sistema elétrico, onde foi 

abordado diversos assuntos, como a modelagem básica do sistema, o perfil das 
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tensões na rede de distribuição, bem como a modelagem das linhas de transmissão, 

transformadores em fases e os fluxos de potência ativa e reativa. 

O capitulo 3, é o desenvolvimento do método de Newton-Raphson para o 

sistema de distribuição de energia elétrica. 

O capitulo 4, relata os resultados preliminares, onde o problema foi formulado 

por equações não-lineares e resolvidos por meio do método de Newton-Raphson, 

usando o software Matlab, nesse capítulo encontra o resultado desses cálculos, nos 

mostrando que as tensões estão abaixo dos limites de operação favorável. 

O capitulo 5, encontra-se as atividades futuras, o que vai ser feito para o 

próximo trabalho, relatando onde será  a instalação do banco de capacitores para 

regular as tensões que estão fora dos limites favoráveis de operação. 

O capitulo 6 é a conclusão parcial do trabalho, apresentado o que foi realizado 

nesse trabalho. 

O capitulo 7, são as referências bibliográficas do trabalho.  
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1. MODELAGENS DO SISTEMA ELÉTRICO  

1.1  FORMULAÇÃO BÁSICA 

O planejamento por meio de estudos de fluxo de potência permite melhorar o 

perfil de tensão durante o projeto de novos circuitos de distribuição. Esse estudo 

representa, os parâmetros elétricos da rede, as demandas de carga e de geração. 

O estudo do fluxo de potência permite o cálculo das tensões em todos os pontos da 

rede, possibilitando verificar se o atendimento está dentro dos níveis adequados. 

Outras finalidades do fluxo de potência são os cálculos das perdas e da queda de 

tensão ao longo da rede, verificando se a linha de transmissão não está 

sobrecarregada (operando muito perto do limite de transmissão ou do limite térmico) 

e redirecionando o fluxo em casos de operação em situação de emergência. 

O modelo apresentado mostrará a formulação básica do sistema elétrico, por meio de 

equações e inequações algébricas, definindo as variáveis que entraram como dados 

do problema e incógnitas a serem calculadas. As equações básicas são obtidas por 

meio da conservação das potências ativas e reativas em cada nó da rede, a potência 

liquida injetada deve ser igual a soma das potências que fluem nos componentes 

internos (linhas de transmissão e transformadores). 

Na formulação básica do problema a rede possui quatro variáveis, sendo que 

duas variáveis entram no problema como dados, e as outras duas entram como 

incógnitas, onde 𝑉𝑘=magnitude da tensão nodal, 𝜃𝑘=ângulo da tensão nodal     

𝑃𝑘=geração de potência ativa, 𝑄𝑘=injeção liquida de potência reativa. Escolhendo as 

variáveis nodais que entram como dados do problema e as incógnitas, podemos 

definir três tipos de barras, sendo definidas como:   barra PQ sendo os dados  𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 

,onde se calcula as incógnitas 𝑉𝑘 e 𝜃𝑘,  barra PV sendo os dados   𝑃𝑘 e 𝑉𝑘, onde são 

calculados 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 e a barra de referência V𝜃 sendo os dados  𝑉𝑘 e 𝜃𝑘 então calcula-

se 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘. O sub-índice k significa a enésima barra.  

A barra PQ é uma barra de carga e PV é uma barra de geração, a barra de 

referência, fornece a referência angular do sistema (a referência da magnitude de 

tensão, no nó terra), e também é utilizada para fechar o balanço de potência do 

sistema levando em conta as perdas de transmissão, que não são conhecidas antes 

da solução final dos problemas, os três tipos de barras mencionados, são os mais 

frequentes e importantes, na formulação básica, como mostrado na tabela 1. 
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Tabela 1:Tipos de barras. 

 

O conjunto de equações do problema do fluxo de potência é formado por duas 

equações para cada barra, cada uma delas representando o fato de as potências 

ativas e reativas injetadas em uma barra,serem iguais à soma dos fluxos 

correspondentes que deixam a barra através de linhas de transmissão, 

transformadores, etc. Isso corresponde à imposição da Primeira Lei de Kirchhoff e 

pode ser expresso matematicamente pelas equações seguintes: 

 
 

𝑃𝑘 =Σ𝑚𝜖Ω𝑘 𝑃𝑘𝑚(𝑉𝑘 , 𝑉𝑚 ,𝜃𝑘 ,𝜃𝑚)                                        (1) 

𝑄𝑘+ 𝑄𝑘
𝑠ℎ𝑉𝑘=Σ𝑚𝜖Ω𝑘 𝑄𝑘𝑚(𝑉𝑘 , 𝑉𝑚 ,𝜃𝑘 ,𝜃𝑚)                            (2) 

 

 
Onde: 𝑃𝑘𝑚 é o fluxo de potência ativa,  𝑄𝑘𝑚  = fluxos de potência reativa através 

do ramo convencional k-m, Ω𝑘= conjunto de barras vizinhas da barra k, 𝑃𝑘= fluxo de 

potência,  𝜃𝑚=fluxo de potência e 𝑄𝑘
𝑠ℎ=injeção de potência reativa devido ao elemento 

shunt da barra k, 𝑄𝑘
𝑠ℎ = 𝑏𝑘

𝑠ℎ 𝑉𝑘
2 , sendo  𝑏𝑘

𝑠ℎ a susceptância shunt ligada a barra k. 

As expressões seguiram uma convenção de sinais, injeções líquidas de 

potência são positivas quando entram nas barras geração e negativas quando saem 

das barras cargas, os elementos shunt possuem a mesma convenção de sinais, como 

mostrado na figura 2. 

Nas barras de geração e barras de carga, o controle da magnitude da tensão 

nodal é feito pelo ajuste da corrente de campo de máquinas síncronas, que podem 

operar, injetando ou absorvendo potências reativas da rede de transmissão. O cálculo 

de fluxo de potência para o controle da magnitude da tensão nodal das barras PQ e 

pelos limites de potência reativas nas barras PV, é dado por:  

TIPO BARRA ESPECIFICADO CALCULADO  CARACTERÍSTICA  

0 PQ 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 𝑉𝑘 e 𝜃𝑘 Barra de carga 

1 PV 𝑃𝑘 e 𝑉𝑘 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘 Barra de geração 

2 
V𝜃  

𝑉𝑘 e 𝜃𝑘 𝑃𝑘 e 𝑄𝑘. Barra de referência 
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𝑉𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑉𝑘  ≥  𝑉𝑘

𝑚𝑎𝑥
                                  (3) 

𝑄𝑘
𝑚𝑖𝑛 ≤  𝑄𝑘  ≥  𝑄𝑘

𝑚𝑎𝑥
                                    (4) 

 
 

As tensões nodais devem se manter dentro do limite 𝑉𝑘
𝑚𝑎𝑥, portanto a cada 

interação realizada deve se o manter o nível limite de injeção de tensão e aumentar o 

nível de injeção de potência reativa para manter a tensão no valor especificado até 

que o limite de 𝑄𝑘
𝑚𝑎𝑥, para que a rede se mantêm em operação. 

 

 
 

Figura1: Convenção de sinais para fluxos carga e injeção de corrente, potência ativa 
e potência reativa. 

1.2  MODELAGENS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES  

1.2.1 Modelagens de Linhas de Transmissão  

A linha de transmissão, que é uma linha aérea ou um cabo, é a parte mais 

importante de todos os sistemas de energia elétrica. Os parâmetros elétricos 
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determinam a capacidade de transmissão, consequentemente o detalhamento desses 

parâmetros é de importância primordial para a transmissão e a distribuição de energia 

com segurança e economia. As linhas de transmissão são responsáveis por 

transportar energia e são representadas pelo modelo  𝜋 , quando conhecidas as 

tensões complexas das barra terminais, este modelo simples, permite obter os fluxo 

de potência de entrada e saída e ,dessa forma, também as perdas de potência. 

