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RESUMO 

liste traballio tem por objetivo apresentar uma metodolo¿_¿,ia de avaliação da eontiabilidade 

de sistemas de transmissão e distribuição, considerando a existência de incertezas rios dados 

das taxas de lallia e tempo medio para reparo (taxa de reparo) dos componentes. 

l_Jtiliz.ou-se a metodologia de eortes ininimos para avaliação da eonliabilidade, e a 

determinação de intervalos de eonliança para os indiees sob estudo atraves da Desigualdade de 

(`liel›ysl|ev, sein a necessidade de determinar a tunçào densidade de probal›ilidade dos indices. 

(`om o intuito de dar maior realismo ao estudo diversos modos de lítlha dos componentes 

foram considerados: l`allias permanentes (passivas), l`alhas ativas (por atuação da proteção), 

talhus te|np‹›rá|'ias (falhas que podein ser sanadas por eliaveamento de elementos N A )¬ a 

intluëneia da manutenção |)ro¿¿i'a|iiatla, e zi possibilidade de disjuntores presos quando 

chamados a operar. 

A metodologia pode ser aplieada tanto a sistemas de traiisinisszio, distril›uiçz`to, quanto a 

subestaçôes, inclusive de grande porte. 

Lim sistemas radiais a metodolo¿_;ia identitiea os eomponentes que isolam as lallias ativas, 

permitindo a sua utilização ein estudos de proteção 

'l`estes l`oram leitos eom diversos sistemas de distribuição e transmissào_, malliados e 

radiais, reais e existentes ria literatura, entre os quais os sistemas de tlistrilmiçào ligados as 

l›arrus 2 e 4 do sistema Rl3'l`.S`-llilíli
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ABSTRACT 

'l`he ol›jecti\×c ol` this paper is to present an approacli l`or evaluation ol` transmission and 

distribution systems reliability, considering the existence ol` uncertainty on data lrom l`aiIure 

rates and mean time to repair (repair rate). 

'|`he minimal cut-set method was used l`or reliability evaluation, and conlidence intervals 

was calculated l`or indices under analysis by using (.Íhebyshev's lnequality, without the 

knowledge ol"the indices' prol›al›ility density l`unction. 

Looking l"or more realisin l`or the application various lailure modes was considerated; 

permanent failures (passive), active failures (by protection actuation), temporary l`ailures 

(solved by swichting norinally open com|›onents), the scheduled maintenance influence, and the 

possibilty ol` stuck breakers. 

'l`he methodology can be apllied to transinission and distribution systems, and to 

substations and large systems too. 

Several distribution and transmission systems were tested, radial and meshed, real and iii 

literature, like the distribution systems connected to the buses 2 and 4 ol` the I{B'I`S~llí£l:`l¬I 

system.
i
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Ltsm DAS PRtNÇ|PA|s VARIÁVEIS 

M'l"|`l"- mean time to l`ai|ure (tempo medio para a falha), geralmente ein horas, tambem notado 
eomo m. 
M"l"l`I{- tnean time to repair (tempo medio para o reparo ou duração media da falha), 

geralmente em horas, tambem notado conto r). 
M'il`Bl~"- mean time between l`ailures (tempo medio entre lallias), geralmente em horas, e o 

somatório de M'l"I`l" e M'l"Ii`R. 

Reparo- signiliea manutenção eot'reli\/at, isto e, aquela necessaria para recolocar em operação 
um componente que tenha falhado (saida l`orçada, nao progratnada). 
Manutenção prograntada- signilica niauutençz`1'o preventiva, isto e', a saida prog,ratnada de um 
componente de operação para reposição de alguma peça, veril'ieação_ limpe'1.a, ele 

À - taxa de lallia (geralmente ein l`alltas por ano) de um componente ou sistema
l Ã: ,. 

M'r'rt‹' 

1- taxa de re ›aro( teralniente em re aros ›or ano de um corn ›onente ou sistema.l 

I
_ 

ll = 
; ,, `

' 

M I l R 
S» lettt ›o neeessario( ›eralmente em horas) ›ara isolamento de um com )onent‹: falliado. .Ez 

l‹`l.1`(Í- liequéneia de interrupção equivalente por eonsumidor. 

l)li(`- duração equivalente da interrupção por consumidor. 

l`, l¬`l`- li'et|uêiieia de l`allta (geralmente ein l`aIltas/ano) de um componente ou do sistema. 
p, I*l`- probabilidade de lallia de um componente ou do sistema. 
ll Ul`- indis onibilidade total, ou horas anuais de ittterrtt "ão de um com ›onente ou sistema › 

Sr › l 

(em horas/ano). 

li- taxa de l"allta passiva (ou permanente), de um eomponente i (ein talltas/ano). 

Ri- duração esperada da falha passiva (ou permanente), de um componente i (em horas).
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ui- taxa de reparo referente à falha passiva (ou permanente), de um componente i (em 

reparos/ano).
i 

1 _ 8760: l 1 

RI
~ 

Ni- taxa de falha ativa, de um componente i (em falhas/ano). 

S_i- duração esperada da falha ativa, de um componente i (em horas). 

tt'i- taxa de reparo referente à falha ativa, de um componente i (em reparos/ano). 
8760. 

H?¡ :_ _í_.í_. 
Si 

?»"i- taxa de manutenção programada, de um componente i (em ocorrências/ano). 

R"i- duração esperada da manutenção programada, de um componente i (em horas). 

tt"i- taxa de reparo referente a manutenção programada, de um componente i (em 

reparos/ano). 

H_,__ svóo. 
¡ Ru' 

Ftbv- freqüência de falha calculada sem a consideração de incertezas nos dados das taxas de 

falha e reparo dos componentes em falhas/ano (bv = best value). 
Plbv- Probabilidade de falha calculada sem a consideração de incertezas nos dados das taxas 

de falha e reparo dos componentes. 

Utbv- freqüência de falha calculada sem a consideração de incertezas nos dados das taxas de 

falhaie reparo dos componentes (em horas/ano). 

E{ Ff; - valor esperado da freqüência de falha de um ponto de carga ou sistema ( em falhas/ano). 

Var{Ff} ou c¡2{l*`f}- variância da freqüência de falha de um ponto de carga ou sistema (em 
[falhas/zm‹›“|2›,

g 

6{ Ff}~ desvio padrão da freqüência de falha de um ponto de carga ou sistema (em falhas/ano). 

E{ Ufl- valor esperado da indisponibilidade total de um ponto de carga ou sistema (em 

horas/ano). 

Var{ Uf} ou ‹52{Ut`}- variância da indisponibilidade total de um ponto de carga ou sistema (em 
[horas/ano]2).
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o{Uf}- desvio padrão da indisponibilidade total de um ponto de carga ou sistema (em 

horas/ano). 

02%, 62%, 62?z"- variância das taxas de falha passiva, ativa e de manutenção programada 

respectivamente. 

o2tt, 62tt', 62tt"- variância das taxas de reparo reterente à falha passiva, ativa e manutençao 

programada respectivamente.
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ÇAPtTur.o 1 

INTRQDUÇÃO

\ 

() sisterna eletrico e composto basicarnente de tres partes: geração, transmissão e 

distribuição. Sua função e gerar, tr'ans.milir', e distribuir energia eletrica para o uso da sociedade 

ein geral. Alem de l`ornecer energia, o sistema deve propiciar niveis aceitáveis de qualidade e 

confiabilidade a‹›s consurnidores atendidos l.:`sse ultirno aspecto tein adquirido maior 

irnportãncia n‹›s ultimos anos, devido ã maior conscientização dos consumidores no sentido de 

exigir das empresas concessionárias um fornecirnento cada vez melhor. 

Devido ao grande montante de recursos financeiros envolvidos, e do irnpacto por vezes 

catastrolico de suas falhas para o sistema, tradicionalmente sempre se dedicou mais atenção 

aos estudos sobre conliabilidade da geração e da transmissão, e mais recenternente a 

x 
.~. 

_ ~ contiabilidade cornp‹›sta geraçao transmissao. 

Contudo, a importância da distribuição irão pode ser esquecida. Alinal, ela e a parte do 

sistema mais proxima dos consumidores, onde e obtido o retorno dos investimentos (mediante 

cobrança de taril`as), onde ocorre cerca de metade das perdas do sistema eletrico |23 |, e cerca 

de 80% das falhas. Assim, nos ultimos anos tem havido um maior interesse pelo estudo dos 
sistemas de distribuição. 

Da mesma l`orma que na geração e transmissão, e grande a preocupação atual corn a 

qualidade da distribuição. Dentro dessa Ótica, substanciais esl`orços tem sido desenvolvidos na 

melhoria da contiabilidade (inserida na qualidade) dos sistemas de distribuição. l.isse interesse 

intensilicou-se no Brasil em particular apos a lixação de valores para os indices de 

continuidade de serviço (duração e frequência equivalente de interrupção por consumidor, 

Dl:`(ÍT e l¬`li(`) por parte do DNAI¿`l:` (Departamento Nacional de Águas e l;`ne|-gia liletrica) 

1381, detalhes no Apêndice A. 'l`orna-se necessaria portanto, a aplicação de metodos que 

possam avaliar o desempenho dos sistemas de distribuição 
| l5|, |_ 

l |, |5-8 |, etc., e a utilização a

1
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teoria da confiabilidade para embasar tais metodos permite estudar sistemas complexos e com 

grande numero de componentes. 

Nos últimos anos vários métodos de cálcul‹› de conliabilidade têm surgido, mas de urna 

forma geral todos dependem de três fatores [24]; 
- _modelo matemático apropriado para o problema em análise, 
- estabelecimento de indice(s) de risco apropriadot s) de qualidade de serviço; 

- acesso a banco de dados de falha e operação dos componentes. 

Quanto á questão dos modelos matemáticos existe um razoável numero de tecnicas 

disp‹›niveis, ou usando uma abordagem analítica (obtendo expressões para os indices) ou 

atraves de simulação. Não obstante, ein alguns casos encontram-se diticuldades na 

formalização matemática do estudo. A determinação dos indices de risco apropriados, o que 

depende do objetivo do estudo e da noção que se lenha de qualidade do serviço, Mas o 

terceiro aspecto, o banco de dados, é o ponto principal, uma vez que e indispensável para a 

validade do modelo, e nem sempre seu tratamento tem acompanhado a evolução dos modelos 

matemáticos [24_]. Por esse motivo, a consideração' de incertezas nos dados e leila em grande 

parte dos trabalhos contemporâneos [25 |, |_2Ó], [29] e [39]. 

lim um pais como o Brasil, em que os bancos de dados sobre l"alha e operação dos 

componentes sào limitados, não apropriados ou mesmo inexistentes, devido muitas vezes a 

erros no registro ou compilação das ocorrências operacionais [25-2ó|, a consideração de 

incertezas nos dados passa a ser de grande importância, 'l`rata-se de uma l`orma de tentar 

garantir' a qualidade dos dados, necessária para a validação de qualquer metodo de avaliação 

da conliabilidade.
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1.1.- QBJETIVQ 

O objetivo deste traballio e descrever' urna tecnica para a avaliação da conliabilidade de 
sistemas de transmissão e também distribuição, considerando a existência de incertezas nos 

dados das taxas de falha e reparo dos componentes. São abordados diversos modos de falha 

tais corno; falhas passivas (permanentes), falhas ativas, falhas temporárias e a inllueneia da 

manutenção programada. () metodo dos cortes minimos e utilizado para a determinação dos 

eventos que causam interrupção. importante ressaltar que a metodologia pode ser aplicada 

tanto ã distribuição quanto a transmissão, e a sistemas de grande porte. 

1.2-coursúoo 

No Capitulo 2 apresenta-se uma revisão dos principais trabalhos publicados acerca de 

conliabilidade de distril›uição e tratamento de incertezas nos ultimos trinta anos, mostrando 0 

atual estágio em que se encontram estas tecnicas. 

A descrição da metodologia de avaliação da Confiabilidade de Sistemas de 'l`ransmissão 
((`.S'l`), que sewe como importante substrato deste trabalho, e feita no (Íapitulo 3. 

Ja no Capitulo 4, descreve-se a metodologia de tratamento de incertezas nos dados 

proposta por (jonzalez-Urdaneta e (Íory, determinando lirnites de conliança para os indices de 

confiabilidade. 

No Capitulo 5 avalia-se a compatibilidade das duas metodologias, e descreve-se a tecnica 

de avaliação da (fonliabilidade de Sistemas de Distribuição considerando lncerteéas rios dados 

((.ÍS'l`l")I).
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Os resultados da aplicação da metodologia do (`api¡uI‹› 5 em diversos sisicmas-leste são 

mostrados no (`.`apituIi.› (›. 

As conclusões finais, principais contribuições c sugestões para finlums tral›aI|u›s que 

permitam maiores avanços na avaliação da cunfiabilidadc de sistemas dc distribuição, são 

aifiescntadus no (`apiluI0 7.
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çAPíTut.o g 

Revistão atB.uo(sRÁFtçA

\ 

2,__1_;,ll\lI_FlQDUÇÀQ 

` No presente capitulo sera feita uma revisão da literatura sobre conliabilidade de sistemas 

de transmissão e distribuição de ettergia eletrica , e sobre analise de incertezas. Adotou-se 

como norma iniciar a pesquisa a partir da decada de ot), visto que nesse intervalo encontram-se 

os trabalhos mais relevantes sobre o assumo. 

lnicialmettte sera abordada a avaliação da conliabilidade de sisternas de 

transmissão/distribuiçào e posteriorntente a analise de incertezas. 

2,2fA\/ALIAÇÃO DA ÇQNFIABILIDADE DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

Z.(i 'l`odd ein trabalho pioneiro de l9o4 
| ll, sugeriu um metodo de calculo das 

li'et'|ttettcias de l`alha medias, para qualquer ponto de um sistema de transmissão e distribuição 

Para tanto propos um modelo de operação a dois estados para os componentes (operando e 

em estado de falha), a possibilidade de falhas simultâneas, e que atraves de associações serie e 

paralelo seriam obtidos os indices para~_o ponto de interesse. () metodo, porem, não 

considerava a inlluência das condições atmoslericas, manutenção programada e tampouco era 

apropriado para grandes sistemas, ou mais de um ponto de carga. 

No mesmo ano do trabalho anterior, (iaver, Montmeat e Patton |2|, propuseram um 

metodo corn maior grau de realismo para calculo de varios indices de confiabilidade tais como: 

numero medio anual de interrupções por consumidor, tempo medio de restauração do 

c‹›nsuntidor, tempo medio total anual de interrupção pot' consumidor, etc. (Íonsideraram a 

influencia do tempo adverso (que eleva consideravelmente as taxas de l`aIlta), atraves de um 

modelo climático a dois estados (tempo normal e adverso), alem do modelo operacional a dois



l') 

estados (operando e lalhado). (.`onsideraram também a inlluência da manutenção programada, 

falhas temporarias e falhas causadas por sobrecargas. Algumas hipóteses foram feitas com o 

intuito de simplilicar a dedução das equações obtidas; 

l- as taxas de falha e reparo são independentes. 

2- os tempos para a falha e tempos de reparo são exponencialmente distribuidos. 

3-` as durações do tempo normal e adverso são exponencialmente distribuidas. 

4- as durações dos tempos medios de reparo (M'l"'l`R- mean tirne to repair) são muito menores 

do que as dos tempos medios para a falha (M'l"l`l~`- mean tirne to failure) e do que a duração 

do tempo normal; isso implica em admitir-se que a taxa de reparo e muito maior do que a taxa 

de falha tanto durante o tempo normal quanto no adverso; 
I l À = tz = (21) M | 1 |‹ M'r'rR 

se |vrr'rR .ze |vrr'rF 
, ézmàu, tz zz À.

_ 

5- a manutenção programada programada sempre e feita em tempo normal, não sendo 

realizada quando provoca sobrecarga em outro componente ou não pode ser completada antes 
do tempo adverso. - 

Ó- a duração do tempo adverso e' muito menor do que a duração dos tempos medios para a 

falha e tempos medios de reparo. 

7- a duração dos tempos de manutenção programada e exponencialmente distribuída. 

8- se a falha de um componente causa sobrecarga em outros, estes componentes licarão fora 
de operação até que aquele seja reparado. 

Muitas dessas aproximações são usadas em vários dos trabalhos posteriores, ate os dias de 

hoje. ()s indices de conliabilidade eram calculados atraves de associações serie e paralelo entre 

os componentes. 

Em I970 Ringlee e (joode |›3| apresentaram um metodo para avaliação da conliabilidade 
de sistemas de transmissão, passo a passo, obtendo resultados algebricos simples para
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freqüência e duração de contingências, atraves do uso da teoria dos processos de renovação 

independente.

\ 

llm processo renovável e um processo estocastico de contagem, para o qual os tempos 
entre eventos sucessivos sao independentes e identicainente distribuidos com unia distribuição 
arl›itraria 1241. As distribuições de probabilidades dos tempos para falha e reparo podem ser 

quaisquer, sendo apenas requerido que sejam as mesmas para cada ciclo opera~l`alha-reparo. 

() metodo apresenta cinco passos; 

I- descrição do sistema: topologia, taxas de l'alha, durações de lalha, etc. 

2- criterios para perl`ormance: quais os criterios que definem o sucesso do sistema. 

3- nivel de contiabilidade requerido: nt'nn'ero e tipo de eventos-t`alha que o sistema pode 

suportar sem comprometer seu deseinpenho, tempo medio entre l"allias desejado, etc. 

4- análise dos modos e efeitos de falha; análise de contin ›éncias verificando seu efeito na Ê; › 

rote"ão, carre ›amento dos circuitos, interru › 'ão do fornecimento a car ›a, etc; verilica “ão 9 b Y 5 Sr 

para cada contingência se os critérios estabelecidos no passo 2 são satisl`eitos, se não t"orem, 

determinação das medidas corretivas, e armazenagem destes dados bem corno os pontos 

afetados.
_ 

5- enumerar as contingências mais prováveis (obtidas no passo 4) e combina-las de modo a 

calcular a indisponibilidade total do sistema 

lindrenyi |,-'lj apresentou em I97l um modelo a três estados para representar as l`alhas dos 
componentes baseado em caracteristicas de operação do sistema. Quando um determinado 
equipamento falha, pode ocorrer que ele seja isolado pela atuação da protecao, atraves da 

abertura dos disjuntores mais proximos, a montante e a jusante do componente' l'aIliado, 

juntamente com outros elementos nào l`alliados. lim seguida são postos em servico novamente, 
todos os componentes que nào sejam estritamente necessarios para rnanter isolado o elemento 

l"alliado. Assim, do ponto de vista do sistema considerado, a l"allia de um componente qualquer 
pode ser seguida dc um estado no qual tuna serie de elementos estao l`ora de operação, c
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posteriormente de um outro estado em que somente o componente falhado se encontra isolado 

do sist.ema. 'I`em-se então um modelo a três estados; 

7» 

Operando Falhado 

‹ 
_ 

I /S 

Isolado 

p/ reparo 

Figura 2. I- Modelo de operação a três estados 

Onde: 

- À e a taxa de falha do componente (ver equação 2. I). 

- tt é a taxa de reparo do componente (ver equação 2. I). 

- S e o tempo necessario para isolamento do componente I`aIhado. 

Algumas caracteristicas do modelo sao apresentadas; 

I- os componentes tanto tem caracteristicas de dois (operando/faIhado) ou três estados. 

2- o tempo de chaveamento (isolamento do componente falhado) e muito menor do que o 

tempo de reparo, que por sua vez e muito menor do que o tempo de operaçãof 

3- a manutenção programada e independente da falha do componente mas: se um componente 

estiver lalhado e a manutenção programada de outro causar falha no sistema, a manutenção 

programada não sera iniciada; sea manutencao programada l`oi iniciada sera terminada mesmo 

que uma falha em outro componente coloque o sistema ein um estado de Ialha. 
4- o sistema esta ein estado estacionário (a probabilidade do sistema residir em cada estado 

não varia mais no tempo). 

5- apenas contingências de primeira e segunda ordem são analisadas (as de maior ordem tem 

probabilidade desprezível).
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Ó- ein todas as contingências siinples a operação do sisteiiia p‹›de ser restaurada por 

chaveamento. 

7- não se consideram contingências duplas de componentes eiii estado entre a l`alta e o 

chaveamento (estado falhado na ligtira 2. l_), devido à sua reduzida duração (S costuma ser 

beiii menor do que o teinpo para a falha e o tenipo de reparo, reduzindo muito a possibilidade 

de durante o teinpo necessario para isolar um componente, outro eleinento do sisteina venha a 

estar na mesma situaçao 

Após a analise de um exemplo o autor cliegou a outras dtias conclusões: 
- l`alhas de um coinponeiite quando outros estão em manutenção programada contril›uem mais 
para a indisponibilidade do sistema do que l"alhas simultâneas de dois coinponentes, sugerindo 

que um maior intervalo entre os periodos de manutenção programada poderia melhorar a 

conliabilidade do sisteiiia. ' 

- os maiores causadores de l"alhas do sistema são os disjuntores e os transt`oi'niadores de alta 

tensão, por protegerein e suprirem, respectivaniente, um também razoável numero de 

elementos do sistema. 

lim l*`)75, l-šillinton e (irover apresentaram ires importantes traballios (I 5|, [o_|, [7|). 

No primeiro deles [5|, l"ormularam uma serie de equações para calculo da l`reqiie`ncia e 

duração da lallia ein um ponto de carga, em um modelo climático a dois estados ( tempo 

normal e tempo adverso). Usaraiii as mesmas liipoteses do trabalho de (iaver, Moiitineat e 

Patton |'2], com exceção de tiina; a duração do tempo adverso não precisa ser muito menor do 
que a do tempo de reparo. Deste modo pode haver mudança nas condições climáticas durante 
a realização do reparo. Essa pequena alteração fara toda a diferença entre os resultados 

obtidos pelo metodo anterior [2] e o sugerido aqui por Billinton e (irover. ()s autores 

cornpararam os resultados dos dois métodos com os conseguidos pela tecnica de Markov sem 
simplificações, e chegam a conclusão de que o metodo aproximado modilicado, desenvolvido 

por eles,ze que realmente se aproxima dos resultados mais precisos de Markov, rel`ut'ando as 

conclusões da rel`eréncia |2|. As equações consideram a possibilidade ou não de reparo ein
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tempo adverso e contingências de ate terceira ordem. Os autores não delinem modos de falha, 

mas sugerem a utilização do metodo em conjunto com a tecnica de análise de modos e efeitos 

de falha (cortes minimos). Maiores detalhes sobre a tecnica dos cortes minimos no Apêndice 

D, 

Nos demais trabalhos (|o'| e I_7'|), Billinton e (irover estenderam o metodo para vários 

modos de falha, a saber: 

- lalha permanente; aquela que exige que o elemento tique fora de operação ate ser reparado 

ou substituido (tambem denominada falha passiva). 

- falha temporária: aquela sanada por religamento ou chaveamento, manual ou automático, ein 

poucos minutos 

- falta por manutenção programada: pois durante a manutenção programada o, componente 

esta fora de operação, 

- falha por sobrecarga; devido a uma outra falha ou devido as condiçoes do sistema, o 

componente rica sobrecarregado, o que pode implicar em sua retirada de operação ou corte 

parcial de carga, podendo contigurar tuna falha. 

Devido as definições acima, algumas modificações são feitas nas hipoteses do trabalho 

anterior |5];
i 

- as distribuições que descrevem as durações dos periodos de tempo normal e adverso, e 

tempos de operação e falha dos componentes têm uma media valor linito conhecido. 

- a manutenção programada preventiva e iniciada no tempo normal e não e realizada quando já 

existe uma lalha no sistema, ou quando provocará sobrecarga em outro componente. 

- a probabilidade de duas falhas temporarias simultâneas e desprezível, c a probabilidade de um 

componente sobrecarregar-se durante urna falha temporária tambem e desprezada. 

(_Íom base nessas e nas outras hipóteses, diversas equações são formuladas, mas as 

dil`erenças basicas entre os dois trabalhos (|o| e |7] ) são:
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- em |o| a tecnica dos cortes nrinimos e aplicada explicitamente, e o rnodelo clinratico tem dois 

estados (normal e adverso). 

- em |i7| Irá rnais interesse ein associações serie e paralelo, ernbora os cortes rnirrinros tambem 

sejarn citados, e o nrodelo climático apresenta très estados (normal, adverso e desastrosamente 

adverso) a titulo de maior realismo n‹› tratamento das l`alhas (que crescem muitu no ultimo 

estado climático); ha urna preocupação em cornparar-se os resultados obtidos com os 

provenientes da tecnica de Markov. 

(Íomo complementação aos trabalhos anteriores, Billinton e (irover apresentararn um 

programa computacional para analise de conliabilidade da transmissão, principalrnente de 

Subestações |_8 I. Seu metodo apresenta irnportanles caracteristicas: 

- uso do conceito de falha passiva (l`alha que irão retira elementos sãos de operação) e de falha 

ativa (retira alguns elementos sãos de operação, devido a atuação da proteção). 

- tratamento de chaves e disjuntores normalmente abertos (que podem vir a restaurar o serviço 

se t`echados apos uma falha). 
- possibilidade de lidar com equipamentos de proteção reais, isto e', não I()()% conliaveis 

(graças ã introdução da probabilidade de disjuntor preso). 

- contribuição de eventos simultâneos: duas l`alhas passivas, falha ativa e passiva, l`alha ativa e 

disjuntor' preso, falha passiva ou ativa quando um componente está ern manutenção 

programada.
ç 

-possibilidade de levar ein conta influências climáticas. 

- quando houver apenas um ponto de carga, o pr°ograrira determina quais os cornponentes que 

lalltantlo causam sobrecarg,as ern outros (l`orçan‹lo a cortes parciais no lornecirnerrlo para 

sanar a sobrecarga), e calcula sua contribuição aos indices totais de conliabilidade (devem ser 

l"ornecidos como entrada, os componentes passíveis de sobrecarga e suas capacidades); 

havendo mais de um ponto de carga serão necessários estudos de lluxo de potência para a 

determinação dos componentes sobrecarregados.
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As equações para cálculo das contribuições de cada modo de falha são oriundas de outros 

trabalhos dos autores ([5], |_o|, e [7_|), e licam permanentemente armazenadas ein subrotinas 

especificas. Este trabalho serviu de base para o (ÍS'l`, que será visto posteriorrnente. 

Em l<)7*), Koval e Billinton |9i,| apresentaram um metodo dc calculo da conlial›ilidade do 

sistema, em que se considerava a influência do tipo de equipamento de proteção. 

As caracteristicas de reconhecimento e isolamento da falha por parte da proteção vão 

inlluir substancialmente nos resultados obtidos nos calculos dos indices de conliabilidade. 

Contudo, alguns inconvenientes existem: 

- aplicar o metodo a outras conligurações que não a radial vai levar a complicação 

considerável dos cálculos.
i 

- não ha consideração de saidas para manutençao programada. 

- as contingências a analisar seriatn apenas de primeira ordem. 

A inclusão de criterios de perda de qualidade e tratamento mais apurado das l"allias 

causadas por sobrecarga l`oram apresentados por Allan, Dialynas e llomcr [l0] em I979. 

Perda de qualidade relaciona-se principalmente com limites de tensão, capacidade de 

transporte de energia dos componentes do sistema, e perda de continuidade no fornecimento. 

'l`em-se perda de qualidade no suprimento de energia eletrica aos pontos de carga, por 

exemplo, quando: 

- os limites de tensão são ultrapassados. 

- há componentes operando em sobrecarga, podendo acarretar no corte parcial do 

fornecimento (perda de continuidade) para resolver o problema. 

- um componente qualquer l"alha, interrompendo o fornecimento a um ou varios pontos de 

carga.
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Note-se que a perda de corrtinuidade do suprimento está incluida na perda de qualidade, 

logo a eontiabilidade está incluida na qualidade do suprimento. 

()s autores detnonstrararn que a desconsideração de cortes de carga devidos a solrrecarga 

ern algum componente, causada por lallra em outro qualquer, levará a valores irreais de taxa e 

duração de falha, bern corno de energia não suprida. Em otrtras palavras uma analise da 

corrliabilidade de um sistema deve incluir os dois criterios; perda total de cotttinuidade 

(existência ou não de caminho de suprimento entre lonte e carga) e perda parcial de 

continuidade (corte de carga para manter as condicoes do sistema dentro de um limite, de 

sobrecarga dos elementos, de nivel de tensão, etc). 

lla também a consideração daipossibilidade de transl"erência de cargas. lltn modelo foi 

desenvolvido para levar em conta essas facilidades no calculo dos indices de eonl'ial›ilidade. 