Contudo, quando a análise se refere a toda a rede, em vez de componentes 

individuais, surge uma representação mais compacta utilizando as matrizes de 

admitância de barra ou nós. A figura 3 mostra o modelo 𝜋 para uma linha de 

transmissão. 

 

 

 

Figura 2: Modelo π para linhas de transmissão. 
 

 A primeira ponderação a ser feita é sob quais condições pode se representar 

os comportamentos resistivos capacitivos e indutivos distribuídos por toda a linha. 

No modelo  𝜋 , os comportamentos indutivos e resistivos estão concentrados 

em Z a impedância total longitudinal da linha ,e o comportamento capacitivo está 

concentrado em  𝑦𝑘  que a admitância total transversal da linha. O modelo    é 

representado por três parâmetros série, 𝑟𝑘𝑚 a resistência série; 𝑥𝑘𝑚 a reatância série, 

e a susceptância shunt 𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ  . A impedância do elemento série é mostrada na equação 

abaixo: 
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𝑧𝑘𝑚=𝑟𝑘𝑚

+ 𝑗𝑥𝑘𝑚                            (5) 

 
Fazendo o inverso da impedância série apresentada na equação 5, obtém-se 

a admitância série da linha: 

 

 

𝑦𝑘𝑚=𝑔𝑘𝑚
+ 𝑗𝑏𝑘𝑚 = 𝑍𝑘𝑚 

−1
                                                 (6) 

 
Ou seja: 
 

𝑔𝑘𝑚 =
𝑟𝑘𝑚

𝑟𝑘𝑚 
2 +𝑥𝑘𝑚

2               𝑏𝑘𝑚 = −𝑗
𝑥𝑘𝑚

𝑟𝑘𝑚 
2 +𝑥𝑘𝑚

2               (7) 

 

Nesse contexto temos que quando o modelo representa uma linha de 

transmissão, 𝑥𝑘𝑚,𝑦𝑘𝑚  são positivos, o que implica 𝑔𝑘𝑚  positivo (capacitivo) e 𝑏𝑘𝑚 

negativo(indutivo).O elemento 𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ  é positivo, pois o shunt é o tipo capacitivo. 

Temos a  corrente  𝐼𝑘𝑚 que tem uma componente série e tem uma componente 

shunt. O cálculo da corrente é feito por meio de tensões terminais  𝐸𝑘𝐸𝑚. 

Achando as tensões terminais obtemos a corrente: 

 

𝐼𝑘𝑚   = 𝑦𝑘𝑚 (𝐸𝑘- 𝐸𝑚 )+ j𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ

 𝐸𝑘               (8) 

 

Onde  𝐸𝑘𝐸𝑚 é dado pela equação: 

 

 

𝐸𝑘 = 𝑉𝑘   𝑒
𝑗𝜃𝑘 ,  𝐸𝑚 = 𝑉𝑚   𝑒

𝑗𝜃𝑚
           (9) 

 
A linha de transmissão no modelo  𝜋 pode ser representada por uma 

impedância 𝑍𝑘𝑚  e uma corrente  𝐼𝑘𝑚   .Conforme a figura 3. 

1.2.2 Fluxos de potência ativa e reativa para linhas de transmissão.  

O fluxo de potência ativa é proporcional a abertura angular da linha 𝜽𝒌𝒎, e 

desloca se no sentido dos ângulos maiores para os ângulos menores (𝑃𝑘𝑚 > 0 se 

𝜃𝑘 > 𝜃𝑚).    

Além das equações lineares, representando de forma compacta a topologia da 

rede e seus componentes, a seguinte restrição de potência deve ser aplicada a cada 

barra: o fluxo de potência complexa que é descrito pela equação abaixo: 
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𝑆𝑘𝑚= 𝑃𝑘𝑚 − 𝑗𝜃𝑘𝑚 = 𝐸𝑘𝐼𝑘𝑚 = 𝑌𝑘𝑚𝑉𝑘   𝑒
𝑗𝜃𝑘(𝑉𝑘   𝑒

𝑗𝜃𝑘 − 𝑉𝑚   𝑒
𝑗𝜃𝑚 )+ j𝑏𝑘𝑚

𝑠ℎ
 𝑉𝑘

2
      (10) 

 

 

Os fluxos  𝑃𝑚𝑘 e 𝑄𝑚𝑘  são obtidos identificando-se as partes reais e imaginarias 

dessa equação: 

 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑉𝑚 
2 𝑔𝑘𝑚-𝑉𝑘𝑉𝑚 𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑘𝑚 + 𝑉𝑘𝑉𝑚 𝑏𝑘𝑚 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚        (11) 

 
 

𝑄𝑚𝑘 = −𝑉𝑚 
2 (𝑏

𝑘𝑚
+ 𝑏𝑘𝑚

𝑠ℎ ) + 𝑉
𝑘
𝑉𝑚 𝑏𝑘𝑚 cos𝜃𝑘𝑚 + 𝑉𝑘𝑉𝑚 𝑔𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚    (12) 

 

 

 

 
 

Figura 3: Convenção de sinais (positivos) para fluxos de potência ativa e reativa. 
 

 

A figura 4, relata a convenção de sinais, mostrando que para P positivo (fluxo 

de potência ativa entrando na linha), o sinal Q poderá ser tanto positivo quanto 

negativo (fluxo de potência reativa entrando ou saindo da linha). 

O cálculo de perdas de uma linha de transmissão é a soma dos fluxos de 

potência que sai da barra k em direção a barra m, com o fluxo que sai da barra m em 

direção a k. 

 
Perdas ativas=𝑃𝑚𝑘 +𝑃𝑘𝑚 
Perdas reativas=𝜃𝑘𝑚+𝜃𝑚𝑘 

 
Então tem-se:             
 

 

𝑃𝑘𝑚 + 𝑃𝑚𝑘=𝑔𝑘𝑚(𝑉𝑚 
2 + 𝑉𝑘

2 − 2𝑉𝑘𝑉𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 = 𝑔𝑘𝑚|𝐸𝑘 − 𝐸𝑚| 2                (13) 
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𝑄𝑚𝑘+𝑄𝑘𝑚 = 𝑏𝑘𝑚
𝑠ℎ

(𝑉𝑚 
2 + 𝑉𝑘

2
) − 𝑏𝑘𝑚 (𝑉𝑚 

2 + 𝑉𝑘
2 − 2𝑉𝑘𝑉𝑚 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑘𝑚 = −𝑏𝑘𝑚

𝑠ℎ
(𝑉𝑚 

2 + 𝑉𝑘
2

) −

                                          𝑏𝑘𝑚 |𝐸𝑘 − 𝐸𝑚| 2                                         (14) 

 

Para o cálculo das perdas pode ser definido duas situações. 

Primeira situação:  se  𝑄𝑘𝑚 > 0 𝑒 𝑄𝑚𝑘 > 0 A linha de transmissão exige potência 

reativa indutiva no sistema. Segunda situação: se  𝑄𝑘𝑚 < 0 𝑒 𝑄𝑚𝑘 < 0. A linha de 

transmissão fornece potência reativa capacitiva para o sistema. 

1.2.3 Modelagens dos transformadores em fase 

Um transformador é um dispositivo destinado a transformar tensões, correntes 

e impedâncias, trata-se de um dispositivo de corrente alternada que opera baseado 

nos princípios de Faraday. Um transformador consiste de duas ou mais bobinas para 

seu funcionamento, existem vários tipos de transformadores, mas todos operam no 

mesmo princípio. 

Os transformadores em fase são utilizados em linhas de transmissão para o 

controle do fluxo de potência entre duas linhas ou dois sistemas independentes. O 

transformador em fase consiste em uma admitância série 𝒚𝒌𝒎  e um auto 

transformador com relação de transformação 1:t,onde a é um número real (t=a).A 

figura 5 demonstra  um transformador em fase na rede. 