No ano de N80, a l_£l.li'l`R()SUl.. desenvolveu a metodologia (`S'l`-(Íonliabilidade de 

Sistemas de 'l`ransmissão |_I l I. O sistema tem por objetivo a avaliacao nutneriea da 

conliabilidade de um sistema de transmissão, atraves do calculo de indices qtte perrnitattt uma 

comparação entre diversas alternativas para o mesmo, logo urtta metodologia eminentemertte 

voltada para estudos de planejantenlo.. O criterio utilizado e o de contirtuidade do fornecimento 

de energia a um ponto de carga especificado, calculando a l`reqr`rérreia das interrupções, a 

duração tne'dia esperada das mesmas e o tempo total esperado de interrupção de l`orttecimento 

de energia ao ponto de carga em analise. 

() algoritmo implementado para a determinação desses indices e baseado em um rtrodelo 

de conliabilidade a três estados l-l| e utiliza a teoria dos processos de renovação irrdepertdetttes 

|:3'], atraves do metodo de analise dos modos e efeitos de l`allta (cortes minirttos). 

lístabelecerarn-se os seguintes modos de l`allraí 

- permanente (ou passiva) tal corno delirrida por Billinton e Gr'‹›ver' |(›|, |7|.
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- ativa, quando a Falha do componente leva a atuação da proteção desconectando-o da rede 

juntamente corn outros elementos não falliados, sendo que aqueles não essenciais para o 

isolamento do componente falhado serão religados. 

- temporária, tal como definida por Billinton e Grover [(›], |7|. 
- por disjuntor preso, quando o disjuntor que atuaria para isolar um componente que solresse 

urna falha ativa, por alguma razão não opera, levando a uma interrupção no l`ornecimento ao 

pont‹› de carga em análise. 
- por manutenção programada, quando ha conjunção com uma falha permanente, ativa ou 

temporária somente. 

Posteriormente há uma totalização das contribuições de cada modo de falha para o ponto 

de carga, e de todos os pontos de carga para o sistema, considerandojque a interrupção do 

fornecimento de energia a qualquer ponto de carga ocasiona l"aI_ha no sistema. 

A metodologia considera contingências de primeira e segunda ordens, o que e suliciente 

para rins práticos. São necessarios dados sobre a topologia do sistema e as caracteristicas de 

cada componente (são admitidos ate quinze tipos dil`erentes de componentes) lla previsão 

para ate trezentos nos e quinhentos ramos, vinte pontos fonte e vinte pontos de carga. A 

metodologia (`S'I` l`oi implemetttada em computador e vem sendo utilizada pela l£|.l.£'l`R()Sl_Jl., 

(ÍÍIÊPI.-il. e outros concessionárias de energia elétrica. Maiores detalhes são apresentados no 

(fapitulo 3. 

Em l98I Singh |_l2| |›ul'›licou um metodo composto que aplica a tecnica de Markov e 

também os cortes minimos para avaliação da conliabilidade de grandes sistemas, quando os 

componentes não podem ser considerados estatisticamente independentes. () metodo consiste 

em elaborar as equações de cortes minimos de probabilidade e lreqtlência de l`alha do sistema e 

então calcular seus termos usando tecnicas de Markov., gerando a matriz de transição de cada 

corte minimo, independente do resto do sistema. O grau dos cortes minimos e limitado a 

terceira ordem, o que e mais que suliciente para lins práticos.
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Billinton e Kumar |`I3| em trabalho de 198! ainda, desenvolveram modelos e equações 

para avaliação da contiabilidade de sistemas de transmissão e distribuição, levando em conta, 

sirnultaneamente, efeitos das condições atmoslericas e dos modos de lalha comum. Sem essas 

considerações os indices de conliabilidade serao mais otimistas do que os reais, podendo 

conduzir a conclusões errôneas. 

()s autores esclareceram a dilerença entre o modo de falha comum (uma causa gerando 

várias falhas independentes entre si) que podem ocorrer em tempo normal e adverso, e as 

falhas independentes que ocorrem em maior numero durante o tempo adverso. As t`alhas de 

|n‹›do comum têm uma inlluéncia predominante nos indices do sistema, de forma que o erro 

cometido ao desconsiderar-se as influências do tempo não serão grandes . 

liquações para a taxa media de falha e duração media de falha são apresentadas, supondo 

ou não reparo em tempo adverso, e levando em conta modo de falha comum e efeitos do 

tempo. Us resultados obtidos com estas equações foram comparadas corn a Tecnica de 

Marlúov, licando muito proximos. 

Em I98o ()Iiveira li 
I 5] apresentou um trabalho em que comparava diversas metodologias 

de calculo de conliabilidade aplicada a sistemas de distribuição. 

A autora analisou a metodologia do (`Í()`Dl (Comitê de Distribuição da l£l.l1"I`Rt)Bl{AS), 

detalhes no Apêndice A, para calculo do FEC- freqüência de interrupção equivalente por 

consumidor e l)l;`(Í- duração equivalente da interrupção por consumidor, a metodologia de 

Koval e Billinton |9|, e a metodologia do programa (.`.S'l` | 
l l l da l¬ll.l:"I`ROSU L (desenvolvido 

para sistemas de transmissão e suhestaçoes), 

Chegou-se a conclusão de que as duas primeiras metodologias apresentam dois 

limitadores;
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- consideram apenas contingências de priineira ordem. 

- são preferencialmente voltadas para sistemas radiais, não se aplicando a estudos de 

planejamento de sistemas de distribuição, quando podem ser consideradas conliguraçóes do 

tipo malhado ou reticulado como alternativas de expansão da rede. 

` Na metodologia de Koval e Billinton |*)| a autora tambem ressalta que o porte do sistenia 

radial somente deixa de ser critico quando nào são consideradas falhas iia proteção, 

inviabilizando, quando isso não ocorrer, o cálculo manual. 

A outra metodologia estudada, a do (ÍS'l`, l"oi considerada a mais adequada para uso 

em estudos de planejamento: 
- apresentou resultados satisfatórios no estudo da conliabilidade de sistemas de distribuição, 

principalmente no que tange a analise de alternativas de rel`orços para melhoria da 

confiabilidade do sistema, não obstante ter sido criado para sistemas de transmissão 

- encontra-se já implemeiitada em computador digital, pemiitindo maior rapidez nos calculos e 

manipulação dos dados. 

Partindo para a linha de otimização, ein l990, Sallam, Desouky e Desouky | I(›| aplicaram 

o metodo de projeção do gradiente para obter valores otimos dos indices de confiabilidade. O 
objetivo e' a minimização do custo de interrupção aos pontos de carga considerados. Propöem 

que a melhoria matematicamente obtida pode ser implementada na prática mediante 

aperl`eiçoamentos no sistema 

lfong e (irigg ein l9<)l 
| I7_| propuseram um modelo para falha e reparo dos equipamentos 

de transmissão e sua influência na confiabilidade dos sistemas de sub-transmissão. ()s metodos 

levam ein consideração variação arbitrária da carga e tempos de reparo seguindo distribuições 

não exponenciais, e estudam os et`eitos de falhas independentes simples e simultâneas e modo 
de l"a|lia comum.
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l)iscrepz`incias signilicativas poderão resultar da suposição de que os tempos de reparo são 

exponencialmente distribuidos, se p‹›r acaso não lorem, na situação de modo de falha comum, 

e nas lalhas independentes simultâizieas onde o corte de carga depende da sequência de 

ocorrência das falhas. Se- essa última condição não existir não haverá problema em se supor 

distribuição exponencial para as l"alhas independentes simultâneas. ()s resultados para l"aIhas 

simples tariibeiii nào são afetados pela l`orma da distribuição dos tempos de reparo, 

ANÁL|sE DE |NcERTEzAS 

lim I9()o M, 'l`Iion|pson 
| 
I8| apresentou um tt'al'›alho com tecnicas para calculo do limite 

inferior de conlianca da disponil›i|idade para um sistema, e teste de hipóteses, supondo os 
tempos para a l`aIha e de reparo independentes e exponencialmente distribuidos Apesar de 

preferencialmente direcionado para componentes eletrônicos pode ser adaptado para outros 

sistemas e/ou componentes. 

As incertezas no tempo para a lalha e ternpo de reparo são mencionadas (devido ao lato 

de sua obtenção de uma pequena amostra), implicando em incertezas na disponibilidade do 

sistema () inconveniente do metodo e a utilização de tabelas baseadas ein urna distrihuicao If 

para identilicaçào dos limite inferior de conlianca da conliahilidade do sistema (`om nina 

distribuição dil`erente talvez o metodo não fosse aplicavel. 

lim I978 (iorizalez-llrdaneta e (Íory |I*)| deram mais um passo no tratamento das 

incertezas nos dados, no calculo dos indices de conliabilidade. Apresentarain uni metodo para 

calcular' os limites de conlianca aproximados para a probabilidade e Iiequencia de falha de um 
sistema, que pode ser perfeitamente aplicado a sistemas de transmissao e distribuiçao. A 

grande vantagem do metodo e a consideração de incertezas nos dados de cada parametro de 

cada componente Ot e _u), e a tecnica usada para determinação dos limites de conlianca.

/
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Diversas hipóteses forain l`eitas, mas todas são basicainente as niesinas leitas ein quase 

todos os metodos de avaliação da confiabilidade de sistemas anteriores: 
- taxas de l`alha e reparo constantes (o que implica eni tempos para a l`alIia e reparo 

exponencialinente distribuidos). 

- taxa de reparo do coinponerite muito maior do que sua taxa de fallia. 
-` componentes independeiites e modelados a dois estados. 

- estimativas conliecidas previamente dos valores medios e variâncias das taxas de l`alha e 

reparo. 

- o sistema está em estado estacionario. 
- uma expressão relacionando confiabilidade dos componentes e do sistema pode ser escrita 
(cortes ininiinos). 

Dois tipos de abordagens são apresentadas. A primeira usa o procedimento estatistico de 
caracterização de distribuições por seus momentos de baixa ordem e uso da Desigualdade de 

(Íliebysliev para estabelecer os liinites de conliança dos indices em questão, sem se preocupar 
em identilicar a distribuição que eles segueiii (outros me'todos procuram obter essa 

identilicação). A outra abordagem aplica Sinnilação Monte (Íarlo, baseada ein modelos de 

probabilidade comum, nos quaisdados de testes dos coiiipoiieiites podem ser traduzidos como 
liiiiites aproximados de conliaiiça para a coiilial›ilidade do sistema, a qualquer nivel de 

eonliança. 

Os autores comparam as duas abordagens entre si, evidenciando os tempos de calculo eiii 

coinputador. Ubserva-se lainbeni que o liiiiite inl`erior calculado do intervalo de conliança e 

praticainente o mesmo nas duas aliordagens, sendo que o liniile superior e ligeiranieiite inaior 
no caso da simulação. l)ois indices l`orain analisados, a probabilidade c l`i'eqt"iéncia de l`alIia. ()s 

resultados obtidos pela priineira abordagem (analítica), usando a Desigualdade de (`IieI›ysliev 

l`orani devidaineiite comprovados, tanto pela comparação coiii simulação, quanto com a 

tecnica de l\‹'larkov (maiores detalhes no (`a|ntulo'-l)
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No ano seguinte, I979, Patton [20|, apresentou um metodo para determinação das 

distribuições de probabilidade de dois indices de confiabilidade de um sisteina de transmissão e 

distribuiçao: numero anual de l`aIhas e`duração de cada l`alha_ O metodo tambem e compativel 
com a tecnica de cortes minimos. 

` Algumas considerações sol›re o metodo, porem, devein ser ressaltadas; 

- a metodologia tem como pressuposto que os indices seguem um distribuição (determinada 

p‹›r testes estatísticos de aderência), Poisson para o numero de falhas, e (lama para duração 

das l`alhas, o que não ocorre na primeira abordagem da rel"erência |Il9'|. 

- existe uma relação (implícita) entre a variância de um indice e as variancias e medias ao 

quadrado das variáveis que o compõem, portanto ha uma consideração de incertezas nos 

dados, mas na referência |I*Í)] as incertezas nos dados efetivamente são dados de entrada. 

Maiores detalhes no (Ífapitulo 4. 

Ja em I985, Billinton e Wojczynski |l~l| apresentaram um trabalho sobre distribuições de 
probabilidade dos indices de conliabilidade de sistemas de distribuição. 

()s autores c‹›nsideraram que o valor medio dos indices não era mais suliciente, por si so, 

para uma avaliação adequada da conlial›ilidade para os consumidores. Seguindo conceitos 

emitidos ein trabalhos anteriores, os autores consideraram que a taxa de l"aIha no ponto de 

carga segue uma distribuiçao de Poisson, e que, se e somente se, os tempos de reparo lorem 

exponencialmente distribuidos (o que não e' 'verdade em certos tipos de sistema), a duração da 

falha no ponto de carga segue uma distribuição (lama. Contudo, ao co|'itrai'io dos outros 

trabalhos optou-se por um programa de simulação, que simula a perlormance de qualquer 

sistetna de distribuição radial com N-seções, corn qualquer combinação de distribuição 

exponencial, normal, log-normal, e (iama, para simular falha, reparo, scccionamento manual, 

suprimento alternativo e tempos de atuação dos I`usivcis.
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A conclusão linal, na opinião destes autores, e de que as distribuições das duraçöes das 
l`alhas no porrto de carga e interrupções anuais no ponto de carga não podent ser descritas por 

nenlnrrna distribuição conhecida e devem ser encontradas por sirnulaçöes ou outros meios. 

Billinton e (ioel |2l| apresentararn em l<)8o uma tecnica analítica para avaliar 

distribuições de probabilidade associadas aos indices de confiabilidade dos sistemas de 

distribuição. (Íom a aproximação risada pode-se lidar com todos os tipos de distribuição 

assumidas pelos tenrpos de reparo e restauração, e cobrir a maioria dos indices de 

conliabilidade. A tecnica utiliza os quatro primeiros momentos de um indice de contiabilidade 
para avaliar seus percentis, e e baseada nas seguintes suposições; 

- o numero de lalhas de um componente em um ano segue urna distribuição de Poisson 
- tempo de reparo de um componente e muito inl`crior ao seu ternpo em operação. 
- se o sistema esta em trrn estado de l`allra devido a um componente, nenhum outro podera 
lall|at'. 

- as lallias dos componentes são independentes entre si. 

A análise requer tres passos basicos: 
l) ()s quatro primeiros momentos brutos dos tempos para l"alha e reparo dos componentes e 

tempos de restauração do sistema são determinados (exige-se que as distribuições de 

probabilidade seguidas pelos tempos de reparo dos componentes e restauração do sistema 

sejam dadas).
L 

2) Usando os momentos obtidos no passol e inlorrnaçöes sobre a conliguração do sistema, 

obtern-se o valor medio, o segundo, terceiro e quarto mornentos centrais dos indices de 

conliabilidade (urna serie de equações foram deduzidas pelos autores para concretizar' este 

passo )_ 

3) Utiliza-se o metodo de Pearson para avaliar os percentis aproximados dos indices. Este 

metodo baseia-se na solução de urna equação diferencial , a qual pode gerar urna' familia de 

distribuições de probabilidade (l`arnilia de Pearson); 
dl"(x) (x+a)*l'(x) 

_.._. : _.. _. _._..___.__ __. 

dx r›,, + tz, + t›2›‹‹×2
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A t“`orma da solução dependerá de a, bu , b¡, e bz que são relacionados com os primeiros 

quatro momentos da variavel x. A solução leva a ttm grande número de familias de 

distribuições, com seus momentos conhecidos. Para facilitar' o uso da familia de cttrvas de 

Pearson, l"oi publicada ttma tabela de percentis padronizados, Essa tabela pode ser usada para 

avaliar os percentis estiinados de uma variável aleatória, se sua media, segundo, terceiro e 

qitarto momentos centrais são conhecidos. 

A principal limitação da tecnica e a necessidade das distribuições de probabilidade 

poderem ser aproximadas pela utilização dos quatro primeiros momentos centrais. Isso 

ocorrerá apenas se elas l`orem unimodais (so assim será possivel ajustar uma curva de Pearson 

a estas distribuições) 

()s meritos da tecnica sã‹›: 

- ha consideração de incerte¿as nos dados dos componentes (uma vez que exige como entrada 

as distribuições de probabilidade dos tempos para a falha e reparo dos mesmos). 

- não e necessário achar uma distribuição de prol›abilidade que se ajuste aos dados atnostrais 

das variaveis de entrada (geralmente um pequeno numero de observações por variavel), já que 
a tecnica usa os seus quatro primeiros momentos e não a sua distribuição; assim de acordo 

com os autores, os valores desses momentos, obtidos diretamente da amostra, podem ser 

usados na analise; observe-se porem, que se a amostra não for suficientemente grande, os 

motnentos obtidos na analise podem estar errados. 

llm trabalho semelhante ao anterior l'oi apresentado por Wong, 'l`sai e l-ong em I988 |22_|. 

Tambem obtem as distribuições de probabilidade dos indices atraves dos quatro primeiros 

momentos, mas há algumas dit`erenças na al›orda5ent; 

- assume-se que a duração das falhas obedece a uma distribuição (iama, e a indisponibilidade 

total no ponto de carga (horas/ano) segue tinta Poisson composta.
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- o objetivo maior e obter indices adequados para uso como base para tomada de decisões a 

nivel de operação (onde muitas vezes não ha tempo para esperar o sistema chegar a um estado 
estacionario, após a mudança anterior¬). 

- não há o uso de tabelas de percentis e expIicita›se a relação entre os coelicientes da equação 

diferencial da l`amllia de Pearson em límção dos rnomentos da variável indisponibilidade total. 

2.4- ÇQNÇLUSÃQ 

Neste breve capítulo mostrou-se a evolução das tecnicas de avaliação da conliabilidade de 

sistemas de distribuição, ao longo de quase trinta anos, e os principais trabalhos publicados 

sobre incerteza nos dados, ponto central desta dissertação. 

Embora alguns autores tenham reservas sobre seu uso, estão disponiveis diversas tecnicas 

analíticas para o calculo de indices de conliabilidade (com ou sem a consideração de incertezas 

nos dados). Estas tecnicas permitem estudar sistemas complexos e/ou de grande porte, e tem 

apresentado bons resultados. 

'l`orna-se claro após esse capitulo, a necessidade de consideração das incertezas nos dados 

(das taxas de falha e reparo, ou nos tempos para falha e reparo), de modo a permitir resultados 

mais confiáveis. 

Outra conclusão importante, refere-se a conjunção de metodologias de avaliação da 

confiabilidade e tratamento de incenezas, Diversas metodologias são compativeis, possuindo 

tecnicas de identificação de contingências e aproximações quase idênticas, permitindo a união 

de dois métodos, obtendo resultados mais abrangentes e precisos (neste trabalho isso sera 

apresentado no Capitulo 5).
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Ç/-\Piru|.o 3 

M,5TQaot.QstA csr
\ 

3.1 INTBQDUÇÃQ 

Em rins da decada de 70, a El,l;"I`R(`)SUI_. ((Íentrais liletricas do Sul do Brasil) sentiu a 

necessidade de uma ferramenta que possibilitasse a avaliacao ntnnerica da conliabilidade de 

sistemas de transmissão. À luz de t‹›da a literatura entao existente [I-8|, a empresa 

desenvolveu a metodologia (,`.S'l` [I I] (Confiabilidade de Sistemas de 'l`ransmissào), para uso 

em estudos de planejamento. Desde então a tecnica vem sendo empregada por diversas 

concessionárias de energia eletrica no Brasil, e em um traballio apresentado em meados da 

decada de 80 |4l5|, mostrou-se a sua validade para utilização tambem em estudos de 

planejamento de sistemas de distribuição. 

A metodologia (l.`S"l` malerializa-se em um programa computacional que faz a avaliação 
numérica da conliabilidade de um sistetna de transmissao, calculando indices que permitem 
compara-lo c‹›tn outras alternativas, ou com dil`erentes politicas de operação da mesma 

conliguração I 
I l I. 

O criterio de sucesso para o sistema ea continuidade do fornecimento de energia a um 
ponto de carga, podendo o sistema lidar com ate 20 pontos de carga e 20 pontos fonte. 

Os indices de contiabilidade calculados sào; freqtténeia das interrupções (em falhas por 

ano), duração da interrupção (em horas), e indisponibilidade total (ou probabilidade de l"alha, 

em horas por ano).
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;.zf oEsÇRrçÃo DA Merooogoota 

A seguir serão apresentadas as caracteristicas principais dos modelos de falha dos 

componentes, as aproximações usadas, a técnica para determinação dos eventos que 

interrompetn o l`ornecimento, e as equações que calculam as contribuições de cada evento ao 

valor dos indices. 

3.2.1- Caracteristicas do modelo de falha 

() modelo que representa as saidas de operação dos componentes e baseado na teoria 

dos processos de renovação independentes |3|, que exige apenas que as distribuiç‹`)es de 

prol)al›iIidade dos tempos para a falha e reparo sejam as mesmas para cada ciclo opera-t"alha- 

repara, permitindo o uso de l`ormulas gerais para elas I 
l l |. 

Observa-se que apos a lalha de um componente em um sistema de potência, ele pode ser 

isolado pela atuação da proteção (disjuntores mais proxintos a montante e a jusante do 

componente l`alltado), juntamente com outros componentes não falltados. Assim que possivel 

sào postos em operação novamente todos os equipamentos nao necessarios para manter 

isolado aquele que esta |"alItado. Pode-se perceber então que, apos a l`alha existe um estado em 

que vários componentes estäo l`ora de operação, e logo em seguida outro estado em que 

apenas o que el`etivamente l`a|hou esta isolado do sistemas Assim, torna-se necessario a adoção 

de um modelo de falha a très estados, tal como proposto por lindrenyi [4|. Para a manutenção 

programada (preventiva) considera-se um modelo a dois estados, independente do ciclo de 

falhas (operando e fora de serviço para manutençao programada) 

Apresenta‹se a seguir o modelo de falha e manutenção programada;
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Em operação 
i 

(S) Saida forçada 

MM) 
I/s 

MM) S) 

Manutençao Isolado para 

programada reparo 

Figura 3. I- Modelo de operação e manutenção programada 

Onde: 

S - representa o estado de falha 

M - representa o estado de manutenção programada 
Ã(S)- taxa de falhatem falhas/ano) 

7t(Ml- taxa de manutenção prograinada(em ocorrências/ano) 

u(S)- taxa de reparo(em reparos/ano) 

u(M)- taxa de reparo rel`e|'ente á manutenção programadatem reparos/ano) 

s- tempo de chaveamentotem horas) 

Os componentes do sistema podem ser divididos em dois grupos de acordo com a função: 

estáticos (linhas, l›arramentos,etc) e dinâmicos (disjuntores, chaves scccionadoras, religadores, 

etc). 

Essa divisão e importante subsidio para a determinação dos varios modos de l”`alha, tais 

corno determinados por Billinton e (irover [5-8|: 

- falha ativa |4‹›|; modo de falha de um componente que causa a atuação da proteção priniaria 
e pode causar a remoção de outros componentes não falliados; o componente em falha ativa e 

isolado e os disjuntores fechados, permitindo a restauração do serviço ein alguns ou todos os
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pontos de carga; o componente falhado, porem, só retornará a operação apos o seu reparo ou 

substituição. 

- falha passiva [40] ou permanente; modo de falha de um componente que causa atuação de 
disjuntores somente para isolá-Io, ou seja, nenlium componente perfeito e reniovido de serviço; 

o serviço é restaurado com o reparo ou substituição do componente falhado, 

Apresenta-se abaixo um diagraina que proporciona melhor visualização do que foi dito 

liallta ativa 

iepruo/sulistituiçao 

lirllm |›as.~;|\'u V 

cliavcamculo 

lfiguia 3.2 - lifalha passiva/ativa de um componente 

acima; 

Um exemplo prático pode ser encontrado ein |3~'l|; um disjuntor ligado a um barramento 

sofre uma falha permanente (passiva), porem provoca uma falha ativa no barramento, por 

atuação da proteção, deixando-o indispotiivel pelo tempo necessario para isolar o disjuntor 

falliado e recolocar o barramento em operação. 

importante tambem ressaltar' os outros modos de falha considerados na metodologia; 

- falhas temporárias: falhas passivas onde o sen/iço pode ser restabelecido pelo chaveamento 

de elementos normalmente abertos (tendo portanto a duração do tempo necessario para este 

chaveamento). 

- falha ativa com disjuntor preso: ocorre a conjugação de uma falha ativa com um disjuntor 
preso quando chamado a operar, forçando a atuação de outros componentes da proteção, 

interroinpendo o lorneciinerito.
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- l"alhas por manutenção programada: um componente está em manutencao programada e 

outro sofre uma falha passiva, ativa ou tetnporárizt (tais como delinidas acima), interrompendo 

0 fornecimento. 

Assim, os estados possiveis das duas categorias de componentes são; 

Estáticos; [operando Dinâmicos: |operando 

Ifalltztdo ativamente llitlltudo ativarneme 

l`alhado .ntssivamente fallmdo mssivznnenteÍ 

fora de servi 'o ara manuten 'ão tora de servi "o mui mztnuten 'ão 
. 9 Y S» Y 

programada progrznnada 

| 
preso 

A metodologia de avaliação da ctmliubilidade e a análise dos modos c eleitos de falha, 
através de corte topologico (cut-sets). São determinados todos os conjuntos de elementos que, 

falhados, interrompem todos ‹›s caminho entre fonte e carga |28|. 

3.2.2- Hipóteses simplificadoras adotadas 

'l"aI como colocado ate agora o modelo apresentará uma complexidade considerável, e 

muitas vezes desnecessária para a efetiva. representação do sistema real. Assim adotam-se 

como hipóteses simp|¡licado|'as para o estudo, algumas ztproxiniações. 

3.2.2.I- I<`re‹|üêm-ia de fztllm versus taxa de falha: 

- A operação de quztlquer componente process'‹t~se em uma serie de ciclos, como o da 

figura 3.3. 
M'rrr Mrrtt 

M'rnt-' 

I I 

Figura 5.3- (Íiclo de operztçito de mn componente
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()nde; 

M'l"I`l¬` - mean time to l"ailure, tempo medio para xt litlliav 

M'l"|`R - mean time to repair, tempo medio de reparo. 

MTBF - mean time between failures, tempo medio entre litllias, M'l`Bl*`== lVl'l"l`l‹`et M'l"I`R 

- Sabe-se que a taxa de fallta constante (À) de um componente ei
I Ã = ---Ê (falhas/ano) (3. I) 

M'l"I`F 

A 'l're‹|üéncia de falha tl) de um componente ez 
I | if: (iztiim,-/ami) (32) MTBF M'r'rr‹' +M'r'rR 

Assumindo que o tempo de operação (ou tempo medio para a falha, M'I"I`I‹`) é muito 

maior do que o tempo medio de reparo (_M'l"I`I{), e possivel concluir-se que:
l 

l` E E Ã (falhas/ano) (33) MTTF 

l)esta l`orma, admite-se que a l`ret'|üéncia de lalha e aproximadamente igual a taxa de falha, 

podendo esta aproximação ser feita tanto para componentes individuais, pontos de carga, 

como para o sistema. 

Sabendo-se que: 
l I Ã = (fallias/ano) e tt 

`= ~~ - (reparos/ano) (3.-'l) 
M"l"l`l~` M'l"I`R 

Se M'l"I`l{ ~;'< M'l"|`I", implica em tt .;z:,- À . 

(Tom base nessa hipotese o algoritmo (TST calcula a li'et|ue`ncia (taxa) de falha dos varios 

pontos de carga, e do sistema como um todo.
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3.2.2.2- Ordem das contingências 

As contingências de terceira ou maior ordem são desprezadas. Essa simplificação pode 

ser feita porque são as falhas de primeira e segunda ordem que têm maior influência nos 

valores dos índices. 