 

Figura 4:Transformador em fase 

 

Para um transformador em fase, a relação entre as magnitudes das tensões 

dos nós terminais  k e P é dada por:     
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𝑉𝑝

𝑉𝑘
= 𝑎                       (15) 

 

Que é a mesma relação entre as tensões complexas 𝐸𝑝  𝑒 𝐸 𝑘, pois 𝜃𝑝 = 𝜃𝑘 . 

 
    

                                                        
𝐸𝑝

𝐸𝑘
=

𝑉𝑝𝑒
𝑗𝜃𝑝

𝑉𝑘 𝑒𝑗𝜃𝑘                       (16) 

 

Como o transformador k-p é ideal, isso indica que as potências complexas na 

entrada e na saída são iguais, ou seja não há potência ativa e reativa entre k-p. O 

transformador em fase pode ser representado no circuito equivalente  𝜋, conforme a 

figura 6. 

 

Figura 5 :Circuito equivalente 𝝅 para o transformar em fase. 

 

Onde A,B,C são as admitâncias do circuito, e para analisar essas admitâncias,   

dependemos das correntes 𝐼𝑚𝑘 e 𝐼𝑘𝑚 que são escritas da seguinte forma: 

 
  

𝐼𝑘𝑚 = (𝐴 + 𝐵)𝐸𝑘  + (−𝐴) 𝐸𝑚               (17) 
 

𝐼𝑚𝑘 = (−𝐴)𝐸𝑘  + (𝐴 + 𝐶) 𝐸𝑚                       (18) 

 

 

Onde: 𝐴 = 𝑎𝑌𝑘𝑚, 𝐵 = 𝑎(𝑎 − 1)𝑌𝑘𝑚, 𝐶 = (1 − 𝑎)𝑌𝑘𝑚 .As equações permitem a 

análise do efeito da relação de transformação. 
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1.2.4 Potência ativa e Potência reativa para transformadores em fase 

Para um transformador em fase os fluxos de potência ativa e reativa consistem 

na eficiência de utilização da energia elétrica gerada pelo equipamento. Para o cálculo 

dessas potências temos que considerar a corrente 𝐼𝑘𝑚 que é calculada pela seguinte 

expressão: 

 
𝐼𝑘𝑚 = 𝑎𝑘𝑚𝑦𝑘𝑚(𝑎𝑘𝑚𝐸𝑘 − 𝐸𝑚)                    (19) 

 
 

Com o cálculo da corrente, pode-se calcular o fluxo de potência complexa, que 

para um transformador em fase é dado pela equação abaixo: 

 

𝑆∗ = 𝑃𝑘𝑚 − 𝑗𝜃𝑘𝑚 = 𝐸𝑘𝐼𝑘𝑚 = 𝑦𝑘𝑚𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘𝑒−𝑗𝜃𝑘(𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘𝑒𝑗𝜃𝑘 − 𝑉𝑚𝑒𝑗𝜃𝑚
)     (20) 

 

Os fluxos  𝑃𝑘𝑚 e 𝜃𝑘𝑚 são obtidos identificando-se as partes reais e imaginárias 

da equação, resultando nas equações de potência ativa e reativa para um 

transformador em fase. 

 
 

𝑃𝑚𝑘 = 𝑎𝑘𝑚
2 𝑉𝑚 

 2 𝑔𝑘𝑚-(𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘)(𝑉𝑚 𝑔𝑘𝑚cos𝜃𝑘𝑚 − (𝑎
𝑘𝑚

𝑉𝑘)𝑉
𝑚 

𝑏𝑘𝑚 𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚     (21) 

 

𝑄𝑚𝑘 = −𝑎𝑘𝑚
2 𝑉𝑚 

2 𝑏𝑘𝑚 + (𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘)𝑉𝑚 𝑏𝑘𝑚 cos𝜃𝑘𝑚 − (𝑎𝑘𝑚𝑉𝑘)𝑉𝑚 𝑔𝑘𝑚𝑠𝑒𝑛𝜃𝑘𝑚    (22) 
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2. MÉTODO DE NEWTON RAPHSON  

O método de Newton é um instrumento bastante utilizado para resoluções de 

sistemas de equações não-lineares, dessa forma ele é apresentado num processo no 

qual interações lineares dos sistemas são montadas e resolvidas. Esse método ficou 

sendo um dos principais para soluções do cálculo de fluxo de potência de redes 

elétricas, mas existem vários métodos para a solução do problema do fluxo de 

potência como Gauss-Seidel, Newton Modificado, Método desacoplado rápido e o 

Método de Newton-Raphson, a escolha deste método para a resolução do trabalho é 

devido ele  possuir uma convergência rápida e ser muito eficiente nesse cenário. O 

método de Newton-Raphson é um método iterativo o qual aproxima um conjunto de 

equações não-lineares simultâneas por um conjunto de equações lineares usando 

expansão por séries de Taylor e os termos são restritos a aproximação de primeira 

ordem. 

2.1 MÉTODO DE NEWTON-RAPHSON PARA SOLUÇÕES DE FLUXO DE 
POTÊNCIA  

Um método eficiente para a determinação das raízes de polinómios, equações 

trigonométricas, funções exponenciais ou logarítmicas é o método de Newton-

Raphson (NR). Esse método se refere as equações de potência nodais para barras 

da rede das correntes, resultando da aplicação da lei de Kirchhoff, que foram 

deduzidas no capítulo 2 deste trabalho, onde foi apresentada uma formulação 

genérica do fluxo de potência, e a descrição do modo de operação de cada 

componente da rede, resultando nas equações abaixo. 

 

         𝑃𝑘 = 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚𝑚𝑒𝑘 (𝐺𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚)               (23) 

                                   𝑄𝑘 = 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚𝑚𝑒𝑘 (𝐺𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                (24)     

         

As variáveis nodais que entram como dados e como incógnitas estão definidas 

na tabela 1, onde é possível perceber o que será calculado e qual barras elas 

pertencem, se é barra de geração, referência ou de carga. Para se obter o estado da 

rede é necessário conhecer os valores das magnitudes das tensões (V) e os ângulos 

de fase(𝜃 ).Dessa forma conhecendo esses parâmetros e os do sistema de 

transmissão, é possível determinar a distribuição do fluxo por todo sistema. Logo para 
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cada barra existe duas equações de potência nodais e duas variáveis conhecidas, as 

outras devem ser encontradas por meio do método de Newton-Raphson, tendo assim 

um problema com 2 NB (número de barras) equações e 2NB incógnitas. 

O sistema elétrico é composto de NPQ barras do tipo PQ que são barras de 

carga, NPV que são barras do tipo PV barras de geração e V𝜃 como barra de 

referência para as tensões. Então o sistema possui: 2(PQ +NPV+1) variáveis 

especificadas e 2(NPQ+NPV+1) incógnitas. 

Os métodos computacionais para o cálculo do fluxo de potência são 

constituídos de duas partes, a primeira, também chamada de algoritmos básicos, 

trata-se da resolução por métodos interativos de um sistema de equações algébricas 

mostrado nas equações 23 e 24, a outra parte do processo de resolução do problema 

considerando a atuação dos dispositivos de controle e representação dos limites de 

operação do sistema. 

Então criou-se um modelo matemático que permite a resolução mais rápida 

desse sistema. Esse modelo se baseia em criar dois subsistemas, um para cálculo 

das variáveis de estado de todas as barras do sistema, e outro que permite calcular 

as potências nodais de todas as barras dos sistemas, além da distribuição do fluxo de 

potência ativa e reativa das perdas do sistema. Então foi dividido em subsistema 1 e 

subsistema 2. O subsistema 1 irá detalhar melhor o processo matemático para 

resolução de equações algébricas não lineares, que tem a necessidade de aplicação 

de métodos iterativos. O subsistema 2 pode ser obtido sem a necessidade de 

aplicação de métodos iterativos. 

3.2. SUBSISTEMA 1  

    O subsistema 1, irá obter os valores de V e 𝜃 desconhecidos das barras da 

rede. O processo terá as barras PQ e PV, visto que os valores   V e   são 

desconhecidos para as barras PQ e os valores Q e 𝜃 são desconhecidos para as 

barras PV. Então tem-se um sistema determinado: 

 (2NPQ +NPV) dados especificados: P e Q das barras PQ; P das barras 

PV. 

 (2NPQ+NPV) incógnitas: V e 𝜃 das barras PQ;   𝜃  das barras PV.  
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   Chamando de 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝

 e 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝

 os valores conhecidos P e Q e então, o objetivo é 

resolver os sistemas : 

 

                  { 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝 −  𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚𝑚𝑒𝑘 (𝐺𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚) = 0                 (25) 

 
                                     Para as barras PQ e PV  
 
 

                  {𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝 − 𝑉𝑘 ∑ 𝑉𝑚𝑚𝑒𝑘 (𝐺𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚) = 0            (26) 

 
                                          Para as barras PQ 

Dessa forma aplica-se o método de Newton para o subsistema 1. As incógnitas 

do subsistema 1 podem ser agrupadas no vetor de estado x, tal que:  

 

                               X= (𝜃

𝑉
)                                         (27) 

 

Onde   é o vetor dos ângulos das tensões das barras PQ e PV e tem dimensão 

(NPQ+NPV) e V é o vetor magnitude de tensões das barras PQ e tem dimensão 

NPQ.Com as equações 25 e 26, obtém-se: 

 

                              { ∆𝑃𝑘 = 𝑃𝑘
𝑒𝑠𝑝 − 𝑃𝑘

𝑐𝑎𝑙𝑐 =0}                                          (28) 

 

                              { ∆𝑄𝑘 = 𝑄𝑘
𝑒𝑠𝑝

− 𝑄𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐 =0}                                  (29) 

 
 

Sendo que ∆𝑃𝑘 e ∆𝑄𝑘 são os resíduos de potência ativa e reativa da barra k; 

𝑃𝑘
𝑐𝑎𝑙𝑐 e 𝑄𝑘

𝑐𝑎𝑙𝑐são calculados através das equações 25 e 26 de potências nodais. Então 

tem que definir a função vetorial g(x) que é dada por: 

 
 

                                      g(x)= (∆𝑃
∆𝑄

) =0                                             (30)         

 
                         

        Onde  ∆𝑃 é o vetor de desvios de potência ativa de dimensão(NPQ+NPV) 

e ∆𝑄 é um vetor de desvios de potência reativa de dimensão NPQ. Pelo método 

interativo de Newton, para cada interação v, obtém-se: 
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g(𝑋𝐾)= - J(𝑋𝐾) ∆𝑋𝑘                            (31) 
 

Onde J é a matriz jacobiana dos derivados de g(x) a x, e  ∆𝑋 é o vetor de 

correção de estado, e são calculados a cada interação. Como foi mostrado acima e 

realizando as modificações algébricas é possível obter-se o sistema linear do 

problema de fluxo de potência a ser resolvido a cada interação. 

 

(∆𝑃𝑘

∆𝑄𝑘)=  (𝐻     𝑁
𝑀     𝐿

) x (
∆𝜃 𝑘

∆𝑉𝑘 )                         (32) 

 

Dessa forma é possível perceber que a matriz Jacobiana é composta pelas 

submatrizes chamadas de H,N,M, e L definidas por: 

 
 

H= 
𝑑𝑃

𝑑𝜃
     N= 

𝑑𝑃

𝑑𝑉
    M=

𝑑𝜃

𝑑𝜃
   L=

𝑑𝜃

𝑑𝑉
                  (33) 

 
 

Como para redes de transmissão malhadas, a matriz admitância Y é simétrica, 

é possível calcular os elementos de cada submatriz das equações abaixo. 

 
 

𝐻𝑘𝑘 =
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝜃𝑘
=𝐵𝑘𝑘𝑉𝑘

2𝜃𝑘                                                                (34) 

𝐻𝑘𝑚 =
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝜃𝑚
=𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                          (35) 

 𝐻𝑘𝑚 =
𝑑𝑃𝑚

𝑑𝜃𝑘
=−𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                         (36) 

 
 

   𝑁𝑘𝑘 =
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑉𝑘
=𝑉𝑘

−1(  𝑃𝑘+𝐺𝑘𝑘𝑉𝑘
2)                                                 (37)        

   𝑁𝑘𝑚 =
𝑑𝑃𝑘

𝑑𝑉𝑚
=𝑉𝑘(𝐺𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚)                              (38) 

    𝑁𝑘𝑚 =
𝑑𝑃𝑚

𝑑𝑉𝑘
=𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚)                             (39) 

 

   𝑀𝑘𝑘 =
𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑉𝑘
=𝑉𝑘

−1(  𝐺𝑘𝑘𝑉𝑘
2 + 𝑃𝑘)                                                (40)                                          

   𝑀𝑘𝑚 =
𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑉𝑚
=−𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚 + 𝐵𝑘𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚)                       (41) 

   𝑀𝑚𝑘 =
𝑑𝑄𝑚

𝑑𝜃𝑘
=−𝑉𝑘𝑉𝑚(𝐺𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                        (42) 

 

𝐿𝑘𝑘 =
𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑉𝑘
=𝑉𝑘

−1(  𝑄𝑘−𝐵𝑘𝑘𝑉𝑘
2)                                                  (43) 

𝐿𝑘𝑚 =
𝑑𝑄𝑘

𝑑𝑉𝑚
=−𝑉𝑘(𝐺𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                             (44) 
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𝐿𝑘𝑚 =
𝑑𝑄𝑚

𝑑𝑉𝑘
=−𝑉𝑘(𝐺𝑚 sin ᶿ𝑘𝑚 − 𝐵𝑘𝑚 cos ᶿ𝑘𝑚)                            (45) 

               
 

Logo a dimensão de cada submatriz do sistema é: 

 

Matriz H:[(NPQ+NPV)x (NPQ+NPV)]; 

Matriz N:[(NPQ+NPV) NPQ] 

Matriz M:[NPQx(NPQ+NPV)] 

Matriz L:[NPQxNPQ] 

 

O vetor de correções de variáveis para uma determinada iteração é obtido por 

meio da equação abaixo: 

 
                     

(
∆𝜃 𝑘

∆𝑉𝑘 )  =(𝐻     𝑁
𝑀     𝐿

) x (∆𝑃𝑘

∆𝑄𝑘)                (46) 

            

A solução do processo interativo acontece quando, para um determinado 

estado (𝜃 V), os desvios de potência estiverem bem próximos de zero, ou seja, as 

potências ativas e reativas calculadas para as barras do tipo PQ devem ser iguais ou 

bem próximas das especificadas, o mesmo vale para as potências ativas das barras 

PV. 

3.3. SUBSISTEMAS 2 

  Resolvido o subsistema 1, já conhecido  𝑉𝑘 e ᶿ𝑘 para todas as barras, então 

calcula-se 𝑃𝑘 e   𝑄𝑘 na barra de referência, e   𝑄𝑘 nas barras PV, é um sistema com 

(NPV+2) equações algébricas não-lineares com o mesmo número de incógnitas no 

qual todas as incógnitas aparecem de forma explicita o que torna simples a resolução. 

No processo apresentado anterior não foram apresentadas as restrições de operação 

e a atuação de dispositivo de controle que correspondem a um conjunto adicional de 

equações. Essas restrições de operação são os limites (máximos e mínimos) na 

geração de potência reativas das barras PV, para avaliar se durante o processo 

iterativo um desses limites for violado. 
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O método de Newton-Raphson, aplicado a resolução de fluxos de potência de 

redes elétricas, é  uma das ferramentas mais usada para a solução dos valores de 

tensões complexas das barras do sistema. Logo sob essas condições, o método não 

pode apresentar convergência, como no caso de redes radiais ou encontrar uma 

solução para o sistema não-factível. 
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4. RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise do fluxo de potência em uma rede de energia elétrica consiste em 

determinar os fluxos de potências ativa e reativa (grandeza e sentido da direção), as 

tensões nas barras (módulo e ângulo) e outras grandezas de interesse. Esses estudos 

são usados no planejamento do sistema e planos de expansão para o sistema de 

potência. 