A contribuição de cada evento a freqüência de interrupção, por exemplo, pode ser 

calculada pela multiplicação das taxas de falha de cada um dos componentes, ou em outras 

palavras a contingência e representada por uma associação em paralelo de todos os 

componentes envolvidos, como mostra a figura 3.4.

~ 
>-' 

>" 

>-” 

L›.ã 

tg

- 

Contingência (Íontingência ( ̀ ontingÕncia 
la ordem Za ordem - 3a ordem 

À 
¡ 

- taxa de l`all1a do componente i 

l¬`igura 3.4~ Ordem das contingências 

() valor da contribuição de cadacotttingêticia a l"reqt`|éncia de interrupção será 

(desconsiderando a influência das duracões e supondo redundância total): 

- la ordem; I`~~ 7\| - 2a ordem; f'-= X|*À2 -.ša ordem: l`-- 7t¡*À2*À_; 

Se, por exemplo, todas as taxas À forem iguais a lx l0'2 lalhas por ano, as contribuições 

das contingências de primeira, segunda e terceira ordens serão respectivamente; l.». It)*2 , 
la 

I0'4 e l>‹l()'Õ falhas por ano. Mesmo com valores tlil`erentes, as taxas de falha de vários 

equipamentos geralmente possuem a mesma ordem de grandeza. Portanto, os valores das 

contribuições das contingências de terceira ordem serão cem vezes menores do que as de
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segunda ordem, e dez mil vezes menores do que as de primeira ordem, para o caso em que as 

taxas de falha forem da ordem de IO'2. Alem da razão matematica, o fato do modelo levar em 

coma a manutenção preventiva do_s equipamentos reduz em muito a probabilidade de 

ocorrência de contingências de maior ordem.
' 

i 

Assitn, conclui-se que a desconsideração das contingências de terceira ordem e de maior 

ordem não invalidará o modelo adotado. 

3.2.2.3- Probabilidade de falhas ativas simultâneas 

Desprezam-se as contingências constituídas de duas lallias ativas, ou seja a probabilidade 

de ocorrência de duas falhas ativas simultâneas e despre¿ivel Il I |. 

Essa aproximação justifica-se pela duração da falha ativa, que e o tempo necessario para 

isolar-se o componente falhado do restante da rede e religar todos os componentes não 

indispensáveis para isolá-lo. () intervalo de tempo para esta operação e relativamente pequeno, 

O que acarreta uma redução drástica na probabilidade de, naquele periodo, ocorrer uma 

segunda falha ativa no sistema._ Mesmo os componentes estáticos que possuem os mesmos 

valores de taxas de falha passiva e ativa, apresentam menores duraçóes para falhas ativas; uma 

das caracteristicas do modelo de operação a três estados, e o tempo para isolamento do 

componente falhado, ou seja a duração dafalha ativa, ser muito menor do que .o tempo de 

reparo ta duração da falha passiva). 

Do que foi exposto acima, decide-se pela consideração de falhas ativas apenas de primeira 

ordem.
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3.2.2.4- Prolialiilidadc de dois elementos presos simultaneamente 

A probabilidade de o sistema ter dois elementos dinâmicos presos (permanecem fecltados 

quando deveriam abrir, ou permanecem abertos quando deveriam t`echar) simultaneamente é 

tida como desprezível, existindo duas razões principais para tal.
I 

A primeira razão diz respeito ao valor numerico da prol›al›ilidade de um disjuntor não 
operar quando chamado. L`sse valor, é um dado necessario para a aplicação da metodologia, 
sendo da ordem de IU”.-3 |Il|, ou menos, para equipamentos de transmissão. Assim, a 

probabilidade de dois disjuntores não operarem simultaneamente seria de l0'Ô , cerca de mil 

vezes menor do que a probabilidade de apenas um disjuntor' preso. 

Uma outra razão, possivelmente uma justilicativa para a anterior e a maior atenção dada a 

manutenção programada dos equipamentos de proteção. Pela sua importância para o sisteina, 

sendo responsável pela segurança e integridade de pessoas e bens materiais, a proteção sempre 

recebe uma atenção especial, no que tange a manutenção p|'og|*amada, coordenação com a 

proteçã‹› de retaguarda, e mesmo aquisição de equipamentos mais contiaveis. 

Pelas duas razões acima, pode-se considerar a probabilidade de dois disjunlotes presos 

simultaneamente como desprezivel, mesmo em sistemas de distribuição. 

'3.2.2.5- Intluência das condições climáticas 

Uma outra aproximação, não citada em |Il|, e a desconsideração da inlluencia das 

condições climáticas nos indices de conl'ia|›ilidade. 

Varios trabalhos (|2|, |5-7|, |l3|) l`oram publicados propondo a consideraçao das 

influencias climáticas. Argumenta-se que uma representação mais liel do sistema somente

_.
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podera ser feita ao considerar duas taxas de falha; uma para tetnpo normal, e outra para tempo 

adverso, devido a acentttada dit"erença entre a confiabilidade do sistema nos dois periodos. No 

tempo adverso (chuva, tempestades, ventos fortes, etc), logicamente, tt propensão a fitlltas no 

sistema aumenta consideravelmente. Propõe-se entào um modelo de operação: 

III 

()pet'ando _ Falltado 
II 

tt 

tl' 

À À' 

III 

Operando l‹`aIhado 

ll 

'I`cmpo Normal 'I`cmpo Ad\'crso 

Figura 3.5- Diagrama de espaço de estado 

Sejam. 

- À, tt as taxas de falha e reparo dos componentes em tempo normal. 
- N, tt' as taxas de falha e reparo dos componentes em tempo adverso 
- S: duração do tempo adverso.

H 

- N: duração do tempo normal. 

- n “-" I/ N. 

-m= I/ S. 

Apesar do realismo contido no modelo da figura 3.5, existem algumas razões para a 

desconsideração das influências climáticas.

A
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Em termos de Brasil torna-se dificil ter acesso a estatisticas sobre duração de tempo 

normal e adverso, muitas vezes ate sobre definição do que é tempo normal e adverso. 

Normalmente, quando muito, registrant-se as ocorrências sem a preocupação de assinalar quais 

as condições climáticas predominantes no momento da l`allia (embora, isso possa ser obtido 

tnediante mapas isoceráunicos, que registram a ocorrência de trovoadas). 

Outra observação importante a ser l`eita e quanto a relação entre inlluéncias climáticas e 

incertezas nos dados (taxas de l`alIta e reparo dos componentes). A consideração de incertezas 
nos dados poderá suprir, no todo ou em parte, o fato de o rnodelo não levar em conta as 

intluências climáticas, particularmente se a incerteza for representada por desvios-padrão das 

taxas de falha e reparo. Nesse caso, aplicar-se-ia um multiplicador ao valor do desvio-padrão 

(que traduz. a influência de incertezas como erros no registro e compilação das ocorrências, 

por exemplo [25-2Ó|) para tambem incluir a intluência das condições climaticas. 

Se a consideração das inlluências climáticas na conliabilidade do sistema for indispensável, 

e dados aptoxittlados sobre as taxas de falha e reparo ein tempo normal c adverso, l›cm como 

das duracöes desses periodos forem disponiveis, pode-se usar uma taxa equivalente |4t`›|: 

N S 
,icq z Às* + zw ss- ‹â.s› 

N+S NIS 

Onde Àc-«¡ e a taxa de l`allia equivalente, e os demais simbolos tem signilicado igual ao da ligura 

3.5. Não obstante evitar-se a consideração das influências climáticas na modelagem 

matemática do problema, elas estão presentes nos dados.
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3.2.2.6- Matlutenção programada dos componentes 

Algumas ponderações sobre a inlluência da manutenção programada na confiabilidade do 

sistema serão efetuadas a seguir. 

i 

Primeiramente, admite-se que nenhum componente será retirado para manutenção 

programada (preventiva) se houver algum componente anteriormente falhad‹› no sistema [I I]. 

Em outras palavras, elimina-se a possibilidade de ocorrência de uma contingência em que um 
componente falhando e outro entrando em manutenção programada venham a interromper o 

fornecimento (por ambos configurarem uma falha, ou pelo componente falhado por si só 

interromper o l`ornecimento). 

Se dois componentes estiverem falhados e outro entrar em manutenção programada 

despreza-se uma contingência de terceira ordem (pelos motivos da seção 3.2.2.2, ou se os dois 

componentes interromperem o fornecimento). 

listas consid_eraçÕes são pertinentes pelo lato de que o reparo de componentes falhados 

(manutenção corretiva) ser prioritário a manutenção programada (preventiva). lst‹› e, o reparo 

do componente falhado e mais urgente do que a manutenção periódica de outros componentes. 

Urna vez iniciada a manutenção programada de um componente, ela sera completada 

mesmo que um outro venha a falhar durante o periodo de manutenção programada. Aqui a 

situação se inverteu em relação aos parágrafos anteriores; a circunstância que leva à 

manutenção programada preventiva (periodicidade) ocorre antes da falha, e admite.-se a 

contingência de um componente falhar estando outro em manutenção prograinada. 

lim suma, o primeiro fato que ocorrer, necessidade de reparo ou manutenção programada, 

tem prioridade, sendo que o reparo de um componente falhado e vital para o
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sistema chegando a determinar o adiamento da manutençao programada preventiva de outros. 

Pelas considerações anteriores` observa-se que a saida de um componente para 

manutençao programada, não obstante retirar o componente de operação, deve ser de tal 

l`orma planejada a não retirar o sistenta de operação (ou seja, o criterio de sucesso do sistema 

deve ser atendido durante a manutenção programada de uin componente). 

Assim, a manutençao programada de um componente não constitui uma contingencia de 
l"alha de primeira ordem. 

3.2.2.7- I‹`aII|as de modo comum 

As lalhas independentes que são causadas por um mesmo evento são chamadas falhas de 
modo comum 

I l3], e a metodologia (ÍS'l` não as considera no cálculo dos indices de 

conliabilidade. 'l`al decisão necessariamente levará a valores mais otimistas do que os reais. 

() objetivo da metodologia e a realização de estudos de planejamento, comparando 

diversas alternativas de contiguração ou politicas de operação do sistema. Assim, os resultados 

serão analisados de forma comparativa, de modo que o lato de os indices serem mais otimistas 

não prejudicará a validade do estudo. 

Outro fator a ser ponderado e o razoável numero de modos de l`alha abordados por esta 

metodologia, e que, muitas vezes, são desconsiderados em outros estudos que tratam de falhas 
de modo comum. () el"eito daqueles modos de falha nos indices calculados tambem e' 

considerável, e não deve ser esquecido. 

Se for acrescentado tratamento de incertezas a metodologia ('.`S'I`, o eleito das l`aIhas de 

modo comum tambem pode ser agregado, mediante um multiplicador no desvio-padrao das 
taxas de lalha e reparo dos componentes.
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llá uma publicação recente |'4I |, porem, que leva em conta os efeitos de lalhas de modo 

c‹›mum na determinação de cortes e caminhos minimos de um sistema, porem sem eonsiderar 
incertezas nas taxas.

` 

3.2.2.8- Outras considerações 

- Independência entre os componentes 

As taxas dos co|n|›onentes são lidas como estatisticamente independentes entre si. Ha 

duas implicações desta consideração: as taxas de falha são independentes das taxas de reparo 

para cada componente (uma mudança na taxa de l`alha não 1`m¡›11't:u em mudança 

correspondente na taxa de reparo e vice-versa); a l"alha de um componente não provoca a lalha 
de outro (observe-se a consequencia para as falhas de modo comum)4 

- Distribuição dos tempos de t"allta e reparo 

Admite-se que os tempos de l`alha e reparo obedeçam a uma distribuição exponencial, ou 

seja, as taxas de falha e reparo têm valores constantes. 'I`al consideração e leila devido a 

evidências experimentais, caracterizando um modelo markoviano (o que implica ein taxas de 

transição constantes). Uma conseqüência importante dessa consideração e expressa abaixo, 
sabendo-se que m e o tempo medio para a falha (l\/l'l"I`I<` ou tempo de operação) e r e o tempo 

medio de reparo (M'l"l`R): ' 

l l
_ À = »--e tt = ~-~- (Sb) 

III I'
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3.2.3- Equações dos indices de confiabilidade 

(Íom base nas hipóteses anterio|'mettt.e citadas podem ser estabelecidas as equações gerais 

para calculo dos indices de confiabilidade. 

` Sendo P(s) a probabilidade de um sistema estar em um estado de falha S, de duração 

media R(s) e tempo médio para a falha m(s) (M'l"l`F) , e sendo Ms) a taxa de falha do sistema, 

tem-se: 
- 

V R u) I 

P(s›= ÂÍ- Ms): ---~ (37) 
m(s) tn(s) 

Deste modo: 

Pts): Ã‹s~)*R(s› (ss) 

3.2.3.1- Contingência simples (falha passiva ou ativa) 

Seja agora um componente i de um sistema, no estado de falha S (falha passiva ou ativa). 

A probabilidade de uma contingência simples (falha) sera: 
_

N 
P‹s›= P¡(s›*I_l‹| - Pk(s››*‹ I 

- Pk(m›› (39) 
k-'I 

k¢i 

Onde: 

N- numero de componentes do sistema. 

i- i-ésimo componente (il;l,2,..., N). 

_ 
P(s)- probabilidade de que o sistema tenha o i-esimo componente no estado de falha S, e todos 

os demais operando. 

I- Pk(s)- probabilidade de que nenhum componente k (kéi) esteja no estado de falha S.
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I- P|¿(|n)- probabilidade de que nenhum componente k (kéi) esteja no estad‹› de manutenção 
programada M. 

Pk(s)- probabilidade de que todos os ̀ elementos k (lui) estejam no estado de lalha S. 

Pk(m)- probabilidade de que todos os elementos k (kwi) estejam no estado de manutenção 

programada M.
4 

(Íomo Pk(s) e Pk(m) são muito menores que l:

N 
Hu ~ Pk‹s)›*‹_| ~ Pk(ni›››=i ‹_3.i‹›) 
kz: 

para lúéi 

Logo: 

P(s›=P¡(s› P(s›= Ã¡(s›*R¡(s› (3.II) 

Assim a probabilidade de ocorrência de cada contingência simples, que venha a causar 

falha (estado S) no sistema, e igual ao produto da taxa de falha do componente i pela duração 

media da permanência do componente i no estado de l"alI|a S, /\ 
Pode-se determinar a taxa de saida do sistema do estado S (devido a contingência simples, 

falha do componente i) tits).
N 

tus): i1.¡(s)+2Àk(s) (3. I2) 
k-.zl 

. kéi 

()nde; 

u¡(s)- taxa de saida do componente i do estado de lalha S (taxa de reparo do componente i). 

Àk(s)- taxa de falha do componente k (kfii).
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(flomo as taxas de reparo (tt) são por hipotese muito maiores do que as taxas de tatha (À), 

o tempo ein que o componente está em reparo (r) e muito menor do que o tempo em que ele 

está em operação (in). Ou seja (vide equação 3 o); 
m >>tt :> tt"/`>Ã (3 I3) 

Assim;
N 
"'¬ 

Z.M‹›-›<<t1¡‹›'› ‹.‹.|4› 

k---I 

kf-i 

Supondo que N seja um numero finito (referente ao numero de eomponeutes de um 

sistema usual). 

l..o3o¿ 

tt(s)= tt¡(s) (3 IS) 

. Sabendo que o tempo de reparo (r) e a duração da falha (R(s)) e usando as equações 3 Ó e 

3.15, obtem-se a duração media de uma interrupção causada por falha ativa ou passiva do ¡- 

esimo componente do sistema; ` 

i | 

|<‹ s›= ----- = ~-›--~-- (3. to) 
u‹s› u¡‹s› 

R‹s›= R¡(s›` (3_l7) 

A taxa de oeorreneia (lrequèneia) da interrupção sera (equações 3 I I e 3 I7). 

Pt.-› Ã-‹.: =I=R‹ .- F Í. 2 -._t...`Ê.. __.otÊ.`.'? ts. ts) Àts 
Rts) R¡(s) 

Mas): À¡(s) (.š.I<›)
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3.2.3.2- Contingência dupla 

Pode-se determinar também as equações de frequencia e duração para contingência dupla. 

'I`endo em vista a probabilidade desprezível de ocorrência de duas lalhas ativas (seção 3 2.2.3), 

deline-se um estado de falha T n‹› qual existe um elemento do sistema de transmissão ou 

distribuição isolado |›ara reparo (lalha passiva). 

A probabilidade do sistema estar com o componente i no estado S (lalha ativa ou passiva) 

e o componentej no estado 'I` (conforme definido no parágrafo anterior) e os demais operando 

será: 
N. 

P(s,l›= P¡(s)*PJ-(lí›* n(l-l)k(s›-Pk(t1››*(I-- Pkuriii (320) 
kézl-¢i_¡ 

E a taxa de saida sera.
N 

u(.‹,t›= u¡‹s›-+pJ-‹t)+ 2Ãk‹_t› ‹3_2i› 
kzfll 

l‹#i,j 

(Íonsiderando a inexistência de contingência tripla;
N 
Hill - Pk(s)-Pk(t))*(_| ~- P¡\‹m))z| (3 22) 
it -i 

kârj
' 

23) [\/jz )tk(i)<<u¡(zz›+u¡(i) (3 
r....i 

k AJ 
(Tom os resultados acima e usando as equações 3.8 e 3 loeomo base: 

I*‹s.i› -- P¡‹s›*P¡(t) = ?t¡(s)*R¡‹s›*?tJ-‹|)*I< ¡(|› (324) 

I i i 

u‹s,1›'-' ¡.i¡(s)+ti¡(i)= - 

p 

_ - ~ (325) 
' 

l{(s,t) R ¡(s) R_¡(l) 

li a duração da interrupção sera;
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R¡‹s›*R¡-(t) 
R‹S,l›= 'ä-_~~-~-A _(3.2ó) 

R¡(s)+Rj(t› 

A freàiuéiieia de in|erru|›çàu sera (equações 3. I8, 3.2)-I e 3.26): 

, _

. 

À(s,l)= L( (327) 
' 

R(.»-1) 

À(.×-,i)= Ã¡‹s)*Ãju)*(R¡(»)+Rj(s)) (328) 

3.2.3.3- (;`ou|iugência dupla envolvendo manutenção programada 

De |`‹›rma semelhanle ‹.›l›lem-se as equações de fi'c‹|üém;ia e duraeau para ‹› eaâu de u 

e‹›|n¡›‹e›nenlej estar em manutenção pr‹›g,ramada (estado M), e 0 eumpuneme i estar nu estado 

S. 

À(.~z,m)= À¡(s)*ÀJ(_|n_)*(›R¡(s)+Rj(m)) (329) 

R¡(s)*R¡(m› 
R(s,m›= -~- --~-'----~~ (3 30) 

R¡(s)+RJ-(m› 

Uma analise das ei ua 'ões 3.29 e 3.30 será realizada na se 'ãu 3.3. 
I Y Q 

5.2.3.4- Fallia temporária simples, e falha aliva conjugada com disjuiimr preso 

As l"alhas leinpurarias (seção 3.2.1) iém a i`reqüe`neia de imerru|.›çä‹› ealeuladas da mesma 

I`urma que para falhas passivas., sendo que a duração e igual ao lempu de eliaveaiiieiilo dus 

elemenlus normalnienle al)e|'lus que isolam a lallia. 

No easu de uma I`aIIia ativa conjugada cum um disjumur presu., a I`re‹|ueneia «Ie 

¡nle|'rupçã‹› e calculada comu se para uma euiilinëgéricia simples, mulliplieandu u reâmlladu
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pela probabilidade de disjuntor preso. A duração da interrupção e igual à duração da falha 
ativa. 

As horas anuais de interrupção dos diferentes estados são calculadas multiplicando-se as 

freqüéricias e durações respectivas. Para obter a indisponibilidade total do sistema basta somar 

todas as contribuições. 

3.2.4- Diagrama do modelo de operação 

Na ligura 38 abaixo e mostrado o modelo completo de operação de um componente, 
apresentando a seqüência de eventos com todos os tipos de l`alha | 

l l |: 

Fecha 
mc N.A. 

Temporária 

À, À ' 

()pet'ando > Famado 
' 

t|¡=I/R
¡ 

Passiva 

À; Em I/S 
i Isolado 

Manuten. p/ reparo 

t 
" = I/R ". . 

l 
1 r i Rehga 

com ponen. 
sãos 

Ativa c/disj. preso 

[figura 3.8- Modelo de operação de um componente de acordo com a metodologia (.`S'l` 

Onde: 

?t¡- taxa de falha passiva.
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À'¡- taxa de t`alha ativa (diferente de À¡ somente para componentes dinâmicos). 

?»"¡- taxa de manutenção programada 

R¡_ tempo medio de reparo de uma lallia passiva. 

S¡- tempo necessário para isolamento do cotnponente e religamento dos elementos não 

lalltados. 

R~"¡- tempo necessario para a manutenção programada do componente. 

tc- tempo de chaveamento de elementos normalmente abertos. 

3.3- APLICAÇÃO DA METQDQLQGIA 

A seguir serão apresentados outros topicos necessarios para a aplicação da metodologia. 

3.3.1- Representação do sistema 

Um sistema real de transmissão, ou de distribuição, pode ser representado por um grafo, 
baseado em seu arranjo lisico. Dessa l`orma os ramos do gral`o serão os componentes do 

sistema (barramentos, disjuntores, linhas de transmissão), e os nos serão os pontos de 

interligação entre os equipamentos (e os pontos fonte e de carga). 

Numeram-se os nos, e posteriormente ,descrevem-se os ramos., enumerando-os tambem, 

citand‹› os nos inicial e linal de cada um, indicando ainda sua orientação (_uni ou bidirecionais) 

e linalmente declarando seu modo de operação; normalmente t`echado ou aberto. 

(_) algoritmo computacional utilizado pode lidar com ate 300 nos e 500 ramos, 20 pontos 

fonte e ate 20 pontos de carga.
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Nas figuras 3.9 e 3.10 são mostrados uma subestação simpliticada de distribuição ([8] e 

[I li|), que pode ser vista como um sistema de transmissão, e seu graI"o, numerado e orientado, 

pronto para a aplicação da metodologia.
i 

TF 8 

32 
o D 19 BA I2 Fonte I 

Í ; 
I.'I` 

I 

ÊI3 

Carga 
DJ 5 ___> 

Tr 9 
sb 7 DJ to/ 

Fonte2 . 

5 E 
LT 2 É 

Ifigura 3.9- Subestação simplicada de distribuição [8] 

U ¡ 

l..'l`I 
3 

DJ3 5 
SE(`.(› 7 TF8 9 

Foutcl O > O 
00I

O 
003 006 008 I)] I0 

0|0 - 

_ _ II BAI2 t2 Db Ut): s_____.___i> 
m I ¡ 

t)I2 Larga 

7 l."I`2 
4 DH SE(.`7 8 TF9 H) till 

Fontcl ' ' 

o > o V 0 0 
002 004 007 00') 

i 

Figura 3.10- (]rat`o do sistema [8]

O 

3.3.2- Método dos cortes minimos 

(A) metodo dos cortes minimos e' urna te'cnica que busca identiticar um conjunto de 
_ 

elementos que possam causar no sistema a interrupção de todos os caminhos existentes entre 

l"onte(s) e carga(s). 

Algumas detiniçöcs são necessárias para a correta aplicação da metodoIogia|28|:
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-caminho: conjunto de rainos orientados ou não que formam uma ligação entre a fonte e a 

carga, na direção permitida dos ramos orientados (um caminho na ligura 3. It) poderia passar 

por L'l`2, DJ4, DJS, mas nunca percorrer o sentido contrário). 

-caminho minimo: caminho em que nenhum nó do grato e atravessado mais de uma vez (o 
algoritmo computacional [I Ii| usa a topologia da rede para tnontar os caminhos minimos). 

-corte: conjunto de ramos que uma vez retirados do sistema interrotnpein todos os caminhos 

existentes entre fonte e carga. 

-corte minimo: e o corte que não tem nenhum subconjunto de ramos que por sua vez l`ormem 

corte; p‹›de-se identilicar varios cortes minimos na ligura 3. IU; contingência simples (BAIZ), 

contingências duplas (l.'I`I e l.'l`2, 'l`l¬`8 e 'l`l‹`9, etc). 

() criterio de sucesso do sistema (e de cada ponto de carga) e o da continuidade do 

fornecirnento, e considerando que as falhas dos componentes sào independentes. 

- a conliabilidade do sistema e dada pela probabilidade de que pelo menos um caminho esteja 
operativo. 

- a probabilidade de falha do sistema e dada pela probabilidade de talha de todos os elementos 

de pelo menos um corte minimo. ' 

Assim, para determinar-se os modos de falha do sistema, basta obter todos os seus cortes 

minimos. Posteriormente usam-se os modelos de conliabilidade apropriados para cada um, 

corn o intuito de calcular a contril'›uição aos indices de lieqüência e duração das interrupções. 

Os modos de lalha abordados neste traballio são;
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- (Torres de primeira ordern; um componente sofre unra falha passiva, ativa ou 

temporária. 

- (fortes de segunda ordem; dois cornponentes soliern falhas passivas, l`alha passiva de um 

componente quando outro está em manutenção programada, falha ativa de um cornponente 

quando outro esta isolado para reparo (sofreu falha passiva), falha ativa de um componente 

quando outro esta em manutenção programada, falha ativa de um cornponente corn um 

disjuntor preso, talha temporária de um componente quando outro esta isolado para reparo 

(solreu falha passiva), falha temporária de um componente quando outro esta em manutenção 

programada. 

Para a aplicação desta metodologia as informações presentes ria lignra 3,8 (taxas de falha, 

tempos de reparo, tempos de chaveamento,e tambem a probabilidade de disjuntor preso) são 

imprescindíveis. 

3.3.3- Expressões dos cortes minimos para os vários modos de falha 

Antes de a ›resentar as et ua 'ões dos cortes minimos ›ara cada modo de falha, e S/
r 

im ›ortante ressaltar al ›umas variaveis t ue serão usadas ao lon 'o de todo este item; 2: É: 

-l lk , Rk , kk - contribuição às horas anuais de interrupção, duração esperada da interrupção, e 

contribuição a li'e‹|uericia de interrupção do ponto de carga causadas por falhas passivas otr 

falhas temporárias. 

-U'|\» , 
R'k , ?t'|,¿ - contribuição as horas anuais de interrupção, duração esperada da interrupção, 

e contribuição a l'i'equerticia de interrupção do porrto de carga causadas por falha ativa ou por 

falha ativa corru tada corn falha assiva, ou ›or falha ativa con`u 'tida corn um distrrrtor' ›t'eso. 
_ 2: . 2:» _ 

~l.J" . 

, 
R" 

V 

, 
À" 

V 
- contril›ui 'ão as horas anuais de interru J 'ão, dura 'ão es erada da L L § Y 9 

interrupção, e contribuição a lrequéncia de interrupção do ponto de carga causadas por falha 

)assiva, ativa ou tem ›oraria de um corn onentc L trarrdo outro esta ein rnanttten 'ão 
l l 

progranrada,
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3.3.3.1- Falhas Passivas 

a)I`*`alha de um componente i. 

l)as equações 3. I7 e 3. If): 

Àk = Ã.¡ (falhas/ano) (3.3 I) 

Rk = R¡ (horas) (332) 

Uk = À.¡*R¡ (horas/ano) (333) 

b)FalIia de dois componentes ('i,j). 

l)as equações 3.26 e 328: 

kk = 7t¡*7»¡*((`l<¡ + R¡)/8760.) (3534) 

R¡*i{j . 

R k = ~~ ----- (ms) 
iš 

¡ 

-i' [2.j 

A principio poderia se pensar que os resultados teriam que ser multiplicados por dois, uma 
vez que tanto pode ocorrer o evento (i,j) quanto (i,i). Deve-se observar porem que o evento 

(i,j) e idêntico ao evento (Li), neste caso, não havendo necessidade de contar os resultados 

duas vezes. ` 

i lalhn pztssiva 
_| Iullm |›nss|\=;| 

j falha passivti i Išillta passiva 

Figura 3. I I- Eventos idênticos
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c)l¡*`aIha dc um componente i quando há ‹›ulr‹› c‹.›n|p‹›nc||1c_i tem manutenção pr‹›gramada. 