 O setor elétrico tem prioridade em fornecer energia de qualidade a população, 

então preocupa-se muito com a continuidade do serviço, já que fica evidente que 

qualquer interrupção do fornecimento implicará em transtornos de toda ordem, então 

para evitar que esses transtornos ocorram, que surgiu a necessidade de instalação 

do banco de capacitores para regular as tensões ativas e reativas na rede, para que 

as tensões permaneçam nos limites necessários de operação. 

Dessa forma o objetivo desse trabalho é trazer um exemplo de um problema 

que ocorre no sistema elétrico, para mostrar como o sistema pode ser afetado por 

essas variações de tensões de potências ativas e reativas. O problema será formulado 

por equações e inequações algébricas, por meio de programação linear, pelo 

algoritmo de Newton Rapshon, quanto aos programas foram desenvolvidos no 

software Matlab, para que se obtenha os resultados esperado. A análise numérica dos 

sistemas de energia elétrica é, preferencialmente realizada com valores por unidade, 

a grande vantagem de usar esses valores é que os resultados podem ser comparados 

facilmente. A tensão terminal no cálculo de fluxo de potência é igual a unidade, 

independentemente se é considerada a tensão entre fases ou fase-neutro. Além disso, 

os valores procurados devem estar em torno da unidade para a operação normal do 

sistema. Adicionalmente os cálculos de potência tornam-se independentes de 

magnitudes monofásicas ou trifásicas. Dessa forma, a comparação dos resultados, 

envolvendo diferentes níveis de tensão torna-se mais fácil e transparente. O código 

que resulta na resolução do problema está inserido no Anexo 1. 

4.1. EXEMPLO DE PROBLEMA DE REGULACAO DE TENSAO NO SISTEMA 
ELÉTRICO  

A execução do fluxo de potência permite a extração de informações, sobre o 

tráfego de potência nas linhas de transmissão, a geração e consumo de potência ativa 

e reativa na geração e nas cargas, a potência reativa nos transformadores, bem como 

o perfil da tensão nas barras do sistema. A informação sobre o perfil de tensão é de 
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grande importância para a verificação da possibilidade de alocação de equipamentos 

(reatores de linha e de barra, compensação síncrona e série) que melhoram esse 

perfil. Dessa forma o sistema teste em estudo prevê inicialmente a análise da 

regulação da tensão das barras, apenas manuseando o binômio geração/consumo. 

Posteriormente se a metodologia anterior mostrar-se ineficaz ela irá prever  a 

utilização de banco de capacitores para regular o perfil de tensão, de forma que ela 

permaneça nos limites exigidos pelas agências reguladoras, esse limite fica entre 0,95 

e 1,05 pu. A figura 6 apresenta o Sistema teste em estudo. 

 

 
 

Figura 6:  Sistema testa em estudo  
 

A figura 6 é o sistema teste em estudo, onde utiliza-se as equações não-

lineares, para resolver o problema do fluxo de potência, por meio do método de 

Newton-Raphson, utilizando o software Matlab para a resolução do mesmo. 

O problema inicia-se com a matriz de linha em pu, onde foram selecionadas 

todas as linhas do sistema, com seus respectivos dados, resistências, logo após foi 

calculado a matriz de impedância e a matriz admitância e b-shunt imaginário, então 

começou-se o processo de construção dos elementos das diagonais. Dessa forma 
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criou-se a matriz dados da barra, onde tem-se o tipo da barra, a barra, a tensão que 

está nessa respectiva barra, as potências ativa e reativa geradas e as potências ativa 

e reativas consumidas. Então aplica-se o método de Newton-Raphson obtendo os 

cálculos esperado. Abaixo estão representados os resultados obtidos do cálculo 

realizado pelo software Matlab. O código referente a esse problema encontra-se no 

Anexo 1. 

 

Matriz da Rede (Y barra) 

 

6.2500-18.6400i    -5.0000+15.000i     -1.2500+3.7500i        0                              0  

-5.0000+15.000i    10.8333-32.3300i   -1.6667+5.0000i      -10.000+30000i   -2.5000+7.5000i 

-1.2500+3.7500i    -1.6667+5.0000i     12.9167-38.6400i    12.9167-38.5400i      0 

0                             -1.6667+5.0000i     -10.0000+30.0000i  -1.2500+3.7500i  -1.2500+3.7500i 

0                              -2.5000+7.5000i           0                          -1.6667+5.000i  3.7500-11.1700i 

  

 

A tabela 2 apresenta os barramentos, as magnitudes das tensões e suas 

respectivas fases, que foram apresentadas no sistema. 

 

Tabela 2: Tensões nos barramentos 

 

Barramento Magnitude [pu] Fase[o graus] 

1 V1=1.0600 0.0000 

2 V2=1.0450 -1.7794 

3 V3=1.0300 -2.6592 

4 V4=1.0203 -3.2681 

5 V5=0.9940 -4.4612 

 

A tabela 3, apresenta os cálculos de potência ativa e reativa em pu para cada 

uma das linhas especificadas no sistema. A tabela 4 apresenta as perdas geradas e 

consumidas que o sistema sofreu. 
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Tabela3: Fluxos de Potência 

 

Linhas Potência Ativa Potência Reativa 

1-2 P12=0.4338[pu] Q12=0.4185[pu] 

2-1 P13=0.1487[pu] Q13=0.1870[pu] 

1-3 P13=0.1487[pu] Q13=0.1870[pu] 

3-1 P31=-0.1487[pu Q31=0.1870[pu] 

2-3 P23=0.0563[pu] Q23=0.1066[pu] 

3-2 P32=-0.0563[pu] Q32=0.1066[pu] 

2-4 P24=0.0949[pu Q24=0.1769[pu] 

4-2 P42=-0.0949[pu] Q42=0.1769[pu] 

2-5 P25=0.2285[pu] Q25=0.5297[pu] 

5-2 P52=-0.2285[pu] Q52=0.5297[pu] 

3-4 P34=0.2348[pu Q34=0.4124[pu] 

4-3 P43=-0.2348[pu] Q43=0.4124[pu] 

4-5 P45=0.0454[pu] Q45=0.1279[pu] 

5-4 P54=-0.0454[pu] Q54=0.1279[pu] 

 

Tabela4 :Total de potência gerada, total de potência consumida e total de perdas 
 

Potência Gerada [pu] Potência 
Consumida[pu] 

Perdas [pu] 

Pgerada=1.1293 Pconsumida=-1.1000 Perdas=0.0293 

 
 

O sistema sofreu uma perturbação onde foi aumentada sua carga nos 

barramentos 4 e 5, esse aumento de carga proporcionou um abaixamento na tensão, 

deixando elas abaixo dos limites permitido de operação. A tabela abaixo apresenta os 

valores de tensão ativa e reativa para o sistema, mostrando as tensões abaixo do 

permitido. 
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Tabela 5: Tensões nos barramentos com aumento de carga. 

 

Barramento Magnitude [pu] Fase[o graus] 

1 V1=1.0600 0.0000 

2 V2=1.0450 -1.7980 

3 V3=1.0300 -2.6867 

4 V4=1.0071 -4.9846 

5 V5=0.9471 -6.1810 

 

Tabela 6: Fluxos de Potência com aumento de carga. 

 

Linhas Potência Ativa Potência Reativa 

1-2 P12=0.7496[pu] Q12=0.5383[pu] 

2-1 P13=0.7496[pu] Q13=0.5383[pu] 

1-3 P13=0.2642[pu] Q13=0.2335pu] 

3-1 P31=-0.2642[pu] Q31=0.2335pu] 

2-3 P23=1074[pu] Q23=0.1247[pu] 

3-2 P32=-0.1074[pu] Q32=0.1247[pu] 

2-4 P24=0.1257[pu] Q24=0.2658[pu] 

4-2 P42=-0.1257[pu] Q42=0.2658[pu] 

2-5 P25=0.1670[pu] Q25=0.9218[pu] 

5-2 P52=-0.1670[pu] Q52=0.9218[pu] 

3-4 P34=0.1288[pu] Q34=0.8315[pu] 

4-3 P43=-0.1288[pu] Q43=0.8315[pu] 

4-5 P45=0.0011[pu] Q45=0.2523[pu] 

5-4 P54=-0.0011[pu] Q54=0.2523[pu] 

 

Com esse decréscimo de tensão, observou-se a necessidade de instalação de 

banco de capacitores para a regular essa tensão nos barramentos que estão com 

problema. Essa instalação será realizada nas atividades futuras. 
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5. ATIVIDADES FUTURAS 

O seguinte trabalho, apresenta a formulação básica do fluxo de potência, os 

cálculos de tensão ativa e reativa e as perdas do sistema, diante disso foi mostrado 

os limites de tensões que estão abaixo do permitido pelas agências reguladoras de 

energia. Dessa forma a próxima atividade é estudar a programação linear com objetivo 

de identificar o barramento que está com a tensão abaixo do permitido, afim de instalar 

o banco de capacitores, para regular essa tensão e fazer com que o sistema volte 

operar nos limites acessíveis de operação. 
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6. CONCLUSÕES PARCIAL  

Conclui-se que a instalação de banco de capacitores é de grande importância 

no sistema de energia elétrica, permitindo regulação da tensão, quando o sistema 

sofre alguma perturbação e sai fora dos limites acessíveis de operação. 

 O problema foi desenvolvido por meio de equações não-lineares e resolvido 

pelo método de Newton-Raphson, no software Matlab, onde foi apresentado um 

sistema que está em estado normal de funcionamento, e outro sistema que teve uma 

perturbação. 

Dessa forma este trabalho mostrou que o sistema elétrico pode ser perturbado 

de diversas formas, e que é necessário estar preparado para resolução desses 

problemas, afim de melhorar os mesmos, então apresenta-se o estudo da 

programação linear com intuito de descobrir quais barramentos sofreram essas 

perturbações e assim instalar um banco de capacitores para melhorar essa tensão. 
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Anexo 1  
 
% Fluxo de Potência -Questão 1, letra a: 
% Caso Base  
% ______________________________________________________________________ 
clc,close all; clear all; 

  
% Matriz de linhas (pu) 
%               | de | para |  R   |  X   | b_shunt | 

  
dados_linha =   [ 1     2     0.02   0.06   0.030*2  
                  1     3     0.08   0.24   0.025*2 
                  2     3     0.06   0.18   0.020*2 
                  2     4     0.06   0.18   0.020*2 
                  2     5     0.04   0.12   0.015*2 
                  3     4     0.01   0.03   0.010*2 
                  4     5     0.08   0.24   0.025*2 ]; 

  
% seleção das linhas: 

  
 de = dados_linha  (:,1 ); % Seleção de todas as linhas da coluna 1  
 para = dados_linha  (:,2); % Seleção de todas as linhas da coluna 2 
 r = dados_linha (:,3); % Seleçào de todas as resistências da coluna 3 
 X= dados_linha (:,4); % Seleção de todas as resistências da coluna 4 
 b = dados_linha (:,5); % Seleção de todas as admitâncias b shunt da coluna 

5 

  
 % Matriz de impedância: 

  
 z= r + j*X; 

  
 % Matriz de admitância: 

  
y= 1./z; 

  
% b shunt imaginário: 

  
b= i*b; 

  
nbarra= max(max(de),max(para));  % Determinação do número de barras 
nlinhas = length (de); % Determinação do número de linhas 
Ybarra= zeros (nbarra,nbarra); % Matriz de zeros de admitância  

  
% Construção dos elementos fora da diagonal  
for k=1 :nlinhas 
    Ybarra (de(k),para(k))= -y(k);  
    Ybarra (para(k),de(k)) = Ybarra(de(k),para(k)); 

     
end  

  
% Construção dos elementos da diagonal 
for m=1:nbarra 
    for n=1:nlinhas  
        if de(n) == m | para (n) == m 
            Ybarra (m,m) = Ybarra(m,m) + y(n) + b(n); 
        end 
    end 
end 
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%Matriz de admitância: 
fprintf ( 'Matriz da Rede %d \n \ n ');  
Ybarra 
% Dados das barras (Tipo) - % 1: Vtheta - referência 
                            % 2: PV - barramento de geração  
                            % 3: PQ - barras de cargas 

  

                             
%            | Barra  | Tipo |   V    | fase | Pger | Qger | Pcons | Qcons  

| 
dados_barra= [ 1         1      1.060    0      0.0    0.0    0.0      0.00 
               2         2      1.045    0      0.4    0.0    0.2      0.10 
               3         2      1.030    0      0.3    0.0    0.2      0.15 
               4         3      1.000    0      0.0    0.0    0.5      0.30 
               5         3      1.000    0      0.0    0.0    0.6      0.40  

]; 

            
% Seleção dos dados: 
barra = dados_barra(:,1);  % Número da barra 
tipo = dados_barra (:,2)   % Tipo de barra 
V = dados_barra (:,3);      % Tensões da barra (chute inicial) 
fase = dados_barra (:,4);  % Fase da barra (chute inicial) 
Pg = dados_barra (:,5);    % Potência ativa injetada na barra  
Qg = dados_barra (:,6)     % Potência reativa injetada na barra 
Pl = dados_barra (:,7)     % Potência ativa consumida na barra 
Ql = dados_barra (:,8)     % Potência reativa consumida na barra 
P = Pg - Pl;               % Potência ativa líquida na barra 
Q = Qg - Ql;               % Potência reativa líquida na barra 
Psp = P;                   % Potência ativa especificada na barra 
Qsp = Q;                   % Potência reativa especificada na barra 

  
G = real(Ybarra); % Matriz de Condutância  
B = imag(Ybarra); % Matriz de Susceptância  

  
pv= find (tipo ==2 | tipo==1);  % Especificação das barras PV  
pq= find (tipo ==3);             % Especificação das barras PQ 
npv = length (pv);               % Número de barras PV 
npq = length (pq);               % Número de barras PQ 

  
erro_max = 0.0001;   % Tolerância  
erro = 1;            % Primeiro valor do erro  
iteracao = 1;        % Contador de interações 
K_max = 100;         % Número máximo de itecações 

  
% Determinação da Potência Ativa e da Potência Reativa  
while ((erro > erro_max) & (iteracao<K_max)) 
    P = zeros(nbarra,1); 
    Q = zeros(nbarra,1); 
    for i = 1:nbarra 
        for k= 1:nbarra 
            P(i) = P(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*cos(fase(i)-fase(k))+ ... 
   B(i,k)*sin(fase(i)-fase(k))); %Potência ativa  
            Q(i) = Q(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*sin(fase(i)-fase(k))- ... 
   B(i,k)*cos(fase(i)-fase(k))); % Potência reativa 
        end 
    end 
  % Vetor de Resíduo 
  dPa = Psp-P; 
  dQa = Qsp-Q; 
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  K=1; 
  dQ = zeros(npq,1); 

   
       for i = 1:nbarra 
           if tipo(i) ==3 
               dQ(k,1) = dQa(i); 
               k=k+1; 
           end 
       end 

        
 dP=dPa (2:nbarra); 
 M= [dP; dQ(5); dQ(6)]; 