Da c‹.|uaçä‹› 3.29, considc|'and‹› a possil›i|idudc dc uc‹›|'i'ència do evento (i,j) ou (j,i)I 

H 
i 

_' 

`R¡+R~-J Rv¡+R-~¡ 
À K: W1*<iifiàâiàà*;i›+^›*^ fi*<i*iââ¿‹í"> 

R. R"- R- R". wkz À¡ *w + xi *À~'j*«-›i» + À ~* wi* ~~¿1~~+ À -›‹‹ À'-¡›‹‹--z-J» 1 s7ó‹› s~7ó‹›_ ' 3760 -' 8760 
(l) (Il) (III) (IV) 

(I)-estado em que i falha, j entra cm manutenção prograuiada; 
( ll)-estado em que j está cm manutenção |'›i'‹›g|^z1|muia, i falha; 

(III)-estado em qucj falha, i entra em nianulcnçàu pi'‹›gfa|nada; 

( IV)-estado em que i está cm manutenção prograinada, j falha. 

Devido à hipótese de não se iniciar manutenção prograinada com algum coinponcntc 
falliado no sistema (seção 3.2.2.0), eliminam-se os termos (I) c (Ill), c u equação rcduz~sc a 

|ii|;
V 

À" __ Ã *xau * 
l{".i 

À *Kia * l{"i 
' w i ›'iàí‹;z›iii)* i fi<iéí&;i> W) 

Da equziçãu 3.30; 

Ã*À"*(RJ› À*À"*(R'› 
â 1 R~*R-~« 

_¡ 

' 

, 
R-*ia--z 

R-«kz + mz, 
)\."k R¡+R"i )\."k Rj+R"¡ 

lJ",\= 7v'k*l{"¡\ (359)
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3.3.3.2- I‹`aIhas ativas 

a) Falha ativa de um componente i. 

- kk, =Ã¡= (3_4‹››

‹
A 

~
› 

Rik: Si 

b) Ifalha ativa de um componente i quando um outro j esta isolado para reparo. 

A 

interessante notar que somente e admitido o evento (i,j) (i sofre falha ativa estandoj 

isolado para reparo), ao contrário das falhas passivas ern que o evento (j,i) também e 

considerado. Isso ocorre devido à natureza da falha ativa, substancialmente dilerente da 

passiva. A falha passiva retira deroperaçào apenas o componente falhado enquanto a falha ativa 

retira outros componentes de operação alem daquele que l`alhou. Portanto, no modo falha ativa 

o evento (i,j) e distinto de (j,i). Uma falha ativa em j-estando i isolado para reparo, pode não 

ser um cone minimo. Esta observação tambem e valida para falha ativa e manutenção 

programada (já que esta tem um eleito semelhante a falha passiva, retirando apenas o 

componente em reparo). 

I 

' 

` .I Si + ¬ 
À. K: Ã. 

si * |<¡ 
trkz H (544) 

s¡ + Rj
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c) Falha ativa de um componente i quando um outroj está em manutenção programada. 

À À Ã S¡ + R"J- " i= ,~* " ~* «mm ---~ --~ 3.46 “ ' 1 ‹ svóo ) ( ) 

_ 
S¡*R"j 

R"k= -_-Ú (347) 
S¡ + R"j 

U"k= Ã"k*R"k (343) 

d) Falha ativa de um componente i com um disjunlorj preso.
1 

Ãikz ›\.'¡*pj (349) 

U'/¿=/ii.'k*R'k (351) 

()nde pj e a probabilidade do disjunlorj 'ficar preso quando chamado a operar. 

3.3.3.3- Falhas ternporárias 

A falha temporária e' uma falha passiva que pode ser sanada (isolada) pelo chaveamento de 
componentes normalmente abertos existentes no sistema (ver seção 3.2.3.4). Assim, a 

t`ret|_üência de interrupção e' calculada como para falhas passivas, e a duração da interrupção e'
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igual ao tempo de cllavczlnwmo dos clememos normalmente abertos. Sc u sislcmu não possuir 

c‹›mpunenl'cs N A. cslc mudo de falha não será aualismlo. 

a) Falha lempora|'ia dc um comp‹›n‹:nle i. 

Rk :lc (553) 

b) l¬`aII1é| lcmp‹›|'á|iu dc um u‹›mp‹›nenl‹: i quamlo um uulru cu|np«›ncn|cj cslá is‹›lad‹› para 
|'c|›u|'u. 

g 

Aqui cabe c‹›nsidcruçzi‹› scmclhame au caso da falha ativa c c‹›|np‹›ncnlu is‹›lud‹› para 

rcpzuu. No cvumu (Lj), u wnlponlcnlc i sofic uma falha tcxn|›‹›|'á|'¡z1 cslzmdu ‹› z;‹›|np‹'›ucn|c j 

isolado para rcpêuu. Sc uslc evento fm' um curte minimo, nào implica cm que «› cvcnlo (j.,i) 

também u sora. lista ‹›l›scrvê¶ção também é válida para 0 caso scguinlu (cm-ulvcndo 

manutenção) 
Ri + M = ”fi*"^mf*< mmíéaméàí” (355) 

RR = me (5 5‹›› 

c) I*`ulh¿| lc|n|›‹›rariu dc um úomponcntfs i quando um ‹_›uu'‹› j csla cm lmululuuçào 

|›r‹›¿,›rzunada. 

R" -+1'
. 

xu = À- ›«À"z›«( › U sz» “ ' 
~' svóo.



Ó) 

Devido ao lato do tempo de chaveamento ser geralmente muito menor do que a duração 

da manutenção programada, a equação 3.58 reduz-se az 

Ãk = Ã¡°l“)\."j*R"j (359) 

RR = ÍÇ (3.()U) 

Uk =Àk*Rk (mt) 

3.3.3.4- Índices totais para o ponto de carga 

Após encontrados todos os cortes minimos para todos os ntodos de falha anteriores, 

calculada a contribuição de cada um, pode-se obter os valores totais dos indices para o ponto 

de carga: ?zr(taxa total de interrupção), lJ| (horas totais de interrupção anual), e Ri (duração 

média de uma interrupção). 

NI N2 N3 *¬ " “¬ 
Ãfl' '- 'l' Zzxlk 'l' Zxllk .O_) 

li-›l l§‹2l kl'-l 

NI NZ N3 
u.,¬ z zuk + Ztrk + zu'-k (mz) 

k-:I kzl k-I 

UT RT = ~»-A (304) 
À-¡¬ 

Onde; NI e o numero de cortes minimos provocados por falltas passivas e lem|'›orarias, 

N2 e o numero de cones minimos provocados por falhas ativas e N3 e o numero de cortes 

minimos provocados por falhas passivas, ativas ou temporárias quando um outro componente 

está em manutenção programada. `
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3.3.3.5- Índices totais para 0 sistema 

Uma vez que todos os pontos de carga forarní analisados, se l`or requerido, podem ser 

calculados os indices de conliabilidade para o sistema Considerando que a perda de qualquer 

ponto de carga representa uma perda (falha) para o sistema, e que os cortes minimos já l`oram 

definidos para cada ponto, basta apenas eliminar as intersecções entre os dil`erentes conjuntos, 

e então calcular os indices totais pela metodologia exposta anteriormente. 

3.4-. ÇQNÇLUSÃQ 

A metodologia (TST e uma ferramenta extremamente util para a avaliação da 

confiabilidade de sistemas de transmissao. 

Representa a operação de um sistema eletrico com elevado grau de realismo, 

considerando a maioria das condições que o influenciam na pratica. 'l`rata de diversos modos 

de falha, analisa os eleitos da atuação da proteção e da manutenção programada de uma forma 

simples e muito llexivel.
L

O As hipóteses simplilicadoras da metodologia, conlorme foram vistas na seção 3__.2, não 

constituem limitações à sua aplicação. Relletetn aproximações de ordem prática, cuja validade 

permite diminuir consideravelmente o grau de complexidade da tecnica. 

A utilização da técnica dosicortes minimos para a identilicacão das contingências que 
interrompem o fornecimento permite o armazenamento permanente das equações das 

contribuições. Assim, vários sistemas diferentes (ou varias configuraçöes do mesmo sistema) 

podem ser analisados rapidamente, indicando a metodologia para uso em estudos de 

planejamento.
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A mesma tlexibilidade que possibilita o us‹› da metodologia CST para estudos de 

planejament‹› de sistemas de transmissão, permite a sua utilização em estudos de distribuição 

[I5]. . 

(Íonjugada a consideração de ineenezas nos dados, a tecnica representará ainda melhor os 

sistemas (sejam eles de transmissão ou distribuição), obtendo resultados mais realistas.
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QAEÍTULQ 4 

TRATAMENTQ DE INÇERTEZAS

\ 

51.1: INTRODUÇÃO 

O objetivo de qualquer tecnica de avaliação da confiabilidade em geral, e de sistemas de 
potência em particular, e a estimação de indices de conlibilidade de um sistema complexo. No 

caso de sistemas de potência, estes indices poderiam ser frequência de interrupções, duração 

da interrupção, probabilidade de falha, etc, que seriam usados como base para a tornada de 

decisões em estudos de planejamento (mediante a comparação de diversas alternativas). 

(Íonforme foi visto no (Íapitulo l, o banco de dados e, atualmente um dos principais 

limitadores dos metodos de avaliação da confiabilidade. O conjunto de dados precisa ser 

estatisticamente suficiente (em quantidade tal que assegure a sua representatividade) e o mais 

conliavel possivel (minimização de erros no registro e compilação). 

(.)s dados de confiabilidade dos componentes de um sistema são geralmente provenientes 

de duas fontes |'|9|; testes el`etuados em amostras, ou registros de campo _ lim ambos os 

casos, sempre haverá incerteza sobre os resultados obtidos (sempre haverá um desvio-padrão 

em seus valores), podendo ser tratados corno variáveis aleatórias. Os dados podem ser 

apresentados para l`uturos estudos de três formas; somente pelos valores medios, pelos valores 

medios e variâncias, ou pela função densidade de probabilidade (pdl). A terceira opção e a 

mais completa e adequada, mas nem sempre possivel de ser utilizada; torna-se diticil, muitas 

vezes, ideutilicar a pdl' seguida pelos dados. A representação dos dados (variaveis aleatórias) 

atraves da media e da variância não e tão representativa, tuas apresenta um grau de realismo 

muito maior do que somente pelo valor medio, visto que efetivamente considera a existência 

de incertezas nos dados.
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Pelo que foi exposto acima e no Capitulo l, pode-se inferir que todo o estudo que utilizar 

dados operativos de componentes para avaliação da conlial›iIidade deve considerar a existência 

de incertezas e adotar um modelo matemático que as levem em conta e venham a refletir seus 

efeitos nos indices calculados. Em outras palavras, torna-se necessaria uma representação mais 
completa do que o valor esperado, tanto para os dados corno para os resultados (indices) do 

modelo matemático de avaliação da confiabilidade de um sistema. 

4.2: MODELOS DE TRATAMENTQ DE INÇERTEZAS 

Existem basicamente duas abordagens que podem ser usadas para tratar incertezas nos 

dados, refletindo-as adequadamente nos indices de contiabilidade calculados; simulação Monte 

Carlo e metodos analíticos. hm ambos os casos aproximações e hipóteses (baseadas em 

aspectos práticos ou estatísticos) podem ser efetuadas de modo a simpliticar substancialmente 

o problema. 

4.2.1- Simulação Monte Carlo 

As tecnicas que utilizam a simulação Monte Carlo (SMC) buscam simular a operação real 

do sistema ao longo do tempo, Isso e l`eito`-rnediante sorteio de ainostras representativas do 

sistema. A referência [l4|, e a segunda abordagem da rel`erencia [I*)} (ver seção 2.3) são 

exemplos de aplicação de simulação Monte (Íarlo ein sistemas de transmissão e distribuição . 

Urna descriçao pormenorizada desta tecnica pode ser encontrada na referencia [32|, 

contudo os pontos principais podem ser aqui citados: 

- a estrutura do sistema e conhecida, ou seja sal›e~se como os diversos componentes 

relacionam-se entre si de modo a produzir a saida do sistema, Na figura 4. I e apresentado um 

modelo de uma estrutura de sistema |32],
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l)ados fome 
xl,x2,.__i,.\l 

Cornponcnlcl Componcnle 2 (?on|ponen|C3 
` 

_\¡l=Gl(xI,i..\l) y2=G2(X|,..Xl) y3-^-(`i3(.\l,...\I) 

("o|nponenlc 4 (`on|ponenlc 5
i 

_\'-l=-(1-l(yl,_\'2) _\'5›-(}5()3,.\;l,...\l) 

Coniponcnlc (› 
_y(›~~~(}(`›(_\2._\'5) 

Componcnlc 7 
y7'=G7(y4.y(›) 

Saida 
yS=Gs‹ y4r)'7) 

Figura 4. I- Estrutura de um sistema. 

- as variáveis aleatórias xi que determinam a performance dos componentes tem suas 

distribuições de probabilidades F¡(xi) conhecidas (por exemplo iempos para fallia e reparo com 

distribuição exponencial). 

- podem ser geradas n amostras (n realizações de cada xi) de lal l`orma que o conjunio de 

amostras de cada xi consliiua uma distribuição correspondente à l*`¡(xi). A geração da amostra 

pode ser feita usando-se uma sequencia de numeros alealorios, e substitui-los em I"¡(xi) como 

probabilidades, e oblendo assim os valores de .xi 

- se o numero de amoslras n l`or sulicienlenienle grande, o conjunto de valores da saida 

rellelirá a disiribnicão do desempenho do sistema (que a principio e desconhecida). 

Um llu›‹o¿.;ra|na siinplilicado da tecnica e apresentado na ligura 4 2 |32|
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Estrutura do sistema. e funçoes Emmda de distribuição de cada .\itF t.×i)›
i

\ 

Geração de um valor xi para cada uma das 
distribuições, obtem-sc um vetor x.

. 

^ Processamento 

Conversão do vetor x, cm um valor de saída 
de acordo corn a estrutura do sistema. 

Repetir u vc*/.cs 
Analise estatistica dos n valorcs 
dc saida do sistcma. 

Função distribuição da saída 
do sistema Saida

E 

Figura 4.2- Fluxograrna simplilicado da simulação Monte Carlo 

Três fatores vão determinar a acuracidade da simulação Monte Carlo [32]: 

I) a lidedignidade do couliecimento da estrutura do sistema, isto e se a estrutura idcntilicada 

corresponde à real. 

2) a precisão com que as límçóes F¡(xi) representam as distribuições reais das variaveis xi. 

3) 0 numero de valores amostrados para cada l"¡(_xi), o qual será função do risco 

(probabilidade) que se admitirá de que os resultados se afastem do valor real de uma certa 

quantidade (o erro). 

A simulação Monte Carlo e largamente aplicada quando a experimentação do sistema não 
pode ser feita, ou quando o modelo do sistema não pode ser resolvido aualiticamente. 

Apresenta como principal vantagem permitir a avaliação do comportamento do sistema pelo 

tempo que for necessario, sem a necessidade de usar somente dados de testes reais ou registros 

de campo. 'l`rata incertezas da forrna mais completa, lidando com a função
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distribuição de probabilidade dos dados (ou sua timçáo densidade de probabilidade), obtendo 

os resultados da performance do sistema na mesma forma. Pode-se tratar com diversos riscos 

de erro, e vários algoritmos e tabelas de números aleatórios (usados na geração das amostras). 

As desvantagens da tecnica não podem ser esquecidas. Nem sempre e possivel conhecer 
com a necessária precisão a estrutura do sistema (relação entrada-saida). Outro problema que 

surge e 0 da identilicação das distribuições das variaveis que determinam a perr`ormance dos 

componentes (igualmente uma preocupação nos modelos analíticos, mas que não 'e' tão 

restritiva, uma vez que nas tecnicas analíticas, geralmente se busca a conliabilidade do sistema 

no estado estacionário-ver seção 3.2.2.8). Se esta identilicação for feita erroneamente, levará a 

resultados sem valor. Isso e particularmente importante porque distribuições como Log- 

Normal, Gamma ou Weibull podem parecer todas adequadas a um conjunto de dados, apenas 
trocando-se alguns de seus parâmetros. 

Contudo, o principal problema da simulação Monte Carlo e a geração das amostras, em 

número suliciente para relletir a distribuição de probabilidades real da saida dos sistema. Não 

obstante a utilização generalizada de computação digital, as simulações envolvendo sistemas 

complexos e de grande porte (um dos principais interesses deste trabalho) podem tomar muito 

tempo de programação e execução. Quando se deseja realizar estudos de planejamento, em 

que varios sistemas são avaliados como opções, ou mesmo díl`erentes conliguraçöes do mesmo 

sistema, as dificuldades multiplicam-se: cada alteração, por menor que seja, cria um novo 

sistema que deve ser analisado desde o início (nova "amostragem", nova computação dos 

resultados, novos testes estatísticos, etc). (`Iaro que em estudos analíticos isso tambem terá 

que ser feito, mas o tempo dispendido podera ser consideravelmente menor. 

4.2.2- Métodos Analíticos 

Nos metodos analíticos l›usca-se uma modelagem matematica da relação entrada e saída 

do sistema, de modo a encontrar equações que permitam calcular a performance do sistema. 

Para tanto, aplicam-se ao problema real simplilicaçöes e aproximações (de carater pratico,



73 

matemático, estatístico, etc), as quais tornam possivel sua representação atraves de equações 

relativamente simples, permitindo urna programação e execução rápidas em co|n|›utador 

digital. As aproximações usadas dependeräo muito do objetivo do estudo e das condições de 

cada sistema sob análise. 

i No que tange à avaliação da confiabilidade os metodos analíticos constituem a maioria das 

tecnicas existentes (ver seção 2.2), principalmente quando não há consideração de incertezas 

nos dados. Mesmo que exista essa consideração, modelos aualiticos costumam ser usados 

(gl I9-22]). Pode-se identilicar, grosso modo, duas abordagens para o tratamento de incertezas 

nos dados: 

- busca-se a líinção densidade (ou distribuiçao) de probabilidade dos indices. 

- estabelecem-se limites de conliança para os indices. 

Em ambos os casos fazem-se hipóteses acerca das distribuições seguidas pelos dados, e 

em alguns deles ([20-221) sobre a distribuição seguida pelos indices de conliabilidade tambem. 

4.2.2.1- Obtenção das distribuições dos índices 

()s métodos têm por objetivo encontrar a líuição densidade (pdf) ou distribuição de 

probabilidade dos indices de confiabilidade, usando para tal equações matemáticas que as 

relacionam corn as distribuições dos dados. Normalmente essas equações são formulas para 

calculo de momentos dos indices de confiabilidade (que são variáveis aleatórias), e a partir 

deles determina-se a pdf. 

Exemplos típicos dessa abordagem são as referências |i2l| e [22|. Em ambas, porem, 
determina-se como condição que a freqüência das interrupções segue uma distribuição de 

Poisson, e em l22| que a duração da interrupçao segue urna distribuição (jamma. lima 

descrição suscinta de ambos os trabalhos já l`oi l`eita anteriormente, não obstante, duas 

considerações precisam ainda ser feitas;
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- o preço a ser pago pela obtenção das pdt's dos indices (informação mais completa) e um 

número razoável de aproximações imprescindíveis para a aplicação do metodo, implicando em 

outras restrições não l`ormalinente citadas, c‹›mo o tato de que a densidade de probabilidade 

dos indices deve ser unimodal, para permitir a aproximação pelos pritneiros momentos centrais 

por exemplo [2 l ]_ 

- e'ml›ora as aproximações simpliliquem o problema, o tratamento matemático necessario para 

a obtenção das pdl's dos indices ainda é consideravel, particularmente na referência [22 |. 

4.2.2.2- Obtenção de intervalos de confiança para os índices 

Neste caso os metodos buscam obter os valores esperados e desvios-padrão (ou 

variãneias) dos indices, para, de acordo com um nivel de signilicancia adotado, estabelecer 

seus intervalos de conliança (embora em algutnas tecnicas |l8| o desvio-padrão não seja 

usado). Os metodos utilizam tabelas e graficos [l8| ou equações II9-20] para determinar o 

desvio-padrão e/ou os liniites de confiança. 

A questão que surge como capital e que para a determinação dos intervalos de conliança 
de um indice, deve-se supor que ele segue algutna distribuição conhecida, para que possam ser 
usadas tabelas ou equações conhecidas. Serido assim, recai-se nas desvantagens dos metodos 

anteriores, ou seja, a exigência de que os indices seguissem alguma distribuição determinada. 

Realmente em |_l8] as variaveis de interesse (tempos para a lalha e reparo) devem ser 

exponencialmente distribuidas, o que geralmente ocorre na pratica, em |2(`)| o numero de 

interrupções (liequência de falha) segue uma Poisson e a duração da falha uma (iamma. 

_ Não obstante tudo o que l'oi dito no parágralo anterior, as aproximações usadas nos 

metodos aqui enl"ocados não são tão t`ortes, e tampouco implicam em simpliticaçöes grosseiras 

nos modelos.
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4.3: DETERMINAÇÃO DO MQDELQ DE TRATAMENTO DAS INÇERTEZAS 

Passa-se agora a detinir as caracteristicas desejadas de uma metodologia de tratamento de 

incenezas. O objetivo e selecionar entre as opções disponiveis, a que seja mais adequada aos 
objetivos deste trabalho. Primeiramente serão estabelecidos os principais requisitos da tecnica 

de tratamento de incertezas, e em seguida apresentadas mais pormenorizada:nente as principais 

opçoes. 

4.3.1- Caracteristicas das Metodologias 

No presente traballio dispõe-se de uma metodologia analitica de avaliação da 

confiabilidade de sistemas de transmissão/distribuiçào, direcionada para estudos de 

planejamento: a metodologia (ÍS'l`. (.`omo esta rnetodologia tem apresentado um bom 

desempenho, seria extremamente interessante associar incertezas nos dados a essa tecnica. 

Portanto, o metodo de tratamento de incertezas a ser usado neste traballio deverá ser analitico. 

lltna outra caracteristica importante da metodologia (`.S"l` e a utilização do metodo dos 

cones minimos para a identificação dos eventos que causam falha no sistema, para o posterior 

calculo de suas contribuições usando os modelos de confiabilidade adequados. Assim, torna-se 

desejável que o metodo de tratamento de incertezas seja cotnpativel com cortes minimos. 

Dada apropria natureza da metodologia CST, analitica e ocupada em apenas obter os 

valores medios dos indices, e as restrições um tamo serias das tecnicas que obtem as pdt`s dos 

indices, prefere-se optar pela determinação de intervalos de conliança. A principio, parece ser a 

tecnica analitica mais adequada para uso em conjunção com a metodologia dos cortes 

mínimos, dada a sua maior llexibilidade e simplicidade.
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l)as várias técnicas descritas na seção 2.3, apos l`az.er-se a liltragem baseada nas 

considerações anteriores, foram selecionadas a tecnica de (ionzalez-Urdaneta e (Íory [l*)], e a 

de Patton |ç2U|. r 

4.3.l.I- l\'I‹:lodologia de Patton |2(l| 

Nominalmente a tecnica de Patton [20] busca obter as distribuições ‹le probalulidade da 

frequência (numero) e duração das interrupções. Contudo, corno se admite que sigam a 

distribuição de Poisson e (iamma, respectivamente, e se l›usca obter a prol›al)iIidade de 

ocorrência de um dado numero N de falhas, e a probabilidade da duração das interrupções ser 

maior do que um certo valor, essa metodologia conligura~se como obtenção de limites de 

conliança. 

Para que as aproximações do parágrafo anterior sobre as distribuições seguidas pelos 

indices sejam válidas, exige-se que o numero de cortes minimos seja razoavelmente grande, ou 

os tempos para a falha e reparo sejam exponeneialmente distribuidos. As equações para calculo 

da liequência e duraçao da lalha, considerando cones rninimos de ale segunda ordem são: 

(Ífortes de primeira ordem 
t`¡ = À¡ (4. |› 

l`¡ = (El . 2) 

(`or~les de segunda ordem 
. "¡*"k

_ 

t'¡ = Ã¡*7zL*‹ '- (43) 
' 

257 61). 
r~*r 

fi 'l' Í`|\
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Onde: 

r¡- frequência e duração da interrupção devida ao corre minimo i. 

Xi, kk- taxas de falha dos componemesj e k do corte minimo i. 

rj, rk - duração da l"alha dos componentesj e k. 

Além disso: 
fs = Z l-`¡ (45) 

ii» 
= Zi*-É-ri ‹4r‹››

S 

Onde; 

fs- frequência lolal de falha (soma das l`re‹|uências de cada corte minimo). 

rs- duração media da falha no sistema. 

Sendo a lrequéncia (ou número) de interrupções do sistema a variavel aleatoria N que 

segue uma distribuição de Poisson, a probabilidade de ocorrência de n falhas ez 
t'|l*c“' 

P‹ N = m= Vi--*-"r A (+7)m 

Sendo RS a variavel aleatória duração da inlerru|.›ção do sistema, que segue uma 

distribuição (iamma, o valor esperado e calculado pela equação (40), e a variância sera: 

T . 
|

. 

vilas): =›‹zi*¡=‹‹rf rj um 
b |_: I 

Onde l e o numero de cortes minimos. 

()s |)aràmelros (1 e Il da distribuição (iamma seguida pela variavel l((s) podem ser obtidas 

por:

A
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V R . uz at., 
rä 

\ fz 
|s z 

g 

(4. to) 
'S 

(ieralmente, tabelas da distribuição (iamma não sào disponiveis, sendo conveniente a sua 

transformação em uma distribuição (fhi-quadrada, que e um caso particular da (lanima com ‹1 

igual a 2 e 2*[5 graus de liberdade. Usando as expressões de |'29|, os limites de confiança 

tornam-se; 

i›¡(Í»-~2 <R <~(Í-*fl z¡=|- (411) 
) 

XgI,'y/2* s-7 )(gl,l Y/2 Y - 

_. _ 

()nde; 

y - nivel de risco. 

gl - graus de liberdade da distribuição (Íhi-r|uadrada (2*|5). 

X2 g| Y/2, X2 g| |_Y/2- percentis da distribuição (Ílii-r|uadrada provenientes de tabelas. 

4.3.1.2- Metodologia analítica de González-llrdaneta e Cory |I9| 

A tecnica proposta por (ionzález-l_lrdaneta e (Íory na primeira parte da referencia [I9], 

visa a obtenção dos limites de eonliança aproximados da probabilidade e ti^ct|ué|icia de falha do 

sistema. 

Algumas considerações devem ser feitas: 

- as taxas de falha e reparo são constantes (‹›s tempos para a Ialha e reparo seguem urna 

distribuição exponencial). 

- o sistema e composto de componentes independentes

A
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- existem estimativas das taxas de lalha e reparo, provenientes de testes anteriores. 

- cada cornponente pode ser representado por um modelo a dois estados. 
- uma expressão matematica relacionando a confiabilidade do sistema com a dos componentes 

pode ser estabelecida (cortes minimos). 

- o sistema esta em estado estacionário (a probabilidade de residir em determinado estado não 

varia no tempo). 

- as taxas de reparo dos componentes são muito maiores do que as taxas de falha. 

Lembrando a tecnica dos cortes minimos, a indisponibilidade total (em horas/ano) e a 

t`re‹|uência de falha de um componenlej sera (sabendo que existem 8760 horas ein um ano); 
xl À, um:«---V---~----*›‹7‹›‹›. |~*,z= ››=¡r¡ (412) 

' ` 

li a indisponibilidade total e lreqüéncia de falha do sistema serão; 
ll 

uf = Z| 1.11-d| ‹4.i3.zz› 

i=I Jzi 
. .. U _ 

I* =)_`,|‹| |see‹-?-“-›=-‹‹>¬i«›i ‹,4.i3.t›› 
' 

,-C¡87‹›‹›r já 
-'

A 

(_)nde; 

Uai - indisponibilidade do componente j. 

Ã - taxa de l`alha do componentej. 

tu - taxa de reparo do componente. 

i 
- designação do corte minimo. 

n - numero de cortes minimos. 