  
 % Submatrizes da Matriz jacobiana 
 % Submatrizes J1: 
 J1 = zeros (nbarra-1,nbarra-1); 
 for i= 1: (nbarra-1) 
     m=i+1; 
     for k= 1:(nbarra-1) 
         n=k+1; 
         if n == m  
             for n =1:nbarra 
              J1(i,k) = J1(i,k) + V(m)*V(n)*(-G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))+ 

... 
 B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
             end 
             J1(i,k) = J1(i,k) - V(m)^2*B(m,m); 
         else 
             J1(i,k) = V(m)* V(n)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))- ... 
             B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
         end 
      end 
 end 

  
 % Submatrizes J2: 
 J2 = zeros(nbarra-1,npq); 
 for i = 1:(nbarra-1) 
     m=i+1; 
     for k = 1:npq 
         n = pq(k); 
         if n == m  
             for n= 1:nbarra 
                 J2 (i,k) = J2(i,k) + V(n)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+ 

... 
                 B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
             end 
             J2(i,k) = J2(i,k) + V(m)*G(m,m); 
         else 
            J2(i,k) = V(m)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+B(m,n)*sin(fase(m)- 

... 
            fase(n))); 
         end 
     end 
 end 

  
 % Submatriz Jacobiana J3 
 J3 = zeros(npq,nbarra-1); 
 for i=1:npq 
     m = pq(i); 
     for k =1:(nbarra-1) 
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         n=k+1;  
         if n==m 
             for n=1:nbarra 
                 J3(i,k) = J3(i,k) +V(m)*V(n)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+ 

... 
                 B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
             end 
     J3(i,k)=J3(i,k)-V(m)^2*G(m,m); 
         else 
             J3(i,k) = V(m)*V(n)*(-G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))- ... 
             B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
         end 
     end 
 end 

  

      
     % Submatriz J4: 
     J4 = zeros(npq,npq); 
     for i=1:npq 
         m= pq(i); 
         for k=1:npq 
             n = pq(k); 
             if n==m 
                 for n=1:nbarra 
                     J4(i,k) = J4(i,k) +V(n)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))- 

... 
                     B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
                 end 
                 J4(i,k) = J4(i,k) - V(m)*B(m,m); 
            else 
  J4(i,k) =V(m)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))-B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
             end 
         end 
     end 
     % Determinação da Matriz Jacobiana: 
     Jacobiano = [J1 J2;J3 J4]; 
     X=inv(Jacobiano)*M; 

      
     % Modificação do ângulo e do módulo da tensão: 
     dAV = X(1:nbarra-1); 
     dMV = X(nbarra:end); 

      
     % Atualização das variáveis 
     fase(2:nbarra) = dAV +fase(2:nbarra); 
     k=1; 
        for i=2:nbarra; 
            if tipo(i) == 3 
                V(i) = dMV(k) + V(i); 
                k = k+1; 
            end 
        end 

  
 iteracao = iteracao +1; 
 erro = max(abs(M)); 
end 

  
% Cálculo da tensão nos barramentos 
Vm = V.*cos(fase) + 1i*V.*sin(fase); 

  
% Cáculo da potência gerada 
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for npv=1:pv 
    Pger=P(pv); 
end 

  
% Cálculo da potência consumida 
for npq=1:pq 
    Pcons=P(pq); 
end 

  
% Resultados 
% fprintf(`Número de iteracões realizadas: %d \n\n', iteracao); 

  
fprintf('\n Tensões nos barramentos (Magnitude e fase)\n\n '); 
for n=1:nbarra 
  fprintf('V%d=%.4f[pu] e %.4f graus \n',n,abs(Vm(n)),180/pi*angle(Vm(n))); 
end 
fprintf('\nFluxo de potência nos barramentos:potência ativa e 

reativa\n\n'); 

  
for n=1:nbarra  
    fprintf ('P%d=%.4f[pu] e Q%d=%.4f[pu]\ n',n,P(n),n,Q(n)); 
end 
fprintf('\n Fluxo de potência nas linhas:potência ativa e reativa'); 

  
ri=1, 
for rf=1:nlinhas 
    S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))=Vm(dados_linha(ri,1))* ... 
    ((conj(Vm(dados_linha(ri,1)))-conj(Vm(dados_linha(rf,2))))/ ... 
    Ybarra(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))^-1); 
    if S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))~=0 
        fprintf('\n\nP%d%d=%.4f[pu] Q%d%d=%.4f[pu]',dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2),real(S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))), ... 
        dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2),imag(S(dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2)))); 
        fprintf('\nP%d%d=%.4f[pu] Q%d%d=%.4f[pu]',dados_linha(rf,2), ... 
        dados_linha(ri,1),-real(S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))), 

... 
        dados_linha(rf,2),dados_linha(ri,1),imag(S(dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2)))); 
    end 
       ri=ri+1; 
       if ri>nlinhas 
            break; 
       end 
end 

  
fprintf('\n\n Total de potência gerada[pu],total de potência consumida 

[pu]e total de perdas[pu]\n'); 
Pgerada=Pger(1)+Pger(2)+Pger(3); 
Pconsumida=Pcons(1)+Pcons(2); 
Perdas=Pgerada+Pconsumida; 
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% Fluxo de Potência -Questão 1, letra a: 
% Caso Base sem a linha de transmissão 2-4 
% ______________________________________________________________________ 
clc,close all; clear all; 

  
% Matriz de linhas (pu) 
%               | de | para |  R   |  X   | b_shunt | 

  
dados_linha =   [ 1     2     0.02   0.06   0.030*2  
                  1     3     0.08   0.24   0.025*2 
                  2     3     0.06   0.18   0.020*2 
                  2     5     0.04   0.12   0.015*2 
                  3     4     0.01   0.03   0.010*2 
                  4     5     0.08   0.24   0.025*2 ]; 

  
% seleção das linhas: 

  
 de = dados_linha  (:,1 ); % Seleção de todas as linhas da coluna 1  
 para = dados_linha  (:,2); % Seleção de todas as linhas da coluna 2 
 r = dados_linha (:,3); % Seleçào de todas as resistências da coluna 3 
 X= dados_linha (:,4); % Seleção de todas as resistências da coluna 4 
 b = dados_linha (:,5); % Seleção de todas as admitâncias b shunt da coluna 

5 

  
 % Matriz de impedância: 

  
 z= r + j*X; 

  
 % Matriz de admitância: 

  
y= 1./z; 

  
% b shunt imaginário: 

  
b= i*b; 

  
nbarra= max(max(de),max(para));  % Determinação do número de barras 
nlinhas = length (de); % Determinação do número de linhas 
Ybarra= zeros (nbarra,nbarra); % Matriz de zeros de admitância  

  
% Construção dos elementos fora da diagonal  
for k=1 :nlinhas 
    Ybarra (de(k),para(k))= -y(k);  
    Ybarra (para(k),de(k)) = Ybarra(de(k),para(k)); 

     
end  

  
% Construção dos elementos da diagonal 
for m=1:nbarra 
    for n=1:nlinhas  
        if de(n) == m | para (n) == m 
            Ybarra (m,m) = Ybarra(m,m) + y(n) + b(n); 
        end 
    end 
end 
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%Matriz de admitância: 
fprintf ( 'Matriz da Rede %d \n \ n ');  
Ybarra 
% Dados das barras (Tipo) - % 1: Vtheta - referência 
                            % 2: PV - barramento de geração  
                            % 3: PQ - barras de cargas 

  

                             
%            | Barra  | Tipo |   V    | fase | Pger | Qger | Pcons | Qcons  

| 
dados_barra= [ 1         1      1.060    0      0.0    0.0    0.0      0.00 
               2         2      1.045    0      0.4    0.0    0.2      0.10 
               3         2      1.030    0      0.3    0.0    0.2      0.15 
               4         3      1.000    0      0.0    0.0    0.5      0.30 
               5         3      1.000    0      0.0    0.0    0.6      0.40  

]; 