As expressões -lt I3 são não-lineares em termos dos parzirnctros dos componentes Alem 

disso as distribuições dc probabilidade seguidas pela i-ndisponibilidade total e lircqueircia de 

falhas são desconhecidas 

,._
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lšcpreseutat;ãa das iutfcrtezas nas cortes tiiiuimas 

(Tom a linalidade de modelar as iircei'te¿tts relacionadas corn as expressões acima., seja tinta 

variável aleatória Y, tal que Y= h(_.X'), onde X e uma outra variavel aleatória, e h a função que 

relaciona as variaveis X e Y. Se a distribuição de prol›al›iIidades de X I"or conhecida, não é 

necessario obter a distribuição seguida por Y para calcular l.£( Y) e Vt Y), respectivamente valor 

esperado (media) e variância da variavel aleatoria Y [~'l2'|. () raciocinio pode ser estendido para 

uma variavel aleatória que seja li¡nçã‹› de outras duas variaveis aleatórias: W+ h(X,Y). 

Analisa-se agora o caso da variavel aleatoria função de outras duas variaveis aleatorias 

citado acima. Se a litncao h apresentar complexidade o cálculo de seu valor esperado e 

variância de W poderá apresentar integrais ou somas de igual complexidade. Podem ser usadas 
l`‹'_›r|nulas aproximadas para solucionar tal problema [42--l3|; desenvolve-se a funcao li em 

series de Taylor (nos pontos X- l:`{X} e Y=- li{Y{) e tomam-se alguns termos apenas. 

Assume-se que as derivadas de li existem no ponto (lI{ X :_ l:`1Y{), então; 

_ ` , _` , 
I 

Ôlh 3 Ôgh 3 tzzwz z|z‹tz¡>\¡,tz¡\ z›+--«*<~~~~ 5*õ X + ~ *õ Y, 
‹) ,_ ,__ _ ô.\ âw 

_ 
Õlt 

_ 2 2 Õll 2 2 V lwl il j“"'") *Õ X 'H ”“'l *C5 Y äx õv 

(,) desenvolvimento acima pode ser aplicado ao caso das e›‹press‹`›es 4 |_šr 'I`anto 

ititlisponihilidade total quanto li'eqiiêticia de falha são funcao da taxa de lallta e da ta.›‹a de 

reparo (que sào \'ariaveis aleatorias, com variancias e valores esperados conliecidos) (`ontudo 

e necessario efetuar o procedimento a cada corte minimo do sistema. Somzun-se as 

contribuições de cada corte, e obtem-se o valor esperado e a variância da indispotiibilidade 

total e li'equencia de lítlltét do sistema.
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aê 
_l\/F 

r. 

ll 
~ 2'¬ 1I 

EÊU fi 2 i U fibv + i,i|Àj*6À¡ + ';*Z.Ci.‹i|p¡*Õp¡ (4 M) 
L i-fl 

\ Il II -¬ z 2 z z wi-;1i,~;= Z_1›¡,l,;\J.*cs.,&¡ + Zb¡,Wj*6"¡ (+15) 
ú..z| 

' 

¡zz|
' 

\)

1

J 
'_l\/J: 

.Ê- 

l`1{ l"¡| :( I'¡')|.)V+'i“*ECU'Ài*Õüi + ÍÓ) 

II II 

- 
¬ 2 2 ¬ _ 2 Vz|r| l',-1 = Z l›¡,¡«¡¡*6¡¡ -+ 2_¡l›¡)7¡-H¡*0u¡ (417) 
¡z| 

' ' 

âzzi
* 

Onde; 

- lí' Ui", E' I‹`|"- valor cs ›c|'ud‹› da indis onibilidzidc lulal c da frei dência dc líilhu do sislcmu H I Q Í 

rcspcclivaimmlc. 

- Var'lH", V¿u"I¬`l"- vuriàncizn du indis onibilidadc loud c da l`|'c‹ uénciu do Iíilhu do sistema 
â i â i 

|'cs|›ccliva|m:mc. 

- (Ulf)bv, (l"I)l)v- valor cs|›c|'â|du du indisp‹›nil›i|idadc lula! c da licquéiwiu dc falha du sislcmu 

sem a co|'|sidcraçã‹› dc inccrlczus nos dados |'‹:spccliv¿uncnlc (taxa dc iíilhu c luxu de |'c|›um 

sempre iguais aos seus vulurcs esperados). 
7 .` . . . 

- 02-M <5~¡¡j - vumulcius da taxa de íullm c da taxa dc rcpzm› du u‹›m|›‹›ncnlc _|, 

respectivamente. 

Os cocliciciiles c¡ c b¡ sào d‹:luIImdos no apêndice B. A uxprcssáu dus uuuliciunlcs deveria 
scr, tomando como exemplo u¡ “M1 

i 

62
1 

_ _ fl iih 
°|.uÀ~ _ 

i
7 1 ax-~ 

W . . J Àj-:I:.¬.{ÀJ}¢¡iJ~ |:{;i.¡; 

Assume-se que; lj l:`{Àj} c ¡.‹j -' E{pj} *:~> (_lH`)¡ -~ (lJt)¡bV.



82 

Assim, us cuuliciclnlcs passam za scr. 

¢LuÀ,==-~¿¿š~-- ¢.¢4U = "~¿iš¡M~ ‹41õ› 

#F~J $v~1 
C. . Z _....Í_1.Ê1l_›.\_. C. . 

_ 

f__É__l_Ê_1!2>i (4›¡._-,) 
|,lÀ.¡ ôxzj x,|p_¡ 

8,1% 

b _ f7< U r>¡1›»f _ ÔW rhbv 
à,z.'›¬ 

- ãíi' bzwj - '”""à;l“i'"'* (-1.20) 

Õ‹ I* › ä‹ If ~)» 
U. .W 

_ 
Z “......¶!,,.i_!›y - 

¡ 
_ 

, 
1 ____f_1|¿xí 4 _ 

(Jude: 

Para cortes dc la ‹›|dcm 

. 
7% -- ^› 

(U f`)ib\~' : __ má' '*x7h() 
' (bi )i|›v: '''' _""W-_'*Í'¡ (+22) 

)\i+|,l¡ \ 

Para cortes dc 2a olxlcmi 

X À 
(nf)-¡ = =‹= -5 - 

~¡ *›‹7‹;‹› . “V 
(À'¡+¡1¡›› ‹À¡\+¡¡¡\) 

(423) 
À Ã ‹hmfi<M¿“*^~*~flm+m› 

(À_¡+¡1_¡) mk +¡|k) '
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l*zu'a corlcs dc 511 ‹›rdcm1 
Ãi M Âl 

( 
3 .I..s-.-.-__.._....>|‹ ._ .___ _* 

V. 
...=|=87(')()

_ 

‹À_¡ +u¡-) (XL +u¡`) (À¡ +;|¡) 

(4 24) 
À. s 

‹FÍ_)¡hV: _: 
. .,._.~!_ .. .. =|‹. _ _..- =|:(. + Mk + H H 

+}l|\._) ()\.|+}l|) ` 

Us wcficicnlcs u¡ c b¡ sãu calculados |›afu cada cum|›on‹-:mc (_j,k,I) do corte i, sendo 

nlulliplicudos pelas variäncias das taxas de falha c rc|)ur‹'› de cada um, scndu us |'csuIlad‹›s 

depuis s‹›mad‹›s. 

Por c.xc|n|›I‹›, seja um sistema qualqucl' que u¡›|'csc|u'c um dcl‹:rn1i||ud«› cum: mmimu i dc 

segunda urdun, c||gl‹›l›aml‹› os u‹›m|›‹›ncnlcs (› c 7, l‹:ri¡1|n‹›s cmàu. 

_ 
._ ._¬.___Í&7. __ (U ¡-),¡,\, - 1- - *x7‹›‹› 
(ló + Nó) (Â7 +117) 

À - À 
()_._._...;|;. ...__..___.:_7___.._..;|;(ll() + : 

I 

...___
4 HW 

<Â‹›+l1‹›> Ú~7+H7> 

- › 

_ 

â'‹ u f-›¡¡,\, 
\ 

â2‹ U ,z ›¡¡,, H .uh “ “¿'À'z”-"' °.,..z\7 
- '“¿Ã*g* 

0 ' 7 

Í- ÔZ<“r>¡1›» 
' Ô2(Ur>¡|›» 

Çi¬l||l,, 
è K' Y A ›_Í7m_'_› ci_u¡‹7 : um ` M' 

äug ' âuã 

A u›m|'il›uiçà‹.› dcslc cnrlc uu \-'ulm' cs|›c|"‹1d‹›«lu md¡sp‹›nil›iIidu‹lc l‹›lz|I sem

) › I 
_ I . .}.()ll] 

` 
| ') Í 7 Í 

IVLÊUI Í: ;(UI`)il›\' + *°|.u/.<›*67..‹› + *ci_u}.7*Õ9.'7 + §*c|.||H‹.*6H‹› + 7 +"I.m‹'y -

O 

l<zu;iuci||¡u swncllumlc pude scr fcilo para a |`rc‹|ué|“|uiz| dc fallm c pura us \'z||'i¿|ncius.
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Cálculo do intervalo de coitliauca através da llesignaltlatle de Çheltysltcv 

'l"endo calculado valor esperado e variância, tamo da indisponibilidade total quanto da 

frequência de falha determinam-se os intervalos de confiança aproximados. 

' Intervalo de confiança, neste contexto, e um intervalo aleatório ( intervalo onde ao menos 

um dos pontos finais e uma variavel aleatória), que abrange o verdadeiro valor do parametro, 

com um nivel de confiança especificado (_l- y ) [43]. 

Neste trabalho, porem, ha interesse no intervalo de confiança bilateral, que pode ser 

apresentado atraves de um exemplo. 

Seja xl, x2, x3,...., xn urna amostra aleatória de um parâmetro com uma pdf f`(x). Seia 

'l`l= tl (xl, x2, x3,._.., xn) e "I`2“-“ t2 (xl, x2, x3,....., xn), duas estatisticas tais que: 

'l`I \ T2 para todo x, e P("l` 
I z<_ x sí 'l`2) J; ( I- y) 

()s valores 'l`l e T2 são chamados limites de confiança inl`erior e superior respectivamente 

com nivel de confiança l-y, e [TL T2] e o inten/alo de confiança bilateral para x, ou seja; 

l›‹×>"r2› = y/2 xz Pt×«é'*|'l 
› 
z y/2 

Normalmente, para determinação de iiuervalos de confiança e necessario que a 

distribuição de probabilidades da variavel aleatoria de interesse seja conhecida. No caso dos 

indices de confiabilidade isso nem sempre e possivel. No entanto, a I)esigualtlade de 

(`.hel›yshev permite a determinaçz`1o de intervalos de confiança para tinta variavel aleatória, sem 

haver a necessidade de conhecer sua distribuição de probabilidades. lí preciso apenas que o 

valor esperado e variância da variavel estejam disponiveis.
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'I`al como delinida em |3()›-3 I | e [4 I] a expressão da Desigualdade de Cliebysliev ez 

. ._ I P{I.z{x}~`k*cs<x<l1{x}+k*‹:|2l---3 (+25) k~ 

Onde: 

Lilxl e o valor esperado da variavel aleatória x; 

Ó e o desvio-padrão da variavel aleatória; 

k Ó o numero de desvios-padrão arbitrados. 

() metodo de estimação da probabilidade [3I| de um dado desvio da media ocorrer, 
consiste em lixar k e calcular l-l/k2 _ 

Por exemplo pode~se supor uma variável aleatória com distribuiçao normal de media zero 
e variância um Deseja-se obter a probabilidade do seu valor estar entre _I; 20 (isto e kl--2); 

Pl ~ k*cs <x k*c¡} 2 I
- 

k_ 

P; -2*0 <_× <2*0: 20.75 

Assim, há uma probabilidade de no minimo 75% da variável aleatoria x assumir valores 
entre I. 20, quando calculados por Desigualdade de (`||ebysl\ev. 

(_Í‹›nscrvalividade do intervalo de stouliança ‹›l›li‹l‹› via l)csigualdade de (Íhcl›_ysl|cv 

(`om relaçao ao exemplo anterior, calculando inicialmeme atraves da tabela de areas 

delimiladas pela curva normal U5] obtem-se uma probabilidade de 95.54% da variavel x 

assumir valores entre .L 20, valor este sul›slancialmenle maior do que 75%.
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A Desigualdade de Cliebyshev, como esta acima exposta, e' vaga (estabelece apenas um 
valor ttiiniino para a probabill›idade da variável assumir valores ein uiii intervalo) e imprecisa 

em comparação cont outros metodos (desde que a distribuição de proluthilidades da variavel de 

interesse seja previamente conhecida). Porem, o uso da Desigualdade de Chebyshev e 

universal, estendendo-se a toda e qualquer variável aleatória que possua media e variância 

conhecidas |3‹)|. 

Neste trabalho está-se interessado na determinação de intervalos de conriança para os 

indices de confiabilidade, que tenham distribuições de probabilidade desconliecidas. 

Invertendo o processo usual de emprego da Desigualdade de (Íhebyshev: ao inves de fixar 

o intervalo para obter o nivel de conliança, lixa-se o nivel de confiança para obter o intervalo 

(como é usualmente feito em estatistica). 

FT. >f 3 2-7 .¬ ,__ , , . . ') , . . 

l:ntao, laz-se o nivel de confiança igual a I- I/lt-'-, obtem-se k, e substitui-se l\ e 

equação 4.25, determinando os limites, e por consequência o intervalo de conliança. 

Claro que a definiçào do iiivel de confiança c‹›ntitiua a estabelecer um valor minimo para a 

probabilidade da variável aleatória assumir valores dentro do intervalo de conliança. Aqui, 

porem, isso e benel'ic‹'› já que assegura que o nivel mininto de conliança sera aquele adotado. 

Uma outra consequência ainda mais importante e o l"ato de que os niveis adotados 

normalinente (9t)%, 95%, etc) redundam ein intervalos de i 40 (desvios-padrão), contribuindo 

ainda mais para a segurança, uma vez. que em muitas distribuições tais intervalos corres|›‹›ndem 

a quase lt)‹J% de probabilidade. Assim o nivel, dito ntinimo, de conliança lixado na 

Desigualdade de (Íhebyshev conduz a intervalos de conliança reais (que seriam obtidos caso as 

distribuições das variaveis fossem conhecidas) consideravelmente superiores. 

Dois exemplos pertiiitem al`erir a conservatividade resultante;
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I) Seja uma variavel aleatória qualquer, que apresenta tuna distribuição normal, com média e 

desvio-padrão conhecidos. Quer-se determinar os intervalos de confiança atraves da 

l)esigualdade de (Âliebyshev para os~ niveis de confiança de bt), 70, 75, 80, <)t) e 95%. 

Conjuntamente apresentam-se os niveis de confiança denominados reais, obtidos atraves de 

consulta a tabelas de áreas deliniitadas pela curva normal |35 |. 

Nivel de confiança Numero de desvios Nivel de confiança real 

lixado via padrões arbitrados (tabelas), 

Chebyshev (k) correspondente a i k*

G 
(›(')% .L |.58I 8 8 .()(i)% 

70% .L l.82() 93 22% 
75% LL _ QOO 94 _-14% 

80% L2.23ó 97.47% 

‹›‹›% 1' Ã. l()2 99. 84% 
95% L 4.472 ¿ I t)(_›% 

Tabela 4. I 
- Niveis e intervalos de conliança para uma variavel aleatoria com distribuição 

normal. 

Por exemplo, para um nivel de conliançade 60%, corresponde um intervalo de conliança 
via (fhebysliev de J; I.58I 0. Para este intervalo de confiariça, consultando-se tabelas de uma 

distribuição normal |_35|, obtem-se um nivel de confiança de 88.00%. 

2) Supor uma outra variável aleatória que siga uma distribuição Gama, com media (lil }) de 

4_8l9 e desvio-padrão (Ó) de 3.897 (implicando em (x=“~"(52/El le--3.317 e [5-e lil 12/62--el 453) 

|29|, Quer-se determinar os intervalos de contiança atraves da I.)esig,uaIdade de tfliebyshev, 

para os mesmos niveis de conliança lixados no exemplo anterior. (.`onjuntamente apresenta~se 

o nivel de conliança real obtido atraves de uma distribuição (`hi-quadrada equivalente [35-3(›i|, 

tal como exposta abaixo;
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(ieralmente tabelas das áreas delimitadas pela lítnção Gama não são disponiveis, faz-se 

então uma transformação desta para a litnção de distribuição de prolmbilidade (Ífhi-quadrada 

[29|, já que esta e um caso paniculaq da Gama com media igual a gl (graus de liberdade) e 

variância igual a 2gl, quando ua- 2 e B: gl/2. Deste modo seja uma variavel aleatória X5 Gam ( 

ot, ll) e que exista uma transformação linear tal que Y=kX. () valor esperado de Y sera:
‹ 

E{Y|=k*tâ{x;=k»=a*¡s 

Fazendo k=2/ot ; 
= 2*l5 = gl e Y E )(2(2*B), Y tem uma distribuição Chi- 

quadrada com 2B graus de liberdade, sempre que k=2/ot. Os limites de confiança tornam-se: 

2 < ,A2 _ PlX gI,y/2-Y §}(, gl,l--7/Zl -l_'Y 

) 2 I / 2 |lX gl,y/2 Ík*)\ 5X gl,l~y/Zl :Í “Y 

Para k'~2/ot, 

) 
(X_ 2 ,(1 2 _ ll:*X g|,y/2 SY > E-X 31,1 y/21 = I -Y 

Assim, os limites superior e int`erior de conliança licam determinados por: 

. 
U 

_ 2 - 

, U z - 

>«¡,,,~ = -2-*X gti z Àsup zz ;-*X gm 
í 

wmgt ~» ms 

()s valores dos limites superior e inferior de conlianca via (Íhebyshev serão tt I~ ko e 

tt - ko respectivamente. Devido à assimetria da distribuiçao (`hi-quadrada, o limite inl`erior 

calculado por (Thebyshev pode ter valor negativo, o que não e real para indices de 

conliabilidade. Entao, nesses casos o limite inferior sera considerado igual a zero, o que nào e 

muito grave visto que o interesse principal concentra-se no limite superior dos indices
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analisados. Apos serem obtidos os limites via (`liebyshev, estes são substituídos nas expressões 

para distribuição Chi-quadrada, obtem-se os percentis e atraves de tabelas de areas 

delimitadas pela liinção (Íhi-quadrada [35-3‹›i| chega-se aos valores reais de y/2 e I-y/2, ou seja 

0 nivel de confiança real. Para o exemplo em questão, lembrando que a media vale 4.8 I9 e o 

desvio-padrão 3.897 (tx=3.3 I7 e I .-453 e gl¿3)1 

Nivel de 

conliança 

lixado 

Intervalo de X inf 
confiança via X 
(Íhebyshev (adotado) 

sup 

Nivel de contiança 

FCZI 

(tabelas |35-3(›|) 

(30% Í. l58l _|‹› .*)8l 92..š% 

70% |, l.82(› ll.*)34 ()“' 
_ 
2|.%'() 

75% 2 _ 000 I2 .()l3 95.3 \_c c 

80% J. 2.230 Is 533 96 . 
Sl)-'u 

90% L 3.l(›2 l7 tl42 07. l

O 
7 U 

95% .L 4.472 22 .247 99, 7 0 -' z' U 

Tabela 4.2 - Niveis e intervalos de conliança para uma variavel com dislribuiçzto (iâuna, 

aproximada por (Thi-Quadrado equivalente, com nivel de incertezas (cs/li: } ) de 3(›*?-‹›t 

Nos dois exemplos pode-se eonstatar que o uso da Desigualdade de (.`heb_ysliev para a 

deterininação dos intervalos de conliança e um metodo adequado e conservativo Sua validade 

estender-se a qualquer variavel aleatória que disponha de media e desvio-padrão, 

independentemente de sua função densidade de probabilidade ser conhecida. 

Não obstante o exemplo 2 ser expressivo, o alto coeliciente de variação (G/tt), de cerca de 

80% poderia ser o responsavel pelos resultados. Para dirimir eventuais duvidas apresenta-se o 

mesmo exemplo, cotn a mesma media e supondo ainda obediência a urna distribuiçao (janta, 

com coelicientes de variação de 30% e l5% .
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Nivcl de 

c‹›nIizu1çu 

_ fixzido 

Intervalo dc 

cunliunçzi viu 

(Íhcbyshev (adotado) 

X inI` 

Xsup 

Nivel dc wiiliaiiça 

real 

(_lal›‹;Ias [35-3o|) 

60% .tz I 58I 2.533 7.105 89. 3% 
70% 'I 

I 826 2.I7*) 7 459 93 99 '6 

75% .L 2 U()() I.927 7."/ii 95 89 '.,›____ _____ ____ 

8( III íi I; 2.236 I.58() 8 052 *.I7.2'f¡› 

909 'Ó .L.š.IÓ`2 (_).2-`I('› ~›_3‹›2 99 5% ______ _? 

959b .L 4.472 (I O W ||.2s‹› 2 I U()°'u '___ V 

'I`aI›cIzi 4.3 - Nivcis c intervalos de confiançzi para uma variável cum ‹IislriI›uiç3‹› (iainu, 

apruxiiiiacla pur (.`Iii-Quuúlimln equivalente, cum nivel de inccrlczas dc 30%. 

Nivel dc Inlcr\×aI‹.› dc X inI` Xsup Nivcl de coiilizmçéi 

couliâ-ulça cuntizuiçâi (adotado) real 

lixado viu (tzibclas |3 5-5‹›|› 

-_.___-__ _. 
(`I'¢f2í>fII°'\' __ _______ ___ ._ . _.....-_.-_.._- 

-..__ 
9“'I'‹› -_.__ 

"" 
I 53' 3-67° _ 5-903 _--_______,__§*>;l`_I‹›__..-..._- -._____. 

mm 'Q __"_ I: I .S20 3.='I9*)_____ ().I.}')Mm __ 93.(I*5`9___4 ___“_____›_\ 

759-9 I. 2 .(›(›(› 3.373 
. 

Õ 305 
_____ -__ .§ÊÂU`?g._._._....-__._._ 

8‹`›% I.. 2 2.56 3.202 ().43(› 97 I?-i› 

9‹›*:-1, .L .S . I 02 2.533 7, HIS W °“z 'U 
()5(š'i› 1. 4 472 I.58() 8í.()52__A 5 l‹›‹›*!«‹, __ 

'I`ul›uIzi 4.4 - Nivcis c inlcrvzilus de conliuiiça para uma variável com «Iis|i'ibuiçz`i‹› (iama 

(cucliciciiic dc variaçà‹› de IS”/ú, (1-= 0.108, [Si--44 420 c 90 graus dc Iil›ui'dzuIc› 

upmxiiiuula por (flii-(_)i|zidi'zidu cquivulcnla, com iiiódizr- 4.8I9 c àIúõvi‹.›-|›âuIi'à‹›--0.723
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()bscrv‹:-se que uma dislribuição X2 com graus dc Iil›crdudc superiores al lrimu, pode scr 

aproximada por uma normal |37| con! lnédiu zero c variância. 

Em todos os casos observou-se que uma vez fixados os niveis de conliança os rcsullados 
p'a|'a uma variável que olnzdcça à disu'ibuiçà‹› (iuma, com diI`‹:|'cn|us coclicicnlcs do vawiução, 

aprcscula|n-sc c‹›nscrvuliv‹›s com a ulilizuçào da lksiguuldadc do (`I1ul›yshcv para 

dclcnninação dos limilus do confiança. 

As figuras 4.3 c -1.4 pcrnnilcln alkrif an um|›liludc dos inlcrvzalos |.›z||'z\ os woliuicnnlcs dc 

variaçà‹› de 80, 30 c I5%., |.›â||'a niveis de coníiunça de (›(`›c *)(›'f'¿. rcspculivu|num‹: 

0 À À À Á Á Á O In|ewaI‹› |.mm l5% 
g g W g Q de i||cc|1c'uns 

,.___._¢._._._. -ü- Inlcwalo |›am 30% 
¡ 4 X i t ¡ 

de iunccflczas 

0 2_5 3_¿, 4_3 6 7_ ¡ | | 
_r- Inicn/alo |mrâ| 80% 

de incertezas 
Limites |›âu'z| 60% dc conlizunça, pam IS, .S0 c 80% Média 

dc nnccrlcms nos dados. 

|"igu|'u 4 3- Limilcs |›z1ra 00% de \;‹›nliunça, para \2\|'¡us niveis dc inuc|'Icz.â|s. 

-*V-~ Inlcnvânlo pânm I5% 
A- A * A A * *WA xt de i||cc|1c'1.¡|s 

W H 18 W ä -~ü_ I|||ewâ¡Io |›âu'â| 50% 
dc i||cc|'lczas 

1 1 X ¡ ¡ I 

¬k-- Llllowânlo pariu 80% 
' 

| ice r em ~ 

u 0.2 2.5 4.8 7.1 9.4 |7.| 
° ' ° 

_ 
->€- Média 

Limites |›zm| 90% dc confiâunça, |›âm| IS, 30 c 80% 

o--0»---4 

de inccrlczas nos dados. 

lfigum 4.4- Limilcs para *)‹.›'š“ú de conliunça, pauu varios niveis do im;ur|c¿us
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Portanto, a metodologia de (ionzález-lJrdaneta & Cory alem da consideração de 

incertezas nos dados das taxas de fallia e reparo, do calculo de l`reqi"iência e prol›al›iIidade de 

falha, ainda apresenta a vantagem de chegar a resultados conservativos para os intervalos de 

conliança desses indices. 

4.4¬ ÇQNÇLUSÕES 

Após a analise das duas opções disponiveis, optou-se pelo metodo analítico de Gonzalez- 

Urdaneta e (ffory [l9|. 'I`al tecnica será usada em conjunto com a metodologia (`S'l` para o 

cálculo da conliabilidade de sistemas de distribuição e transmissão. 

Uma questão que muito contribuiu na escolha foi a possil›ilidade de considerar as 

incertezas dos dados como inlbrmaçöes de entrada. Isso e feito mediante a cspecilicaçào das 

variàncias das taxas de falha e reparo dos componentes (como pode ser visto nas equações 

4. I 5 a 4. I8). Outras tecnicas reconhecem a existência de incertezas nos dados (tanto que as 

relletem nos indices mediante calculo de variância), mas nao usam como entrada a variância 

das taxas de lallia e reparo, apenas assumem que os indices seguem uma determinada 

‹.listribuição. 

As hipóteses usadas pela metodologia adotada são semelhantes as do (`S'l`, possibilitando 

uma conjunção mais fácil entre as duas tecnicas. 

Um dos principais atributos da metodolo¿;ia (ÍÍS'I` e a determinação dos cortes minimos, 

que e uma tecnica versatil e facil de ser manipulada em computador digital. (Tomo a tecnica da 

referencia 
| l9| tambem utiliza os cortes minimos como ferramenta basica para o calculo dos 

indices, nada mais logico do que pensar em co|iju›_.;ar as metodologias.
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Unm uieiuduI‹›giu de l.iz1lzunenl‹› de iriecrlezas nus dzidus deve ieileli-las em luduâ us 

indiees ezzleulzidug, lim | 
|<›| issu rculiuçnlc ueurrc, uma vez que são ezilculudzls vm“i¡ii|eins lzinlu 

para 11 ticquéucizi quaulu para u pmbabilidzidc de fulhui 

Pussivclmeuie, p‹›ró|u, u mais interessante dus curuelcrislieas da leeuiezi de Uuuzàlez- 

lƒrdziiielzi e (`u|*y seja ai ulneuçàu dus inlervulus de euuiiziuça A l`ur|nu comu za I)e5i5uuIdzide de 

(`hel›yshev e utilizada gzuuuie uma I'iexil›iIidude euusideiuxel ai iuel‹›d«›l‹›¿;iz|; nau exige, pura ai 

dcleruiiuaçäu dos limites de eunfium,'u, que os indices de à;‹›uIiâil›iIidudc sigauu uma deleruiiuuda 

disuiliuiçäu de p|\›buI›ili‹_|âide (`‹›|m› se uàu bzislusse, us iesulluduzâ uhlidus são ‹.:‹›||se|'\Vuli\'us; 

a|›|'eõeulam valores reais de eunlizmçzi (caleulailm usuudu ai dis||'il›uiçáu de pr‹›l›¡|l›ilidudc 

seguida pelo iudiee) iliziiures du que us iixudúis nu eàluilu.
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ÇAHTULQ5 
Meroootoem çsrD|¬ çoNF|Aa|i_ii:›AoE DE sisTEMAs os raANsM|ssÃo E 

o|sTR|eu|çÃo consioenauoo iNcE.RTEzAs Nos oaoos 

s,1- |NTRQouçÀQ 

Neste capitulo apresentar-se-á a metodologia (ÍS'l`l)l (Confiabilidade de Sistemas de 

Transmissão e Distribuição considerando Incertezas nos dados); conjunção das metodologias 

CST (Confiabilidade de Sistemas de 'l`ransmissão [I Il), que pode ser usada também em 
sistemas de distribuição , com a técnica analítica de Gonzalez-Urdaneta e ("ory [l9| de 

tratamento de incertezas nos dados (doravante chamada neste trabalho de (iU&(.Í). Além das 

necessárias adaptações para a união das duas metodologias, modilicaçöes l`oram feitas para 

permitir a aplicação da tecnica a sistemas de distribuição (normalmente radiais, ou radiais com 

recurso de chaveamento). 

() resultado linal e uma metodologia que pode ser aplicada a sistemas de transmissão e 

distribuição, avaliando sua conliabilidade atraves do calculo de indices para os diversos pontos 

de carga e para o sistema como um todo. A determinação dos modos de l`alhas e l`eita mediante 
a tecnica de cortes minimos, usando o criterio de perda total de continuidade, e fazendo 

distinção entre sistemas de transmissão e distribuição. São calculados os valores esperados e 

variâncias das freqüências de falha e indisponibilidades totais, permitindo a determinação de 

intervalos de conliança para os indices mediante o uso da Desigualdade de (Íhebyshev,
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5.2: INCLUSÃO DAS INÇERTEZAS DOS \!ÁRlQ$ MQDQS DE FALHA 

(Ífonforme visto no (Íapitulo 4, a metodologia GU&(,` considera apenas um modo de falha. 

lsto e, admite que somente as falhas denominadas passivas (falhas permanentes) venham a 

interromper os caminhos possiveis entre fonte(s) e carga(s). As falhas passivas somente podem 

ser sanadas mediante o reparo dos componentes que as sofreram. 

Já a metodologia (Ç`S'l`, corno mostrada no Capitulo 3, considera vários modos de falha, 

proporcionando um maior realismo a modelagem do sistema e resultados mais representativos. 
Alem das falhas passivas são consideradas a inlluência da manutenção programada, as falhas 

ativas, as falhas que podem sanadas por chaveamento de elementos NA. (temporárias), e 

situações em que disjuntores não operam quando chamados. Tomou-se necessario então um 
estudo para concatenar as duas metodologias. 

Algumas considerações precisam ser feitas para estender o uso dos coelicientes c¡ e b¡ a 

todos os modos de falha. Observe-se que estes coeficientes são obtidos pela derivação das 

expressões de freqüência de falha e indisponibilidade total (equações 4.l8 a -'l_2I) sem 

incertezas, em relação as taxas de falha ou reparo dos componentes. Esses valores de 

freqüência de falha e indisponibilidade total sem consideração de incertezas são calculados pelo 

metodo dos cortes minimos. 

5.2.1- Novos coeficientes 

Em muitos modos de falha os coelicientes do Ape`ndice B poderão ser usados sem outra 
alteração alem da substituição das taxas de falha passiva por aquelas de cada modo. ()s modos 

em que os coelicientes podem ser usados sem alteração são: 
- falha passiva (primeira e segunda ordens); 

- falha ativa de um componente;
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- falha ativa dc um umn|›um:nl‹: estando omm em falha passiva (¡soIud‹› para ru|›zu'‹.›› ou em 

manutenção p|'‹›g|'zunadu sinnultaneamenlc; 

- fíllhu ativa de um c‹›mp‹›ncnlc estando si|m|Ilzmcu|m:n1c um disjunl‹›r preso (mullipliczmdo-sc 

os cocliciwlcs pela pr‹›habiIidade~de disjumur preso); 

- làllla |c|np‹›rária dc um «;u|npuncnlc; 
-_l`ulhu lc|'|1p‹*›rá|'ia de um componente cslundu uulm um llnlhu passiva ou cm mzumlcnçàu 

|*›r‹›5|^m11z|‹Iz|. 

No caso dc falha |.›ussivu com uulm c‹›|np‹'›nunlc cm |mu'|l|lc||çà‹› ¡›|'‹›5|'u|nu«lu, c: 

indispunibilidadc lolal devido a fallms lc|1\¡›‹›|*á|'ius, «›ulr‹›s çmâlicicnlcs icráo que õcr dc‹Iu1.i‹I‹›s, 

para que u mcu›d‹›Iu5ia dc nutalncnlo dc muc|'lu¿u$ possa mr aplicada u‹›|rc|âu11c|1l¢ u cslcs 

modus dc líallm 

As cx|_›|'cssÓcs «lc Im`|'‹:quéncia dc falha c in‹l¡sp‹›nil›iIidz|‹lc l‹›|u| çmn i|1ccm:zz1s |›¿|m wrlcs 

dc prinncira c sz,-¿;undu urdcm sàu |nusl|'zsdus zu seguir. Não uhõlzmlc a ¡¢cniuz¡ lidar emu 

c‹›||lingé||c¡us dc aué lcrcciru ordem, cm1|ncm|n-sc u|›unus as dc |›rimci|'u c segunda ‹›|'dc|n, 

pclu falo dc que sim cslus as «lc maior impa«;l‹› sulnc us mdiccs de c‹.›|1fi¿|l)ili‹là|du . 

Pam os curlus dc lu ()rdum lcm-sc que; 

ll 
- 

V 

U0, 
V 

---
V “ À + u “ À + u 

Sc u -~ À.

À 
nf 5 *x7‹›‹› A 

I-‹`,~ à À (52) 
In H h\~
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Para cortes de 2a ()|'dcm; 

L À' 7L~*7»-*‹¡|~+;1-› : ._ _._.!. 4; _ _ _ ¡|<87(,¡| 
› I-iihv : .__l_U...___.4|,.._..._ MJ- 

‹À¡+p¡› ‹À¡›+p_¡› (7»¡+;.1¡›*‹ÀJ--+-p_¡› 

‹ Se* ui I*-* Ki ¢ m M1 

À›*Ã~ À~*Ã-*qn-+¡|-› 
» U fm à *zâ7‹.‹›_ |~`,|“_ 5 4» (54) 

H¡*l›'¡ l*¡*Hj 

Os cucficiclllcs b c c são |1cucssa|'ios para a utilização das equações 4.14 u 4 I7, que 

d‹:l‹:rminam os valolcs cspc|'u‹l‹›s c variânuius dc licqüência de fullm c indisponibilidade lulal, e 

são rclaci‹›nad‹›s cum as expressões acima. 

Para facililan' zu «:‹›n|prccnsã‹›, as cquuçôcs dos cocliciclllcs são |'cupf‹:scnladus ul›z1i.\n; 

') '7 
À- 

` ` 

/ 

_ ›" '

. 

_.: Ç. 
_ 
= !__›ÊlÊY_ (5 5) «,|,uÀJ' |,u;|.¡ Õuzj 

. 2 \ z . 

_ _- 
Ô <%'“1'?âL›>á . _ Ô ‹l'f›¡.,»¢ 

Li I 
. 

- ' ' ' 

V 

z) Li]-1. _ "'“""`j""""' (5 U) 
JW' ôÀ"j H Õp j 

Ô(I1~)- 
I, ÔW -)-

M 

,,¡7uÀV ,! «Hu hiwá ,; _ ¶I_ Ala» U7) 
.I 0Ã¡ -' Ôpj 

31*-4 Í`7I"~~, 
¡,. . 

_ 

; f...Ê__!._).1!2›; bi “_ I ff.. !__›_!b_~_ (53) I?”\| ty' Ôili
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Onde o indice bv indica ‹› valor calculado illicialnnnclmz 5»-ln inccn lczus, 

Ap|'cscmar-sc-à u seguir os nm/‹›s cucfiuicnles para falha |›ussivz| quzmdu um uulm 
connponcnlc esta um nnumulunçào programada, c para indispu|1il›¡Iidadc lulul devido u fullms 

lcmpurárius. Os dulnais m‹›d‹›s dc falha utilizam as mcslnas c›\p|'cssÕ‹;s para c¡ c l›¡ ja 

afircz-anuladas no (`u|›i|uI‹› -I 

5.2.I.l- Ifullm |mss¡vz| dc um cu||||›‹›ucnlc i csiando outro c‹›m|›‹mcnlcj cm 
|uzu|uIc||çã‹› |›r‹›gm||mda. 

As colxsidcmçócs lulas ncslc mudo du fallm, sà‹.› us nncsnms du scç.àu 3 '2fl4‹›¬ uu scju 11 

náu realização de nnzunulcrlçáo p|1›g|'a|nuda quzuldo ja huuxcrcm c‹›|n|›‹›nunlcs I"z||I|zuIus no 

sislcma c, lcrlninur u n1u|1ulcnçä‹› |›rog|'a|nadu já iniciada, nàu ubslanlc ‹›c‹›|'|'zun um-as fulllus. 

l_.cmbr¿1r também que os cvcnws i-j" cj-i" são dislinlos 

Scjzun; 

- À"¡ c À"j taxas dc |nâ1|mlunçz`1‹.› pu›g|'a|n¿ulu dos colnnpumznllcs i cj. 

- ¡|"¡ c p"j laxas dc |'cpu|'‹› |"cI`cre|'|lcs à |nzmulcnçã‹› pr‹›gm|1m‹lu dos z;‹›mp‹›n‹:n|cs i cj. 

,.¡ 
^flâ”fÊ1ÍÍ Í"'J_'_fiÍ`JFHffíšéíâfi' 

|›\\ “i..*H~j 

(`5_*.)) 

À-*À-~ 
ll I`b\ 

: 
|| 

W--|-mm-_;lm"-` 
-no 

H `vg_m-Ê |';I _

À 

¡1¡ *(p¡ +pj › ¡l¡ *(||¡' +;.|.¡) 

Ncslc caso estas cx¡›|'cssÕcs são subslu||uiuI|'nc|¬|lc diíbfcnnlcs (lu 5.3 u 5.4, |›u|'|u|||u m›v‹›s 

cu«;Ii¢i‹:|1l‹:s scráu dcduz.i‹Ius4
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Livcnllu; i s‹›l"1'ç falha |›u>'s¡vu, cstand§›j um nlxazxulçmàâz p|Q5|~a‹›1uda. 

lim relaçäo à mdis|›‹›nil›ilidadc l‹›|¿'z¡l; 

Ãn_ 
L›, _ 

= -~*x7‹›‹›. 1›., = ›~ ›~---*s7‹›‹›. ‹5À|‹'›› 
"'vUÀ'| u u ` "'¬pÀ' || ' n - 

11 ¡*(p¡ +;| ¡› J 11. ¡*‹1.1¡ +41 ¡› 

_._Ài;1:}L||i 
, 

__`.À_i;|;À'||i*(›L2;¡;}l|¢¡_.|_l¡¡) 
;: ---------~f~~› *8 ]()() _ |) .-) " :_-_ -- -~ -‹-~--'- --~---›¬-~~~=-‹------- ---*87()() | |› l*2,u -,u;1 - 7 

Í n * u - “' ›1"¡*‹m +›I"¡›2 » lu J- 'uu +11 ¡›| 

Cziuxi T-15 0. C-ZYUÃHJ I U, 

2›l=Ã-*À"~ 
uzvum L --~~--!~~~ 'L ¡=f=87‹›o_ ‹5.|5) 

¿1"¡*‹;|¡ +¡1"¡ )` 

À,*Ã"j*;(2*;1"w¡+¡a¡ )*|2*(p¡ +}1"w¡ ) 
1» 2*p"_¡ I- 2*¡1"'¡ *(}1¡ + ¡|"_¡ )} *WHO Ç) H :L ff f~ -~~ - -- ~ - - ‹~f¿‹~ - ,¿- ›‹›~~-› - -- 

A 

~~ ----~-f - «
_ -1"” 

À] uni.) *_ Hu' ,J 
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lim |'‹;lê1çà‹› u l`|“cqu¿|'|¢i¿| dc Iízlinu. 
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1°-JU. C2:"›`l1|i:() 

z*À¡*À~~¡ 
V_ 

¢z,f,.¡ 
= ‹›. ~ 

¢z.z~,.~~¡ = ‹>. I8›
_ 

' 
l¬.Íw|1lo; j s;›_l`n: fullm pzmiva, cslzmd‹› i un zuullulçuçàu ¡›¡'‹›g1'z||1\z¡;izz. 

Anal«›g‹› às I"Ó|'||u||as dc 5. IO u 54 |8, l|'‹›«;a||d«›-sc i por j cj por i", ou suja; lalxus dc I"zaIhu c 

|'c|›a|'o |'c|>`cre|1lcs à fallm passiva de i 
pm' suas cquivalcnlcs de j, c taxas dc líxlhu c rcpz1r‹› 

r‹.:l"crc|1lcs à |mu\mc||çz`1‹.› |›rugrzumuIu de j por suas cquivulunlcs dc i. 

5.2.I.2- l*`;|Iha |c|u|›‹›râiriâ| de um com|›‹›ncnlc (szumda por clnâwcanncnlo de clcmcnlos 
nnormalmcnlc ul›c|10s). 

Sejam: 

- lc ‹› lcmpu dc cllavcunm.-|m›. 

- uu u taxa dc |'cpa|'u rcl`cn:nlc ao ullaveunlwnlu, onde pu 8700./l¿ 

.\ 

. /L 
I",- À¡ U¡- = >‹=x7‹›‹›. (5 19) lw l›\' H u 

A l"g')|^|m||u dc I`|*c«|‹|‹-imziza cuincidc cum a das equações 5 2, ums ai «lc ¡mli:,|›‹›n|I›ilidade 

a|›|'cscnlu d¡s¢|c|›án«;-ia (gw), ‹lc\-'ido zh 'laxa dc rc|›u|‹› scr âuhsliluulu |›uI‹› ¡um|›‹› dc 

cllzavcênumzmu. lislu luxu dc fc|›zu‹›, visto que ‹_› lclnpo du ¢|m\câ||||c|›l‹› ¿¿¢rz|I||w|\‹u Ç: hum nnuum' 

do que os tcmpus dc rc|›um, sara c‹›nsidc|'z|vcl|m:mc m¿u‹›r do que aquela das c‹|uuçÓcs S 2. 

Assim; 

I _ 

b¡,“¡H = H-fí=l=87‹›‹› l›¡'“Hl 
_- ‹›_ (5 20) 

L. 

U|,uÀ¡ : U *¿I,u¡|, 
"L U (5 2”
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Os coczficicnlcs rclulivus a l`|'c‹|üé|n;ia não s‹›l`1'c|n uIlc|'¿1ç‹*›cs cm |'c|u‹,:áu aos «lu Apéudi\;c lš. 

5.2.1.3- I°`z|Iha lcm|›‹›rz'u°ia| dc u|||`co||||›unc||lc i estando outro counpouculcj cm fallm 
passiva. 

À¡*À¡(¡.1¡+;.¡¡) 
~ *87‹~›‹› 

V (5 22) ,.›- š@.f5?\1Í”“fHê fi R1? ., _ .X 

'IN' 
_~ 

_ * _ 
lh\ 

_ 
. * , ,F ih l¡_| ll: NJ Nu 

(Í‹›||sidu|'¿1ç‹`›c.s scmclhunlcs às da scçúo zulluriur |›‹.›dc|n ser fcilzns, um |'u|z|ç£\«› us u‹|uu«¿Ócs 
5.4. '|`u|nbém ncslc mudo dc falha: os cucliciunlcs rcliânunlcs á |`|'c‹|üé|u;iz1 dc l`ullm |›‹›dcm scr 

usados sem lnodiliuuçócs. 

ÀJ-*(¡|¡ +-}|¡) 
› 

À¡4=(¡1¡+;1¡) F _' b2u¡ =z~-~~-- »~«*s7m› 1»,u¡ z-~-~~~-»~-*sum 4:13; 
° ' u¡*›‹_¡*uz ` 

›' 1-1¡*u¡*u.-. 

-¬)L¡*À.¡ 
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““Ã¡*ÃJ' 
__ 

b2,uH¡ 3 N12-zâzí-'13 *Mou V b'2,u¡1¡ ** 'i`_"2`;"l“"”'*3>7<>U U 24) 
LH lu ' lj 1 c 

(5 25) 22 O. C.-l.L|À¡ 
1 U U2 uÀ¡ 

'2.*À~*À~ 
'-»4*õ7m› (520) "› U _) . 

Ç.) U _
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_ .) . 

U1 'k Hc 

I‹`aIIu| Ic|n|›‹›|'a'u'iâ| de um co|n|›‹mcnlc Í cslâumlo oulro cu||||›‹›m~.||lcj cm 

|nâu|ulcn‹;â‹› pr‹›grzu|mdz|. 

À~*À~"(¡|~ +› ;1~"› 
I 

l 
I 

~ *I =*~8`7‹›‹› (527) 

5.2.1.4- 
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Podem scr llsilas u‹›||sidc|¿|‹,:«`›cs sunclllunlcs as dus duas scçöcs uulu|i‹›|'us._ l|^‹›«:¿u|ú 
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()s coelicientes relativos à l`reqt;`tência de falha não sofrem alterações ein relação aos 

apresentados no Apêndice B. 

()s novos coelicientes, c‹›mpletos e com a notaçào adequada para os vários modos de 

falha estão no Apêndice (Í. 

5.3- METODOLOGIA ÇSTDI 

() agregamento da metodologia de incertezas a tecnica de cortes minimos com varios 

modos de falha exige algumas considerações, pois em |, l9| era considerado apenas um modo 

de falha e um ponto de carga. Em sua maioria sào considerações de natureza estatistica, sobre 
independência de variaveis aleatórias, componentes e cortes minimos, de modo a totalizar 

corretamente os valores esperados e variancias dos indices de contiabilidade para cada modo 

de falha e ponto de carga. 

5.3.1- Identificação dos cortes. 

A metodologia empregada inicialmente identitica as falhas passivas: cortes minimos de 

primeira e segunda ordem qtte interrompem o fornecimento e exigem reparo dos componentes 

falhados. Em seguida identilica os cortes por l`alha ativa (que envolvem a atuação da 

proteção). () corte que foi identilicado como falha passiva não sera novamente como falha 

ativa. Posteriormente verilica-se a possibilidade de existência de falhas temporárias que possam 

ser sanadas por chaveamento de elementos N.A., e, finalmente, são consideradas as falhas 

ativas de primeira ordem conjugadas a disjuntor preso. 

A intluência da manutenção programada e considerada nos modos de falha passiva, ativa e 

temporária. Nas contingências de segunda ordem, em que pelo menos um dos, componentes 

tenha taxa de manutenção programada, calcula-se a contribuição do caso falha de um
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componente estando outro em manutenção programada, juntamente com a da contingência de 

segunda ordem. 

Posteriormente somam-se os resultados para cada ponto de carga, e montam-se os cortes 

para o sistema (somente falhas passivas), eliminando os cones comuns a vários pontos 

(admitindo que a interrupção do fornecimento a qualquer ponto de carga é um estado de falha 
do sistema). 

5.3.2- Considerações sobre independência de cortes. 

Dois eventos são estatisticamente independentes se a ocorrência de um evento não 

influencia a ocorrência ou não ocorrência do outro ([33]). 

Todos ‹›s cones minimos são mutuamente exclusivos entre si, ou seja a ocorrência de um 
implica na não ocorrência de todos os outros (não é possivel a ocorrência simultânea de dois 

cortes minimos), uma vez que ocorrendo qualquer interrupção do fornecimento sana-se a falha 

antes de recolocar o sistema em operação. Assim o conjunto dos cortes minimos é uma 

seqüência de eventos disjuntos. Sabendo que para uma seqüência de cortes disjuntos [33 lz 

|¡ Il 

Pt U Corte¡›= Z P(Corte¡_› (528) 
i=l ¡:| 

()nde: 

n- número de cones minimos. 

P{ }- probabilidade de ocorrência. 

Corte¡- cone minimo i. 

Para o caso das variàncias a consideração de intlepetttlência entre os cortes minimos passa 

a ser mais importante. Se e somente se os cortes minimos forem independentes a e.\'pressão 

abaixo e válida:
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n ll 

Var‹ U ( orte¡ ›= 2 Var((,orte¡› (5.29) 

()nde;
i 

Var( )- variância 

lntuitivamente observa-se que para todo rnodo de falha cada cone minimo e' independente 

do outro (alem de mutuamente exclusivo), ou seja o lato de um corte ocorrer, não tem 

inlluência na ocorrência de outro. 

() raciocinio acima e valido inclusive para os cortes que envolvam manutenção 

programada. A existência de um corte de segunda ordem envolvendo os componentes i e j, 

não implica que deverá haver outro corte de segunda ordem envolvendo os mesmos 
componentes, onde um dos elementos (ou i ou j) esta em manutenção. A metodologia porem, 
ao identilicar um corte de segunda ordem, identifica também um corte de segunda ordem 
envolvendo manutenção (caso o tempo necessário para a manutenção do componente seja 

significativo). 

Quando se analisam cortes minimos de modos de falha dil"erentes, a consideração de 

independência tambem pode ser feita. A oc\'orréncia de um corte em determinado modo de 
falha não inlluenciará a ocorrência de outro corte em um modo de falha diferente. E se o corte 
for identificado em um determinado modo de falha não será considerado nos modos 

posteriores, para evitar que o mesmo corte seja con_tabili'¿ado duas vezes. 

Com base nos parágrafos anteriores, pode-se concluir que os valores esperados e as 

variâncias da lieqüência de falha e da indisponibilidade total são compostos pela união das 

contribuições de todos os cortes minimos.
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5.4¬ APt,|c_:AçsÃQ EM stsT|_=_MAs. DE ntsTRt5utçÃQ. 

A metodologia (ÍÍS'l` foi desenvolvida para uso em sistemas de transmissão e subestações. 
Sua grande flexibilidade pore'm, permite o seu aproveitamento para análise de sistemas de 

distribuição [ l 5], sem maiores problemas. (Íontudo, em virtude da lilosolia originalmente 

adotada, algumas adaptações são necessarias para a aplicação em sistemas de distribuição que 

são geralmente radiais ou radiais corn recurso. 

Em um sistema de transmissão ou subestação típicos geralmente há vários pontos fonte, 
bem como um considerável numero de malhas, possibilitando tuna maior quantidade de 

caminhos possiveis entre as fontes e cada ponto de carga. Em termos práticos pode-se dizer 
que existe a possibilidade de um mesmo componente ser alimentado por ambas as 

extremidades, se l`or bidirecional. Observe-se a ligura a seguir. 

Ponto I 

2 3 @ 
E; 

' tu; até " @ 
Fontel H 

(ml mg Fonle2 
› 6 

*M S 

att 
i 5 7 

uu; ‹_›tu 

| 4 zâ 

(NH .
. 

Ponto 2 """ 992 Ponto 3 Quo tail 
l:l 0 0 0 l:l 

" l) 
13 tm t2 tt to ma 9 

l*`igura 5. l- Sistema de transmissão em anel. 

Supondo que todos os ramos (QOI a Oló) tenham a mesma capacidade, intuitivamente 

conclui-se que existe a possibilidade, por exemplo, do ramo 0.93 ser alimentado por uma das 

fontes no sentido dos nos I5-I4 ou l4-IS. O Ponto I pode ser alimentado pelo seguintes 

caminhos z
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a partir de Fonte 1: 019, 015;

s 

001, 002, 003, 004, 005, 000, 007, 008, 009, 010, 011,012, 013, 014. 

a partir de Fonte 2: 013, 014; 

012, 01 I, 010, 009, 008, 007, 000, 005, 004, 003, 002, 00l, 010, 015. 

Raciocínio semelhante pode ser feito para os outros dois pontos de carga. 

O importante a observar e que o sentido do caminho através dos ramos pode inverter-se, e 

portanto também do lluxo de carga. Isso implica que no caso de analise da atuação da 

proteção podem atuar os disjuntores, tanto de um lado quanto do outro do ramo. 

No exemplo acima, no caso de falha ativa do ramo 00.3, podem atuar os disjuntores 001 e 

004. Assim, a metodologia (ÍS'I` tal como inicialmente concebida não identifica qual o disjuntor 

que atua pata isolar a lalha ein cada caminho 1`onte~carga. 

lim sistetnas de distribuição tipicamente radiais, a situaçao muda consideravelmente. 

[int primeiro lugar o numero de pontos fonte e menor, e devido às topologias 

1`reqt¡entemente empregadas, o numero de caminhos possiveis 1`onte-carga também se reduz 

substancialmente. (Tomo conseqüência muitos dos componentes do sistema (tnesmo que sejam 

_bidirecionais) sào alimentados apenas por um lado. Assim, somente os disjuntores a montante 

do ramo e que podem atuar como sua proteção. () exemplo abaixo ilustra essa situação;
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¡2 5 Ponto I 

0! l 4 004 
O l 2 003 
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008 Ponto 3 

ø . u l > 
9 009 H) OIO 

I | 

Figura 5.2- Sistema de distrilmição radial. 

Na ligura 5.2, por exemplo, a falha ativa em 005 deve ser isolada pelo disjuntor 002 ou 

OI I causando interrupção no fornecimento à (Targa I. 

Em sua forma original a metodologia (`S"l` chegaria a um resultado diferente. 

Pelo algoritmo original a matriz de atuação da proteção do ramo 005 será com 

ramos (disjuntores mais proximos) 002, 0l I, 008 e 003. 

posta pelos 

Ao analisar se a falha ativa de um coin|›onente interrompe o fornecimento a um ponto de 

carga a metodologia (ÍS'l` atua da seguinte forma; busca se um dos disjuntores mais proxitnos 

do componente falhado, ou o proprio componente, interrompem o caminho entre fonte e 

carga. (faso isto aconteça a falha ativa do componente constitui um corte minimo. 

()s caminhos entre fonte e carga sao montados do ponto de carga para o(s) pontots) 

na identificação de tnn disjuntor que não esteja ein posição adequada 

para isolar a l`aIha ativa no componente. 

fonte, podendo acarretar 

Assim para o exemplo citado, falha ativa em 005, a metodologia itlentilicaria que há 

interrupção no fornecimento ao Ponto I d 
' 

" 'r - evtdo a atuaçao do disjuntor 003, embora o 

-e

�



l()8 

disjuntor 003 não esteja posicionado à montante d‹› componente ()Q5_, ou seja não identilicaria 

os disjuntores 002 e OI l como responsaveis pela interrupção do fornecimento. 

Um outro problema surge quando o componente não possui nenhum disjuntor a montante, 
mas dispõe de alguns a jusante. () algoritmo identiticará interrupção no torneciniento aos 

pontos de carga pela atuação desses disjuntores a jusante d‹› componente, quando deveria 

identilicar a interrupção pela atuação de uma proteção existente na subestação. 

Parece claro, então, que e necessario um algoritmo de identilicação de cortes por atuação 
da proteção adaptado para sistemas de distribuição tal como se apresentam, em esmagadora 

maioria no Brasil (radiais, ou radiais com recurso). (Íoncebeu-se então uma chave de escolha: 

estudos de transmissão (usando a identiticação dos cortes por atuação da proteção tal como 

originalmente proposto para sistemas de transmissão ou de distribuição malliados) e estudos de 

distribuição (com o novo algoritmo de identificação direcionado para sistemas radiais de 

distribuição). Assim, o algoritmo permite estudos de proteção. 

5,5- ÇONTR|Bu|ÇÓE.s AQ ALGQRWMO 

Modificações t"oram teitas no algoritmo (TST, de modo a incorporar o tratamento de 

incertezas nos dados das taxas de t`alIia e reparo dos componentes, e as adaptações para uso 

em sistemas de distribuição radiais. 

A seguir serão apresentadas as caracteristicas gerais de cada modulo acrescentado, bem 
como das alterações necessarias para sua implementação.
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5.5.1- Alterações no módulo principal

\ 

Foi inserida no algoritmo uma opção: estudo de sistemas malhados ou radiais. Se estudo 

de transmissão sera usado o :nódulo original do CST para verificar se há interrupção no 

t`ornecimento, e nos estudos de distribuição será usado o módulo C()R'I`l.£l), que será 

detalhado adiante. 