            
% Seleção dos dados: 
barra = dados_barra(:,1);  % Número da barra 
tipo = dados_barra (:,2)   % Tipo de barra 
V = dados_barra (:,3);      % Tensões da barra (chute inicial) 
fase = dados_barra (:,4);  % Fase da barra (chute inicial) 
Pg = dados_barra (:,5);    % Potência ativa injetada na barra  
Qg = dados_barra (:,6)     % Potência reativa injetada na barra 
Pl = dados_barra (:,7)     % Potência ativa consumida na barra 
Ql = dados_barra (:,8)     % Potência reativa consumida na barra 
P = Pg - Pl;               % Potência ativa líquida na barra 
Q = Qg - Ql;               % Potência reativa líquida na barra 
Psp = P;                   % Potência ativa especificada na barra 
Qsp = Q;                   % Potência reativa especificada na barra 

  
G = real(Ybarra); % Matriz de Condutância  
B = imag(Ybarra); % Matriz de Susceptância  

  
pv= find (tipo ==2 | tipo==1);  % Especificação das barras PV  
pq= find (tipo ==3);             % Especificação das barras PQ 
npv = length (pv);               % Número de barras PV 
npq = length (pq);               % Número de barras PQ 

  
erro_max = 0.0001;   % Tolerância  
erro = 1;            % Primeiro valor do erro  
iteracao = 1;        % Contador de interações 
K_max = 100;         % Número máximo de itecações 

  
% Determinação da Potência Ativa e da Potência Reativa  
while ((erro > erro_max) & (iteracao<K_max)) 
    P = zeros(nbarra,1); 
    Q = zeros(nbarra,1); 
    for i = 1:nbarra 
        for k= 1:nbarra 
            P(i) = P(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*cos(fase(i)-fase(k))+ ... 
   B(i,k)*sin(fase(i)-fase(k))); %Potência ativa  
            Q(i) = Q(i) + V(i)*V(k)*(G(i,k)*sin(fase(i)-fase(k))- ... 
   B(i,k)*cos(fase(i)-fase(k))); % Potência reativa 
        end 
    end 
  % Vetor de Resíduo 
  dPa = Psp-P; 
  dQa = Qsp-Q; 
  K=1; 
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  dQ = zeros(npq,1); 

   
       for i = 1:nbarra 
           if tipo(i) ==3 
               dQ(k,1) = dQa(i); 
               k=k+1; 
           end 
       end 

        
 dP=dPa (2:nbarra); 
 M= [dP; dQ(5); dQ(6)]; 

  
 % Submatrizes da Matriz jacobiana 
 % Submatrizes J1: 
 J1 = zeros (nbarra-1,nbarra-1); 
 for i= 1: (nbarra-1) 
     m=i+1; 
     for k= 1:(nbarra-1) 
         n=k+1; 
         if n == m  
             for n =1:nbarra 
              J1(i,k) = J1(i,k) + V(m)*V(n)*(-G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))+ 

... 
 B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
             end 
             J1(i,k) = J1(i,k) - V(m)^2*B(m,m); 
         else 
             J1(i,k) = V(m)* V(n)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))- ... 
             B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
         end 
      end 
 end 

  
 % Submatrizes J2: 
 J2 = zeros(nbarra-1,npq); 
 for i = 1:(nbarra-1) 
     m=i+1; 
     for k = 1:npq 
         n = pq(k); 
         if n == m  
             for n= 1:nbarra 
                 J2 (i,k) = J2(i,k) + V(n)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+ 

... 
                 B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
             end 
             J2(i,k) = J2(i,k) + V(m)*G(m,m); 
         else 
            J2(i,k) = V(m)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+B(m,n)*sin(fase(m)- 

... 
            fase(n))); 
         end 
     end 
 end 

  
 % Submatriz Jacobiana J3 
 J3 = zeros(npq,nbarra-1); 
 for i=1:npq 
     m = pq(i); 
     for k =1:(nbarra-1) 
         n=k+1;  
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         if n==m 
             for n=1:nbarra 
                 J3(i,k) = J3(i,k) +V(m)*V(n)*(G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))+ 

... 
                 B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
             end 
     J3(i,k)=J3(i,k)-V(m)^2*G(m,m); 
         else 
             J3(i,k) = V(m)*V(n)*(-G(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))- ... 
             B(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))); 
         end 
     end 
 end 

  

      
     % Submatriz J4: 
     J4 = zeros(npq,npq); 
     for i=1:npq 
         m= pq(i); 
         for k=1:npq 
             n = pq(k); 
             if n==m 
                 for n=1:nbarra 
                     J4(i,k) = J4(i,k) +V(n)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))- 

... 
                     B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
                 end 
                 J4(i,k) = J4(i,k) - V(m)*B(m,m); 
            else 
  J4(i,k) =V(m)*(G(m,n)*sin(fase(m)-fase(n))-B(m,n)*cos(fase(m)-fase(n))); 
             end 
         end 
     end 
     % Determinação da Matriz Jacobiana: 
     Jacobiano = [J1 J2;J3 J4]; 
     X=inv(Jacobiano)*M; 

      
     % Modificação do ângulo e do módulo da tensão: 
     dAV = X(1:nbarra-1); 
     dMV = X(nbarra:end); 

      
     % Atualização das variáveis 
     fase(2:nbarra) = dAV +fase(2:nbarra); 
     k=1; 
        for i=2:nbarra; 
            if tipo(i) == 3 
                V(i) = dMV(k) + V(i); 
                k = k+1; 
            end 
        end 

  
 iteracao = iteracao +1; 
 erro = max(abs(M)); 
end 

  
% Cálculo da tensão nos barramentos 
Vm = V.*cos(fase) + 1i*V.*sin(fase); 

  
% Cáculo da potência gerada 
for npv=1:pv 
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    Pger=P(pv); 
end 

  
% Cálculo da potência consumida 
for npq=1:pq 
    Pcons=P(pq); 
end 

  
% Resultados 
% fprintf(`Número de iteracões realizadas: %d \n\n', iteracao); 

  
fprintf('\n Tensões nos barramentos (Magnitude e fase)\n\n '); 
for n=1:nbarra 
  fprintf('V%d=%.4f[pu] e %.4f graus \n',n,abs(Vm(n)),180/pi*angle(Vm(n))); 
end 
fprintf('\nFluxo de potência nos barramentos:potência ativa e 

reativa\n\n'); 

  
for n=1:nbarra  
    fprintf ('P%d=%.4f[pu] e Q%d=%.4f[pu]\ n',n,P(n),n,Q(n)); 
end 
fprintf('\n Fluxo de potência nas linhas:potência ativa e reativa'); 

  
ri=1, 
for rf=1:nlinhas 
    S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))=Vm(dados_linha(ri,1))* ... 
    ((conj(Vm(dados_linha(ri,1)))-conj(Vm(dados_linha(rf,2))))/ ... 
    Ybarra(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))^-1); 
    if S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))~=0 
        fprintf('\n\nP%d%d=%.4f[pu] Q%d%d=%.4f[pu]',dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2),real(S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))), ... 
        dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2),imag(S(dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2)))); 
        fprintf('\nP%d%d=%.4f[pu] Q%d%d=%.4f[pu]',dados_linha(rf,2), ... 
        dados_linha(ri,1),-real(S(dados_linha(ri,1),dados_linha(rf,2))), 

... 
        dados_linha(rf,2),dados_linha(ri,1),imag(S(dados_linha(ri,1), ... 
        dados_linha(rf,2)))); 
    end 
       ri=ri+1; 
       if ri>nlinhas 
            break; 
       end 
end 

  
fprintf('\n\n Total de potência gerada[pu],total de potência consumida 

[pu]e total de perdas[pu]\n'); 
Pgerada=Pger(1)+Pger(2)+Pger(3); 
Pconsumida=Pcons(1)+Pcons(2); 
Perdas=Pgerada+Pconsumida; 
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