Tambem é opcional ao usuario, a determinação de intervalos de confiança para os indices 

de contiabilidade. Para tal, o usuario deverá fornecer o nivel de confiança desejado. 

5.5.2- Alterações nos módulos de identificação dos modos de falha 

Para cada tipo de falha (falhas passivas, falhas ativas, l"allias teinporarias, t`aIha ativa com 
disjuntor preso, e lallias do sistema) são calculados o valor esperado, a variância e os limites de 

confiança dos indices de confiabilidade. Naqueles modos de falha em que está envolvida a 

atuação da proteção (modulos que calculam fallias ativas, temporárias e falhas com disjuntor 

preso), ein estudos de distribuição, será acionado o módulo (_Í()R'l`Í€l) para identilicação dos 

cortes que causam interrupção no fornecimento. 

5.5.3- Novos módulos 

Ao todo foram incluidas cinco novos módulos no algoritmo. São eles: lN(ÍER'Í`, 

(ÍORTED, (`()l£l*`l(`., BUSCA e PARALEL.
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5.5.3.1- Módulo de cálculo das incertezas- INCERT 

Neste módulo são calculadas as contribuições das incertezas das taxas de falha e reparo ao 

valor esperado e variância da indisponibilidade total e freqüência de falha, de cada corte 

minimo, ein cada modo de falha, em cada ponto de carga, e no sistema. Os cortes minimos e os
4v valores sem a consideração de incertezas ("best-values"`) vêm dos módulos que ideutihcam e 

calculam as contribuições dos cortes minirnos por l`alha passiva, ativa, temporária, ativa 

conjugada a disjuntor preso e para o sistema. Os coeficientes de cada modo de falha são 
computados no modulo (.`()lil`‹`l(.`. 

As incertezas nas taxas de manutenção prograrnada sào geralmente menores do que as das 

taxas de lalha dos componentes. Assim, as incertezas relativas à manutenção programada 

precisam ser l"o`rnecidas separadamente (das incertezas das taxas de falha c de reparo), para uso 

nos casos das falhas que envolvem manutenção.
A 

5.5.3.2- Módulo de ideutificação de falhas por atuação da proteção em sistemas de 
distribuição radiais- (,`()R'l`l‹ID 

(faso o estudo envolva distribuição (do tipo sistema radial, ou radial com recurso), quando 
da execução dos módulos A'I`lVA, 'l`EMl'O e l)Jl*Rl£S (relacionadas corn zr atuação da 

proteção) sera acionado o módulo (fÍ()R'l`l3l.) para vcrilicar se o possivel corte montado 

el`etivamcnte interrompe o l`orneciinento, 

Apresenta-se a seguir um diagrama de blocos da subrotina (T()R'l`lÇ¬ll)_



Entrada: 
-contingência que pode ser corte minimo. 
-caminhos minimos para o ponto de carga. 
-matriz de atuação da proteção do componente principal da contingência 
(que sofre falha ativa, temporária ou é disjuntor preso), 

Em cada caminho minimo: 
verilica se algurn elemento da matriz de atuação da proteção do componente 
principal interrompe o lornecimento ao ponto de carga. 

Se algum elemento interromper o l`ornecimento, verifica se está a montante 
do componente principal; 

-se estiver, um corte minimo e identificado naquele caminho minimo. 
-se não estiver, passa a novo elemento da matriz. 

Se inexistirem componentes da matriz de atuação da proteção do componente 
principal que interromparn o l`ornecimento ao ponto de carga, a contingência não 
e corte, e o processamento e encerrado. 

Se inexistirem componentes da matriz de proteção do componente principal em 
posição adequada para isolar a falha, verifica se a proteção da subestação pode 
isolar a falha. 

Se houver interrupção do fornecimento ao ponto de carga em todos os caminhos, 
seja por atuação de algum disjuntor da matriz de proteção do componente principal, 
ou da subestação, a contingência e um corte minimo. 

Figura 5.3 - Diagrama de blocos do módulo (f()R'l`IÉ£l.) 

5.5.3.3- Módulos BUSCA e PAI{AI..El. 

(f)s modulos lšlJS("A c |'ARAl.I;`l.,. são importantes lerratnentas para a execução de 

(.`()_R"l`l`1'I), e portanto indispensáveis para a determinação dos cortes nrinitnos que envolvem 

atuação da proteçfto em estudos tlc distribuiçao.
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Apresenta-se a seguir um diagrama de blocos do módulo BUSCA, que inclui PARALEL: 

® l-Íntrada: 

ramo inicial, no _dcslc ramo dcliuido como no de partida. 

línurucracão dc todos os ramos ligados ao ramo @ ao ramo inicial atraves do no dc partida, c amia- 
_ /.cnainculo dos nos opostos. 

Para cada ramo idcntilicado testar: 
- sc o ramo c o corn|›onerilc principal do corlc. 
- seo ramo Ó N./\. ou disjuntor e não pertence ® ao caminho. 
- se o no oposto do ramo e no carga., I¡›ule__ ou 

l`oi antcrioruicntc pesquisado. 

Sc qualquer dos casos do bloco 3 ocorrer, passa- ® a novo ramo ligado ao no dc partida. 
Se nculium dos casos oc‹›|Tcr, u no de partida pas- 
sa a ser o no oposto do ramo, c volta-sc ao bloco 2. ' 

Sc todos os ramos ligados a um no dc partida loram 
analisados, testar' se há |'a|uos mais pr‹'›ximos do râurm @ inicial a pesquisar: 
- sc ha, voltar ao bloco 2. 
- sc não ha, encerrar o proccssnniciito 

Figura 5.4 - Diagrama de blocos da subrotina BUSCA. 

() módulo lšl_JS(TA e basicamente um algoritmo de busca em gratos, em que a partir de 

um no especificado em C()R'l`liD, procura identificar: 
- o componente que sofre falha ativa, tcmporaria, ou esta preso (exigindo a atuação da 

proteção de retaguarda) 

- pontos de carga, quando então a busca e interrompida. 

- ramos que sejam normalmente abertos (N.A.) e não pertençam ao caminho sob análise. 

- pontos fonte, quando a busca tambem e interrompida. 

- se nenhum dos casos anteriores ocorrer, e o outro no do ramo não tiver sido pesquisado 
_ 

n~ 

ainda, reinicia-se o processo por este nó.
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No caso de haver ramos ein paralelo, e feita uma filtragem dos ramos ligados a uiii inesmo 
nó, através do módulo PARALl:il.. 

() módulo PARALIEL escolhe os ramos que serão mantidos para liitura analise em 
BllS(`A atraves dos seguintes criterios: 

Âverilica quais elementos estão ein paralelo 

- dos eleiiientos ein paralelo, somente um poderá pertencer ao caminho, e este e que sera 
mantido 

- se nenhum dos elementos pertencer ao caminho, escollie o priineiro dos rairios ein paralelo 
- se não houverem elementos em paralel‹› deixa o conjunto de ramos como esta. 

5.5.3.4- Apliciição ein uiii sisteiiizi radial 

Apresenta-se a seguir uiii exemplo para ilustrar o algoritmo. Seja um sistema de 

distribuição radial, com cinco pontos de carga e apenas uni ponto fonte (ligura 5.5). 

Deseja-se identilicar as contingências que coiistituein cortes miiiiiiios (portanto 

interrompem o l`orneciniento) para o Ponto de carga l (conectado ao no 4 do gi'al`o), no inodo 

de falha ativa. 

Sejam os caminhos ininimos para o Ponto l: 

(ÍÍai'nii'i|io I- 003, 002, 00l, QZI, 020, UI9. 

Caminho 2- 003, 0()2, 00I, 004, 005, 025, 024, 023, 022 (onde o coinporiente 025 e tim 

elemento N.A.).
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Figura 5.5- Sistema radial exemplo, onde o disjuntor 025 é NA 

As linhas duplas indicam disjuntores, e linhas duplas perpendiculares indicam elementos 

N.A.. Os ramos com setas são unidirecionais no sentido indicado pelas setas. 

Elege-se o componente U0-1 como exemplo para a análise. Este disjuntor nào constitui 

corte minimo no modo l`aIha passiva, e deseja-se saber se e um corte no modo de falha ativa. 

Para que isso aconteça os elementos da sua matriz de atuação da proteção, ou seja, os 

disjuntores mais próximos (IIIII, QZI, 0.09, e 02.5), ou o próprio componente (IU-I, devem 

interromper o forneciinento ao Ponto I, em ambos os caminhos. 

Percorrendo o caminho I, a partir do Ponto I, encontra-se o disjuntor 0.0 l , que pertence à 

matriz de atuação da proteção do componente 004, interrompendo o fomecimento. Não 

obstante, como o .disjuntor 00l não esta a inontante do componente 004, Não está 

adequadamente posicionado para isolar uma falha ativa neste elemento, portanto não 

interromperá o t`ornecimento ao Ponto I,



ll5 

Passa-se então ao próximo elemento do caminho I, o componente 02| (disjuntor). O 
disjuntor 021, alem de fazer parte do caminho minimo, também pertence a matriz de atuação 

da proteção do componente 0.04, estando adequadamente posicionado para isolar uma talha 

ativa deste componente, no caminho minimo I, causando interrupção no fornecimento ao 

Ponto l. 

Repete-se o mesmo procedimento para a caminho 2, encontrando o disjuntor 025 como 

responsável pelo isolamento da falha ativa no componente 004. 

(Tomo ambos os caminhos foram interrompidos, o componente 004 e um corte minimo no 
modo de falha ativa. ' 

§.§:.ÇQNÇL..U$ÓES 

A metodologia CSTDI- (.`onl'iabilidadc de Sistemas de Transmissão e Distribuição com a 

consideração de Incertezas nos dados e uma tecnica que permite a determinação de indices de 

confiabilidade para sistemas de grande porte. ()s indices calculados são frequência de falha 

(fallias/ano), indisponibilidade total (horas/ano) e duração media da falha (horas), para cada 

ponto de carga, e para o sistema como um todo. Para os dois primeiros indices também são 

calculados as variâncias e os intervalos de conliança. ‹ 

São considerados os seguintes modos de falha; falhas passivas ou permanentes, l`alIias 

ativas, falhas temporárias, falha ativa conjugada a disjuntor preso, e a intluencia da manutenção 

programada. 

O metodo de cálculo da confiabilidade é a técnica dos cortes minimos. ()s dados 

necessarios são: taxas e duração das falhas passivas e ativas, taxas e durações das manutenções 

programadas, tempo de chaveamento para os elementos dinâmicos N.A.,
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probabilidade de disjuntor preso, e a topologia da rede. Alem desses dados, deve ser fornecido 

o grau de incertezas nas taxas e duraçöes de falha de cada componente, na f`orma de 

coeficiente de variação (0/E{ l), e o grau de incertezas nas taxas e duraçöes da manutençz`io 

programada. 

` Por tela são especificados pelo usuario os nomes dos arquivos de entrada, saida (padrão 

C ST), e saida considerando incertezas nos dados, e corn uma opção de estudo de transmissão 

ou de distribuição. Se no arquivo de dados f`or feita opção para cálculo dos intervalos de 

confiança para os indices, o usuario deve fornecer, tambem pela tela, 0 nivel de confiança 

desejado. Na tela serão f`ornecidas indicações sobre o processamento: subrotinas executadas, 

ponto de carga sob análise, eventuais erros, etc. 

()s indices sem a consideração de incertezas são calculados primeiramente, e servem como 

entrada para o cálculo com a consideração de incertezas.
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ÇAPÍTULQ 6 

Trâsrrâs E ANÁLISE QA APi..|cAçÃQ QA Mfiroootoeia csroi A stsrêivuxs
u 

6.1-_ INTRODUÇÃO 

Neste capitulo serão apresentados vários resultados de cálculo da confiabilidade na 

presença de incertezas nos dados das taxas de falha e reparo, efetuados em diversos sistemas. 

Os sistemas utilizados apresentam diversas configurações retiradas da literatura: radiais, 

radiais corn recurso(s), malhados, sistemas de distribuição, transmissão e subestações . 

()s indices de contiabilidade descritos são a frequência de falha (Fl) em falhas por ano, e a 

indisponibilidade total (lll) em horas por ano do ponto de carga ou do sistema como um todo, 
lembrando que (Pl`e' a probabilidade de falha): 

Uf = Pf*87‹›0. (‹›_ |) 

Serão apresentados os valores esperados (l:`{ l) , variâncias (Var: l) de cada indice, e 

coelicientes de variação percentual (I()()=I=‹5/El calculados para diversos graus de incertezas ~.f 
.› 

nos dados, bem como seus respectivos intervalos de confiança. 

()s graus de incertezas nos dados são definidos como nos (fapitulos 4 e 5, atraves dos 

coelicientes de variação percentual das taxas de l`aIha e das taxas de reparo, e taxas da 

manutenção programada, ou seja taxa de ocorrência da manutenção programada e taxa de 

reparo ret`erente a manutenção programada. 

Para as taxas de falha e reparo foram escolhidos dois coelicientes de variação: I5 e 3()*š-»¿›. 

\ . _ . 
_

. 

hstas variaçoes permitem representar adequadamente o grau de incertezas nos dados,



ll8 

possibilitando verificar o desempenho da metodologia quando da duplicação das incertezas das 

taxas. 

No que tange a manutenção programada, devido ao fato de seu grau de incertezas ser 
geralmente menor do que o das taxas de f`alha e reparo, foram escolhidos coeficientes de 

variação menores, 2 e I0%. 

Quanto aos niveis de confiança, optou-se apenas por 90%. 'I`rata-se de um valor 

largamente empregado, e dadas as caracteristicas conservativas da determinação dos intervalos 

de confiança via desigualdade de (Íhebyshev, foi considerado suficiente. 

l-lá casos em que o coeficiente de variação (grau de incertezas) das taxas de l`alha, reparo 
ou manutenção programada e considerado igual a zero, no intuito de observar os efeitos 

correspondentes nos indices A tabela ol apresenta os varios casos possiveis de coeficientes 
percentuais de variação das taxas de falha, taxas de reparo e taxas de manutenção 

Coeficientes de 
variação das taxas 

de I`aIha 

Coeficientes de 
variação das taxas 

de reparo 

Coeficientes de variaçao 
da manutenção 
programada 

l 5% 0% 0% 
()% lS% 0% 
l5% l 5% 0% 
l5% l5% 2°/0 

l5% 
` 

Issa l0% 
3 0% 0% 0% 

{ 
osó ' 30% 0% 
3 0% áoeé 0% 
30% 30% 29'C 

, 
3096 30% 2 ;\ 

'l`abela Ó. I- Casos possiveis para os coeficientes de variação dos dados 

Um resumo das equações dos indices também e' apresentado a seguir, para permitir a 

analise dos resultados.
0
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6.2- EXPRESSÓES DOS ÍNDICES DE ÇQNFIABILJDADE 

A seguir são up|'cz;cnludas as uxprcssôcs dos indices de conliubilidudc l`rc‹|úém;ia de linlhu 

c indisponilúlidaúlc de fzxlllza, com o objclivo dc dar su|›‹›rIc à zmàlisc de scnsil'›¡lidudc que se 
I"u|'z1 |.›‹›slc1'i‹.›r|m:nlc. 

6.2.1- Valor esperado da freqüência de falha 

A cx|›|'css£1‹› u‹›m|›Icl¿| do valor cs|›c|'ud‹› que cunnsidcru us i|'¡uc|'lc'/.ns nus lz1.\u> du Iílllm, 

luxus dc rcpâu'‹.›, c luxus dc mam|lcnçà‹› p|'‹›g|'u|nz1du dos uo|n|›‹›ncn|cs dc um s|:.|un|u Ç: al 

scguinlc; 
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- lI¬`l_`)¡»,V; t`|'c‹|uëncia dc falha calculada sem a c‹›nsidcraçá‹› de inccrtcéas nus dadus. 
- nl; núiucru dc cortes minimos dc primeira ‹›r‹.lcm, por; 

p- l"alhas passivas (_‹›.2.a). 

a- falhas ativas (0.2.d). 

l- falhas tc|'n|›ut'atias (‹›j2,h). 

- nl; numero dc curtcs mmimos dc segunda urdum, pm". 
p- lalhas passivas simultâneas cm duis c‹›mp‹›ncmcs ((›.2_l›) 
pm- fallia passiva dc um t;umpmicntc quando um ‹›u||1›csta um inaimiciiçiiu (‹› 2 u). 
ap- l`alha ativa cm um ut›mp‹›ncntc conjugada a lalha passiva cm utitm (0 2 c) 
am- lalha ativa dc um u‹›iup‹›m:uIc t|uand‹› um uutm usta um inamttciiçàu (A‹› 2 l) 
adp- falha ativa dc um uuiliputiciilc c‹›||ju¿.;ada a um disjuitmt' picsu (t›.2.g). 
tp- falha tcinpmmia um um uuinpoucutc uunjtigada a lalha passiva cm uutm (U2 i) 
tm- fallia tciup‹›|'a|'ia um um ut_›n1p‹›|1‹:i|tu t|uand‹› um ‹›ut'i'‹› esta um iiiatitttcttçau (‹›f2sj). 

* - l\. uoitc iiiiiiiiiiu. 

- pj. pn›l›al)ilidadc du disjuiitmj estar prcsu ‹|ua||d‹› chamadu a u|›ui'atí 
') f) _ . . _ _ 

~- Ó-M, O-M; variaucias das taxas de talha dus ‹;mnp‹›uuuit;s i c_| 

› 7 ._ _. ._ . 

_ _ 

_ . - 0~¡¡¡, O-HJ. vaitatiuas das taxas dc icpam dus ‹;‹›mpt›u«;|itcs 1 ui 
zw 9 _ . . 

_ , Z 
_ _ - ‹3~)\"¡, Ó-'À"¡. xauauutas das taxas dc manuicnça‹› pmgiamada dus «;‹›mp‹›ncmus 1 c

|

Y 

l 2 . 

l' V I¢| ,M .*-G M +u ›.*‹S“,t¡|i\ ‹‹›2.h) 

.i›
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~ 02 "', 02 "': variâncias das taxas de re›aro rel`erentes ã manuten'äo )ro ›ramada dos p. t p. j 9 I 3: 

componentes i ej. 

- c| ¡)\¡, c| fm (relativos a cortes de primeira ordem), cz ¡-)L¡, cz fm (relativos a cortes de 

segunda ordem), etc, são os coelicientes que medem a sensibilidade da lieqüéncia de l`alha às 

variações dos parâmetros de incerteza na expressão d‹› valor' esperado: 
« 

_ -_ êíifflzsz . _ êftäias Lim- 
Ôxlo 

°7r×¡_ 
ôxlo ¬ 

ç 
.-4 f _. 

()nde; 

- xi pode ser Ài, ui, lj, tij, À"i, tt"i, etc. 

- (l‹`t)bv e obtido das equações 5. I para c|,¡«)\¡, c|,¡¡¿¡ e das equações 5.3 para cf¿`¡')\¡, c~3_¡~p¡. 

Para melhor compreensão ver Apêndice (". 

Analisando a equação 0.2 acima, podein ser feitas algumas constatações: 

l) Quando as variãncias das taxas de l`alha e reparo, taxa de manutenção prograinada e taxa de 

reparo referente à manutenção programada t`orem iguais a zero (coelicientes de variação dos 

dados iguais a zero) todos os termos que as contiverem são zerados. Assim, a expressão 

reduz-se então a (l¬`l)bv, a lreqüência de falha calculada sem a consideração de incertezas nos 

dados. 

2) As contribuições dos modos de falha corn a consideração de incertezas são quocientes (ver 

Apêndice (Í), ein que o divisor é da ordem do cubo das taxas de reparo. Portanto, a 

contribuição destas parcelas costuma ser bem menor do que o indice calculado sem a 

consideração de incertezas, ou seja as contribuições dos termos de (›.2.a a o.2.j geralmente são 

muito menores do que (_ l"l)l›v. 

3_)Os termos rel"erentes as variâncias da manutenção programada são em pequeno numero 

perante os demais, levando a crer que sua influência não sera tão grande. Esse comportamento 

deverá ocorrer tanto nas variàncias quanto no valor esperado da probabilidade de l`alha, uma 

vez que as hipóteses simpliticadoras (ver seção 3.2.2.0)
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dcsu‹›||sidc|^a|n zu nnunulcuçau pu›g|'a|nada «;‹›m‹› falha de priuxcira <›rdu|n Os fcõul|u‹|‹›s 

‹.›I›lid‹›s c‹›|npr‹›vzun estas ul›scrvações. 

\. 

6.2.2- Variància da freqüência de falha 

A cx|›|'cssà‹› «lu variância da li*cq(`|êm;ia dc falha, que u›|¡âi‹Icm us imzulczâns nas |u.\us dc 

falllzn, lzlxas dc |'c|›u|1› c lznxêas de |nzu'|ulcnçà‹› |)m5|'z|||mda, (5 n|‹›sl|'udu u seguir. 

nl) 
I 7 \ ¬ __ 2 2 2 Vur{I'¡«| = L |‹b¡_¡-¡¡› *(5 M ›+‹l›¡:¡-p¡› *(5 mlk (‹›.3u) 

k I 

||2¡› 
2,, 1 2_ .Z l__ 2. ¿__ 3. » 

1 2 |(l›¿_,-¿¡› +6 À¡ +‹l)¿,¡‹p¡) *cs ¡.¡ +‹b2¬,^_¡› +6 ^l¡ --|-‹l›¿_|m› +6 ,.¡|¡\‹‹›1›_I.›) 

k;I 

nlpm
_ 

V 2 .Í lu 2. _ 
-_7›_ .Í › 

| E *Õ ¡\_i +(l)27|-'À"i) '¡`(Í )\"i +(|)2?|'HIvi) '¡`Õ }¡"¡ Í (()..),Ç) 

kwl 

l 
1* 1 ,¡ 1* 1 

_, b 1* 1" U1 |'À¡) 'Õ À¡ 'H ”1`|“À"¡) Õ À 
¡ 
*Í 1,|¡z"¡' Õ H ¡|L' 

nlzn
1 

|(l› A 

›`=‹: À, +‹b ___) *G H . 

»¬ 14 2 2 2 . 

((›.3.‹ 2' 
I I . 

' 
I uu 'IR »À~-
. kzl ” ' 

7; n_ up 
7 ) 7 1 ) › _)

_ ._L _ 
) 

._ ._ _ _ _ _ ' 
~ .¡ H _.. \ ¡ 

1 Y |(b ›~0 ^¡ ul) I) 
*Ó ¡.¡--1(l›,“¡) +6 À' +-‹|›,¡¡¡¡› 1o,.¡|k(‹›_..›z) 

k:I 
2_l`À'¡ -¬!p“ 

nlum 
1,_ 1 1, 1 1_ 1 .111 1 

,_ 
1 2 |(l›,)“\ › +0 M +-(h _ __) 

*-6 M +-‹I_›,¡1^..¡) =1-6 ,~y°¡ -|(l>_.4¡H..|, +6 H ¡|k 
kl' __ '¡ 2,,t¡¡| 

~
A 

n 2 udp ¬ 1 1 1 _ 
1 Z |(lH +p¡ 4‹¡À|1‹l›HlHl|›l› *ci ¡||¡\ 

k»-l 

((›_š I)

1
› 

Í) 

) H 
" 'â H 1 

;‹ 
l (U nyg) 

_/.;¡ . 

Z 

-'
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nll 
~ 2_, 2 2_ 2 . 

|> bl_'^^¡) '¡'Õ Xi +'(b|¬¡'}¡¡) *Õ ¡¡¡||\ (() 

K'-:Í

Q 

nllp 
2. 2 2. 1 2. 2. 2, 2, »- 

I Z |(b2,|.~Ài) *Õ Ài '|'(b2,|'H¡) *Õ Hi 'f'(|)_Z_|'^i) *Õ À¡ 'Í"(b2:lHi) >|-O' (()..)l) 
k‹-| 

'

'

4 

nl Im
4 

› › › > › › 1 2 A
, 

il I' E l)2_f)\¡)~*(Í_^¡ '+'(l)2,l'}¡i)_*Õ_|_|i f'(b2rl~À‹|i)-*()-_`^"j 1"(b2:|l¡:vj) *Õ H 
kr-zl 

(03) 

'l`‹›dz1s as variáveis lém ‹› mesmo sig|1¡í'icad‹› da suçàu 0.2. I, mas au inves dc c‹›cl'ici«:nlcs 

c, lralu-se dos u‹›‹.:fici‹.:nlcs I). 

- b|,¡7¿¡, l›|1¡p¡ (|'cl`crc|1lcs aus curlcs dc pri|nci|^u ordem), l›23¡›¡¡, l›21¡p¡ (|'cl`c|'cnlus ams uurlcs 

do segunda ‹›r‹lcm), clc, sào os cuclicicmcs que mcdcnn za õc|1sil›iIidude da |'|*c‹|ué||ciu dc falha 

às vufiaçöcs dus |›zu'á|nclr‹›s dc ilwuflcza, na c.x|›|'cssã‹› da variância: 

b __ hv 
H 

_* 
Ff.) by 

|,|_X¡ 
- *__ 

)-_).|'X¡
_ 

I I 

Umlc. ` 

- xi pude ser Ki, pi, Àj, pj, ')»"i, ¡.1"i, etc. 

_ (I"I)l›v é ublidu das equações 5. I para b¡,¡'¡\¡`, l›|,¡'p¡ c das equações 5 3 para L›f_›,¡:7\¡' l›21¡¡¡¡à 

lislcs cuclicicnlcs são a|›rcscnlad‹›s nu A|›é|1dicc (` 

I'‹›dc-se obscrvzu' com Imsc nu cquaçàu ‹›._`i, c no A|›ênd¡uc (Í, que sc u vzu'¡z¡m;iâ1 dus luxas 
da Iíalhu (ÓZÀ) a|›r‹›xi|nu|'-sc de 1.c|'u, ‹› vulm' da variêinciu da l`rcquê||ciu du fallm «Iimiuuirá 

d|'usl¡«:u|ncnlc. Us |c|'m‹›s |'ul`c|'c|1lcs as vu|'¡;`m‹;ius das taxas dc fulhu são qu‹›ci¢nlcs que (dm as 

taxas de |'cp¡u“‹› (gx) c‹›|m› ‹Iiv¡dcml‹›s, ‹:|uc_‹ 5uru||m:n|c., sàu muuu |nz|i‹›rcs du quu us luxzús dc 

línlhu (À), que são os div¡dund‹›s dus lc|'m‹›5 Iigudus às vufiánlcius du» Iuxus (lc |`c|›z||'‹›
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As conclusões sobre a inlluénuia da manutenção prograrnarla feiras na seção 0.2. l lambém 

são válidas neste caso.

\ 

6.2.3- Valor esperado da indisponibilidade total 

A c›‹|›rcssao para valor esperado da indisponibilidade lolal ré análoga a equação 0 2, para 

licquéllcia de l`alha., mas sc diferencia pelos c‹›cl'icicnrcs c¡ rcl`crcnlcs à indisponibilidadc lotal 

(c|,u c c2,u), c por possuir lcrmos diferentes nas cornribuiçócs por lalha passiva cslando u|n 

componente um rnanulcnçào progralnada, c nas falhas lcmporarias. 

Portanto, a equação para o valor esperado da indisponiblldadc lolal (lizllll) sora 

scmclllanlc a cquaçào 6.2, apenas trocando os cocliuicnlcs c¡l` por c¡u, nos lcrmos ‹›.2.a, (›.2.l›, 

(›,2.d, ("› 2.c, 6.2 l`, (›42.g. () termo (›.2.h não tem cor|'cspondcnlc (o uocliracnlc qu para este 

caso c igual a zero), c os termos (›_2.c, 6.2 i c oƒ2.j, sofrem |nodilicaç‹`)cs (além da troca dc 

l`ror|r`1c`||uia por indisponibilidadc) para convcrlcrcrn-sc um ‹'› -l u, (›.4.h, c (›.-l.i., c são nloslrados 

a seguir; 
'› 

¡ 
nspnl 2 

:I 
2 í) ,) 

-- - ' -, ; n_ .. .' " 
_ 

- - " n `

› 

7 
'° 2. |<»2,up¡#"Õ lh *°2,up"J 6 ll 

¡ 

* °l,lrpj*6 ll¡ +°2,uu"¡*° ll 
, 
lk W4-“l 

' k ll 
' l 

¡ 
n2lp 7 7 Z |°2,u;l¡*Õ-Ill +°2,uu¡*6-ll|il\' (°"“') 

“ k"-l 
Í 

` `* 

¡ 
n2ln| 7 3 2 |°2,1|ll"¡*Õ_l*"r +°2,l¡ll"¡*6_ll"j|l\ (9-4” 

*' '.:_| 

` Todas as oulras variaveis lém o mesmo siglnliuado da seção 0.2. l, Icrnlnando quo. 

2 . z _ Õ (ul lbv â (ul ›¡,V 
“I ux _ "'_"W'.7'A__' “lux Z '_“-M" 51"" 

' ' Ôx¡" ' Ôxf 
(lndc. 

- xi pode scr 'Ài_, ln, lj, pj, À"i, ¡l"i, clc.
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_ (I H`)l›v Ç: ‹›h|id‹› das c‹.|uuç0«;s 51 I para c 
| MM, ‹.:|vU¡¿¡ c das equações 5.3 puizi c2)u')\¡, uziuw 

Us c‹›c|ici‹:ulcs m|u¢i«›|u1‹i‹›s win as vâuiziuuius das lzixus dc Iíillm sào |‹›«|‹'›s ii»-gz:li\'u› (ver 

A|›Ón‹Ii‹;c (Í) Quaimlo ‹› cucliuicnlc dc vzu'iz|çà‹› das luxus dc líilha lundur ai ¿.cn›, us 

uunli'il›uiç(`›us dus nmduâ dc Ihlliu ifáu uunncnlau' u \-'ulm dc i£{ l H`}_ 

Us cuuliuiunlcs |cIm:iu|md‹›s as Iaxus dc |c|›.m› szi‹.› quase lmlus |›‹›si|iv‹›s, u wssallu-su 

que as \×z|riz`||iciu.s dus lzims dc |'c|›¿u'‹› lcndcm zl ser mui|‹› |uâ|i‹›|'‹:s do que us das lzixzns «lc r¢¡›zm› 

(dzulu que as laxas «lu |'c|m|'‹.› sãu muilu n|ui‹›|'us do que us luxus dc linllm) Sumiu âisâiixi, 

quando ‹› cuulicicnlc dc vu|'izlçä‹› das luxus «lc rc|›zu‹› (c pm' u‹›|i5u‹|i|cuciu suas vurizinuius) 

lcndcl' al zero us co|il|'il›uiçÓus dc cada mudu dc iínlhu ifziu iuluzir u \-'nim' dc li{ l If; 

6.2.4- Variância da indisponibilidade total 

I'«›dc›-sc ncslâi sz,-`:¿`1‹› l`u'¿‹:|^ uma zuiulugiu scnmzllmnilc u que fui fcilu u||lu|'iu|'|nunlc, l|\›uzmd‹› 

uz; cuuliuiclilcs I›¡I` |›‹›|' l›¡u, c aIlcm||d‹› us lu|"¡m›_~¡ 0 3 «; u (›..š.I|_ A seguir sào u|›|'csc|||à1d‹›s us 

lc|'nu›s (› 5.«; c ‹› 5 h que ii|1.c|n pziflc da c.\|›1c.s.sàu‹lz| \'m'iz`muiu «lu in|«|i>|›«›|iil›ili‹I¡|dc lulul. 

""›1í"' 
2 1 1 1 2 1 1 1 

'_\^. H b2_u}»¡) *Ô }\| Hb 2._u|l¡) *Õ 
l'| *'‹hl,l|À"¡› *Õ Ãnj + (l'.~l,l|p"¡) *G 

l*"_| I 

k ¡ 

. .

' 

i- › , .) 
2,, 1 21, 1 1__ 1 1, _ ,. 

(h2_,uÀ¡› +6 M +(h1_i|¡|¡) +6 Hj +“1)2,L|/`\.",) +6 À": H|)Ll.,1|¡1",) +6 ll"|L 

(‹›.>.«;) 

nil 4) O Z |(‹bl,11À¡-)_*6_)\i ||‹ (0 M 
k-LI
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6.2.5- Conclusões gerais sobre as expressões dos Índices 

Alterações nos coelicientes de variação das taxas de falha e reparo dos componentes de 

um sistema vão causar efeito mais signilicativo nas variâncias dos indices do que no seu valor 
esperado. lsso ocorre devido a inexistência do valor bv (sem consideração de incertezas) nas 

expressões das variâncias. Considerando que ambos os coelicientes de variação (graus de 

incertezas das taxas de falha e das taxas de reparo) sejam diferentes de zero, dobrar os seus 

valores acarretará em efeito semelhante nas variãncias dos indices, resultando em coeficientes 

de variação igualmente maiores. 

As mudanças feitas no coeficiente de variação das taxas de manutenção programada, alem 

de causaretn relativamente pouco eleito sobre os indices, podem relletir-se igualmente em 

ambos (valor esperado e variância) não alterando significativamente o coeficiente de variação 

dos indices. E como as hipóteses simplificadoras desconsideram a manutenção como l`alha de 

primeira ordem, sua inlluéncia não será grande. 

No valor esperado, o indice calculado sem a consideração de incertezas e predominante. 
Muitas vezes, as contribuições devidas as incertezas podem vir a lazer com que o valor 

esperado calculado com incertezas seja menor do que aquele sem essa consideração lsso 

ocorre porque tnuitos dos termos que compõem a expressão do valor esperado são negativos, 

mas, como há interesse ein determinar-se litnites de confiança para os indices, o valor sem 

incertezas devera estar contido no intervalo de conliança. 

6.3- SISTEMAS ANALISADOS 

A seguir serão apresentados os principais sistemas aos quais a metodologia (`S'l`l)l l`oi 

aplicada, os resultados obtidos e as conclusões.
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6.3.1- Sistema 1- Subestação de distribuição [8] 

(_) primeiro sistema analisado foi uma subestação de distribuição proveniente da referência 

181, cujo grafo e mostrado na Figura Ó.I. Possui dois pontos fonte e apenas um ponto de 

carga, e cinco tipos de componentes: componentes I e 2 sào linhas de transmissão; 3, 4 e 5 sao 

dfsjunlores de alta tensão; It) e II são disjuntores de baixa tensão; Ó e 7_sã‹› chaves 

seccionadoras; 8 e 9 são transformadores de força; I2 e barramento de baixa tensão. 

‹ I2 
8 , 

3 Ó I()
I Q- ° U / ° 

Fonte 

5 f> 
. Larga 

_ 
4 II 

2 . E / . 
7 9 Fonte 

Figura (1 I - Sistema I- Subestação de distribuição simplificada (referência [8]) 

Os dados dos componentes são mostrados na tabela 6.2. 

Comp. Ã r Ã" r" Ã' r' p 

_ 

(I`/ano) (Ii) (voc/ano (h) (I"/ano) (Ii) 

)V 
Linhas 0.09 7.33» I.() 

t 
8.0 0.09 I_(.) 

J|)¡sj.A'r 0.23 .¡|.|3 0425 24 () 0,03 2.0 ()_ 005 

I 

Seccion. 0.22 2.09 O 25 4.0 0.02 3 .Q 

0. IO I()0().() 'I`ransIÍ 0.50 48.0 
_ 

0.10 |.U 

Dis-j.B'r 0.02 so 0.25 I2.() ().0I I_U (_) . UI) 

Barram 0.024. 2.0 0. OI) (H) ().(_)24 2.0 

"I`aI'›eIa 6.2- Dados dos componentes do Sistema

\



l28 

()nde: 

À, À), 1"- taxa de lalha passiva, ativa e de manutenção programada do componente, 

respectivamente.
ç 

r, r', r"- duração da l`alha passiva, ativa e da manutenção programada do componente, 

respectivamente. 

p- probabilidade do disjuntor permanecer preso quando chamado a operar 

6.3.I.I- Resultados da aplicação da ntetodulogia (,`S'I`I)I ao Sistema I 

Os indices calculados foram a freqüência de falha e a indisponibilidade total do ponto de 

carga. Os valores sem a consideração de inceflezas foram: 
(I-~`l`)bv -' O; I()ól()l falhas/ano 

(Ut)bV = l.33834 horas/ano 

(1) valor esperado, variância, coeliciente de variação, e litnites para <)(›% de conliança da 

l`re‹|uét'tcia de falha e indisp‹›nibiIidade total do Sistema I são apresentados nas tabelas 0.3 e 

6.4. l`, r e m são os coelicientes de variação percentuais das taxas de lítllta, reparo e 

manutenção programada, respectivamettte, e representam seus graus de incertezas. 

(°/0) « (l7ano) ( l`/ano) Var. (%) 
Incertezas l'1`{l*` l`} 

. 

lg; Ft-`}, Coef. l.imites de l*‹`l`(l`/ano) 
lnl`erior Superior 

l`==l5,r=t), m=tl O, l()ól IÍ. I-OO O. l007F.-(Il 05. t›7425E4›r_ oi37oE+oo_ 
t`=1(),r=l5,||t=tl O. l()ó3 Iii l()() 0.ó4ó3E-03 0.6 (). l04f.-'E l Ot) 0. l()83E t O0 
I`= I 5,r==I 5.m=-t) Ó|oó3E+oo 0, l0l2E-OI 0,743()E-Ol O l383E‹+O() 
l`=I5_r= I 5.|n=2 oioó3E+oo 0. I0 l 2E-()l 95 o743oE4u t) l383l;Ê+-()() 

l 

r=i5,t--t5.m=|‹› (). I ()(i3Í;'Í'-l- O0 oiÓ|3E4n 9.5 0.743()E-Ol O. l38«ll-Ê+0O 
I`=3t).r=t),rn=() O l0ó`l lÊ¬I ()() 0.20 l 4E-()l to ‹›4239E-oi M o|ó9sE¿oo 
|Í==(›_r¿-3t),tn=tt O l()(›9E+~()() 0. l 293E-02 l.2 O l()28E-1-Ot) O.l I IOE~l-O0 
l`=3().r=3().t|r-"tl titoóofiioo 0.2()23E-Oil l8,9 ‹t42sxE-o|__ O l7()8lÍ¬}l 00 

ml*-'3().r=3tl_t|t'->2 ‹›tÓ6ou«oo 0.20235-OI I89 0.42885.-()I (_). l708lÉ 100 
t`=3t›,r=3t›_|n=It) t). l0(>9F. l--O0 ‹›2o24E-oi l8_*) 0.429()lëÍ-O I 0i7o9E+Qn 

'l`abela (›.3- Valores para l"reqt`iéncia de l`alha: valor esperado, desvio-padrao, coeficiente de 

variação, e limites de conliança para 9t`)%,



Incertezas E 2 UI"} 
(%) (I1/ano) 

0{ Ut`} 
(I1/ano) 

(`,oeI`. Limiles de UI"(I1/ano) 
Var.(°/‹›) Inferior Superior 

' 

1==1fi,f=‹›, 1›1=‹› o_133s15~1‹›1 0,245 I E+00 8,3 05(›28Ii+ 0() 042I I3E1«0I 
f=(),r=I5,111"-1) (), |3()2E+~0I 0.245 I 00 7.6 0.óIó7E+00 0,2I(›7E POI 
I`=I5_r=I5,11'1=0 ()_ |3€)2E'-I›()l 0_34ó6E-100 2 4.9 0.2952E-100. 0.2487F.+0I 

` r=1s,f=15_111=2 01139215101 0.34óóE+00 2 49 0.2952E1-00 0,2-'I87IÊ~I OI 
0.29ó0E +00 ()_24 88I}§--1-0 I 

I29 

r=15,F15,111=1‹1 o. 1392151--01 o.34óóE+~oo 24.9 
1 f=.‹‹›H›.11›--11 0. 133óE +111 01490212;-1-oo ;1ó.7 

f=‹›.f=2‹›,«1›=‹› 0.15525-1~o1 o.49o21¬:1oo "'Í11.‹'› 

l`"~'3(),1"-“3‹›_111=U
I 

I 

1=.1‹1,.~z.z‹›__...=z ‹1_155o121‹›1 o.ó‹›32E +00 44.7 0.0 0.37425-101 
l`=30.r=30.III=|U ().I55()IÊI()I 0_(›932E~|00 44.7 0,0 03742IÍ¬Í-I--()I 

o.2ssó121›o1 
__o. 180313-112 11.3 1025101 

1). 15501-1; 1‹›1 o_ó‹›3213 11111 44.7 ‹›.o ‹1_37421§‹1 01 

0.0 

I, 

Tabela 6.4- Valores para iiidisponibilidade total; valor esperado, desvio-padrão, eoeiieienle de 

variação, e limites de eouiiança para 90%. 

Quando o Iimile i11I`erior assume valores ncgalivos, usa~se iguaIá~Io a zero. 

6.3. l.2- ()l›scrvz|çõcs 

'I`1'ala-se de um sistema radial com apenas um po11lo de carga. Soineme -'I ea111i11I1os 

mi11i111os enlre I`o11le(s) e carga sào idc111iI'ieados (inoslrados 11a tabela 0.5) Não ha 

eo1'11po11e11les N A. (11or111aI111e111e abertos), logo não há possibilidade de oeorré11cia de Iallias 

leuiporárias (_I`aIhas passivas sauadas por cI1avea111e11los de clemeiilos NA. ). 

(Tomo quase todos os componentes lém taxa de iiiauulciição p1'o1_.;1'a111ada, há varios cortes 

1ni11imos do lipo; falha passiva ou ativa de um eomporienle estando outro em 111a11ule11ção 

progranmda não listados nesta análise. l)evido ao I`alo de que as laxas de ma1111le11çào 

prograiiiada podem ser ale dez vezes maiores do que as taxas de I`aII1a, o valor de suas 

contribuições aos indices de eonfiabilidade em muilos casos, 111z1ior do que a dos cortes por 

I"aIhas simuIt¿"ineas. Um exeniplo disso e o corie 111ir1i111o, por I`aIha passiva siinuhanea nos 

coinpoiieriles I c 2 do Sistema I, e o corte mi11i111o por I`aII1a passiva no eoinpoueiile I estando 

o eomponexile 2 em iiianuteuçàoi 
I¬`aII1as simultâneas- I‹`I"~~ 0_ |`_š5I.£-U4 I"/ano, I.II`-- 0_=I*)3l.i-(J4 I1/ano. 

I"aII1a/111a11uIe11ção- I*`I`-' 0 I()-'II;`-03 I`/ano, lII`«~ 0 Ó27I;`-03 I1/ano.
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Não obstante as taxas de l`aIha ativa apresentarern valores menores ou iguais as taxas de 
l`alha passiva, ‹› valor total das contribuições dos cortes envolvendo falhas ativas é maior do 

que o d‹›s cortes envolvendo l`aIha passiva (no que tange a t`reque`ncia de falha): 

Falhas passivas- l~`l" S- O 32012-t)l l7ano, Ul`= tt, I2()E*t~0I h/ano 

Ifalhas ativas- l¬`l`- ().5()8l`;`-(ll t7ano, Ill`-'-- 0.8 I Sli-(ll h/ano. 

Isso se explica pela existência de três cortes minimos de primeira ordem por falhas ativas, 

e apenas um por t`aIha passiva no Sistema I. Como as contribuições dos cortes minimos de 
primeira ordem apresentam maior grandeza, o modo de l"alha que apresentar mais cortes de 
primeira ordem devera ser predominante. 

Os coeticientes de variação da frequência de falha do Sistema I são sempre menores do 

que os dos componentes, enquanto que os da indisponil›iIidade são sempre maiores. I)e acordo 

com as tabelas (13 e (14, não ha uma relaçäo direta entre os coelicientes de variação dos dados 
e dos indices; coeficientes de variação das taxas de falha e reparo de I5% não implicam em 
lrequência de l`alha e indisponibilidade total com igual valor de coeficiente de variação (no caso 
obtem-se 9,5% e 24,9% respectivamente). 

6.3.1.3- Particularidades do Sistema I. 

Por se tratar de um sistema tipicamente radial, as alterações propostas na seção 5.5 devem 
ser aplicadas a‹› Sistema I. Isso permite a correta identilicação do disjuntor (ou subestação) 

que isola cada t`aIha ativa, ou se o componente do corte minimo que esta isolado para reparo 

interrompe o l`ornecimen|o. Na tabela 0.5 são apresentados os caminhos minimos entre t`onte(s) 

e carga, indicando o numero e os componentes do sistema que deles lazeiii parte. 
(.`aminho mínimo Componentes do caminho 

I l2, IO, 8, 6, 3, I 

2 I2,II,9,7,4,2 
3 _l2, IO, 8, Ó, 5, 4, 2 

| 

4 |2,||,9,7,5,3,| 
' Tabela 0.5 - (`aminhos minimos do Sistema l
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Nas tabelas 6.6 e 6.7 são apresentados os componentes responsáveis pelo isolamento das 

falhas ativas e interrupção do fornecimento a carga, em cada caminho tninimo, para um corte 
minimo nos modos falha ativa e falha ,ativa conjugada a disjuntor preso, a titulo de exemplo. 
Os resultados completos estão no Apêndice (Í. 

` Na tabela 6.6 o componente que sofre falha ativa e aquele que a proteção deve isolar, e 

que neste processo pode causar a interrupção do fornecimento à carga em um caminho 
minimo. Neste caso o disjuntor que isola a falha ativa e o componente que interrompe o 

fornecimento. Se não houver disjuntor a montante do componente que sofreu falha ativa, a 

falha deverá ser isolada pela subestação, Se todos os caminhos minimos forem interrompidos 

um corte mínimo f‹›i identificado. Além dos disjuntores e da subestação, o fornecimento à 

carga tambem pode ser interrompido pelo componente que sofre falha passiva, se for um corte 
minimo de segunda ordem.

i 

Na tabela 6.7, se a proteção atuasse corretamente, o componente que s‹›fre falha ativa não 
iria provocar a interrupção do fornecitnento a carga. Como, porem, conjugada a falha ativa há 

um disjuntor preso, a proteção de retaguarda (outro disjuntor ou a subestação) tem que atuar, 
e neste processo interrompe o fornecimento. É bom ressaltar tambem, que a proteção de 

retaguarda deve isolar ambas as falhas (a falha ativa e o disjuntor preso). Novamente se todos 

os caminhos minimos forem interrotnpidos identificou-se um corte minimo. 

sofre falha ativa sofre falha passiva interrompe 
fornec. 

| ó
` 

2 Subestaçao 
3 Subestação 
4 5 

Componente que Componente que 
¡(`a|ninho 

Componente 

que] 

-lá 

-¡› 

-Í-*› 

-5 

site 

O 
Q* 

O* 

O\ 

'fabela 6.6- (`omponetttes que interrompem o 'l"ornecimento no modo falhas ativas no Sistema 
I. 

()l›servando a ligura o I e as tabelas 6,5 e 6 6 pode~se observar:
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- no caminho mínimo. l, a falha ativa do componente 4 não interrompe o fornecimento à carga 

(deverá ser isolada pela subestação), mas como o componente 6 sofre falha passiva (e pertence 

ao caminho minimo I ) o lmneciiiietitoe interrompido. 

- no caminho |ninim‹› 2, o comp‹›nente 4 pertence ao caminho, e sua falha ativa precisa ser 

isolada pela subestação, o que causa a interrupção no fornecimento à carga. 

- no caminho minimo 3 ambos os componentes (4 e Ó) pertencem ao caminho, e como o 4 e 

que sofre a falha ativa, a subestação interrompe o fornecimento. 

- no caminho minimo 4 nenhum dos componentes do corte minimo pertence ao caminho, mas a 

falha ativa no componente 4 precisa ser isolada pelo disjuntor 5. 

- como houve interrupção do fornecimento à carga em todos os caminhos, os componentes 4 e 

Ó constituem um corte minimo para este modo de falha. 

Componente que sofre Disjuntor Caminho Componente que

S 

falha ativa preso interrompe o fornec. 
- 5 Subestação 

4 ._ 
4 

_. 

Subestação LA 

'vá 

bz) 

«J 

'J1 

'JI 

Já 

IQ

- 

Tabela 0.7 - (.`omponentes que interrompem o fornecimento no modo falha ativa con_jugada a 

disjuntor preso no Sistema I. 

()l›servando a figura (›. l e as tabelas 0.5 e 0.7 pode-se observar; 

- no caminho minimo I, a falha ativa no componente 3 por si so já interromperia o 

fornecimento, pois a a proteção da subestação atuaria (o fato do disjuntor 5 estar preso não 

importa, por não pertencer a este caminho minimo). 

- no caminho minimo 2, a falha ativa no componente 3 não interromperia o fornecimento (seria 

isolada pelo disjuntor 5), como o disjuntor 5 esta preso, porem, torna-se necessario que o 

disjuntor 4 atue, interrompendo o fornecimento a carga. 

- no caminho minimo 3, a falha ativa do componente 3 por si so tambem interromperia o 

fornecimento (o disjuntor 5 atuaria), mas como o disjuntor 5 esta preso, o disjuntor 4 precisa 

atuar para isolar ambas as falhas.
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- no caminho minimo 4, a lalha ativa do componente 3 novamente interrompe o l`ornecimento, 

exigindo a atuação da proteção da subestação (como o disjuntor 5, preso, esta a jusante do 

componente 3 neste caminho, a subestação isolará ambas as l"alhas`). 

- como todos os caminhos minimos foram interrompidos, os componentes 3 e 5 constituem um 
corte minimo para este modo de falha. 

Os tempos de processamento para o Sistema l variaram de 2.02 segundos para os casos 

com coeliciente de variação da manutenção programada igual a zero, a 2.07 segundos, em que 
foi assumido como I()% de incerteza, em uma estação de traballio (que não estava ligada em 
rede) SUN SP/\R(Í station 2. 

6.3.2- Sistema 2- Subestação de 500kV a disjuntor e meio 

() Sistema 2 e urna subestação projetada da liI.li'I`R()Sll|., com esquema de manobras 

disjuntor e meio (para 500 kV), proveniente da rel*`erência |_'l l I. O gral`o do sistema e mostrado 
na figura 6.2 

'I`rata-se de um sistema malhado que apresenta três pontos fonte e très pontos de carga. 
Há quatro tipos de componentes, e o grafo do Sistema 2 e mostrado na ligura 0.2: na ligura as 
linhas duplas indicam barramentos, e as linhas simples são chaves auxiliares (consideradas 

l()()% conliáveis), ()s dados dos componentes são apresentados na tabela 6,8. 

Ha manutenção programada apenas nos disjuntores, e sua taxa e dez vezes maior do que a 

taxa de falhas passivas e ativas. () disjuntor também tem probabilidade de estar preso quando 

chamado a operar. Não existem componentes N.A. no sistema, portanto não haverão l`alhas 

temporárias (passivas que podem ser sanadas pelo chaveamento de componentes NA. ).
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*à Ikumz do carga Q I'ouIo I›‹›nl«: 

l*`igu|'u 0.2 - (irê¡|`o do Sistema 2- Subestação de 500 kV a disjuntor c meio. 

Co|11|)o|1c¡1tcs À r À" r" À' r' p 

(t`/ano) (h) (l7uno) (h) (l`/ano) (h)
1 

I)isjunlo|' 0.05 SÓ 0.5 IO O.(_)5 0.5 ‹)o()()5 

Barramento 0,007 4 0. 
¬ 

O 04007 2 - 

Scccionadora UÍ003 Ó U. 0. 0,003 2 - 

'l`zabcla (›.8 - Dados dos componentes do Sistema 2 

Us simbolos da Izabela 0.8 lém o mesmo siz.¿,nil`1cado da tabela 0.2. 

ó.3.2.I - Res.uI|z|‹I‹›s 'du aplicâução da lnelodologia (ÍS'I`I)I ao Sislcum 2 

(Íomo o Sistema 2 tem lrés pontos dc carga, seria necessário moslrar os resultados pura 

cada um, c para o sistema como um lodo. Os três pontos, porém, aprcscnlzun resultados 

praliczuncnlc idênticos, dc modo que conclusões semelhantes podem scr limdns pa-u'zx todos.
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Assim sendo, serão apresentados os indices de confiabilidade calculados para o ponto I5 e 

para o sisterna como um todo.

\ 

()s valores de freqüência de falha e indisponibilidade total para o ponto I5 e para o 

sistema são apresentados na tabela 6.9. 

(Ff`)bv (f/ano) (Uf)bv (h/ano) 
Ponto I5 O. l I()()95E~I-O0 ().8l5542li¬Í-OI 
Sistema* 0.9279I 2E-O2 O, 5ó6234E-O I 

Tabela (19 - Indices de confiabilidade sem a consideração de incertezas (*somente falhas 

passivas). 

()s resultados conferem com os da referência [I l,|. ()s indices de desempenho para o 

sistema são menores do que os do ponto de carga I5 devido ao f`ato de que os índices para o 

sistema envolvem apenas falhas passivas. 

() valor esperado, variância, coeficiente de variação e limites para 90% de confiança, da 
frequência de falha e indisponibilidade total, são apresentados nas tabelas Ó. IO e Ó. I I para o 

ponto I5, e nas tabelas (›.I2 e Ó.I3 para o sistema (onde f, r e m são os coeficientes de 
variação das taxas de falha, de reparo e de manutenção programada, respectivamente, e 

representam seus graus de incertezas). 

Incertezas E{ F I' I 5 ¡ Ff; Coef. Limites de Ff`(l"/ano) 
(%) (f/ano) ( f7ano) Var.(%) Inferior Superior 

l"=I5.r=0, m=I) 0.l l()lE+00 0.IIl5E-OI IO.l 0.7484E-OI O l453E+O0 
f=(),r=I5,m=(› O. I 'IOIEI-OO 0.52565-05 0.0 ().IIOIE+0O O. I IOIE+00 
l`=I5,r= I 5.|n=‹) 0. I IOIE-+00 0.III5E-OI l0.I 0,7~'I84E-OI O_ I453E+OO 
l`== 

I 5,r= I 5,m=2 O. I IOI E-+00 O.III5E-OI lO.l O.7484E-OI O. I453E-+00 
I`= 

I 5,r= I 5,m= If) 0. I I0lE+()() O. I I ISE-OI ro.| 0,7484E-OI O. I45-'IE+00 
l`=3t), r=0. m=(I 

(Í). l IO I E+O() ().2230E-OI 20.2 ()_3959E-OI (). I 80óE+O0 
f=t),r=3(),rn=t) 0.llOIE+-O0 O. IOS I E-O4 goi 0.1 |otE+oo (I). I IOIE-+00 
f=3(),r=3(),rn=(› 0.IlOlE+O() O_2230E-OI 20.2 I). 39(›0E-OI ()_ I80ÓE+O0 
f=30,r=3(),rn=2 0. I IOIE-IOI) o 22305-or 20.2 ().39óOE-OI 0. I 80615 ~I-00 
f=30,r=3().m= It) O,I I()lE+-OO 0.223OE-OI 20.2 ()_3959E-OI I). I 8()6E+*00 

Iabela Ó, IO - Valores para li'eqüéncia de falha: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente de 

variação, e limites de confiança para 90%, para o ponto IS.



Inceflezas 
( °/6) 

F.{ UI`} 
' (h/ano) 

o{Uf} 
”(h/ano) 

Coef. Limites de UI"(h/ano) 
Var.( %) Inferior Superior 

f= I 5,r=0, Inf-'0 0.8 I 55E-0] 0.8 I 95E-02 I 0.0 0.5564E-OI ()_ I075E+00 
'0 i=I S n|=(› 0.83395-OI 0.8 I 955.-02 9.8 0.5748E-0I 0, IO93E+()0 I:

. 

I`=I5,r=I5.m=() 0.8339E-OI 0.1 ̀ I59E-OI I3.9 0.4674E-0 I 0. I20()E+0O 
Iir=Iím=2 0.8339E-OI 0. I I59E-OI I3.9 0.4674E-0I 0. I200E+00 f= _ , -_ 

I`=I5,r=I5,m=I(I 0.8340E-OI 0. I I59E-0I 13.9 0.4ó75E-OI 0. I 200E+00 
f"'I() FI) lIl=() 0.81 SSE-0I 0. Ió39E-0I 20.1 0.2973 E-OI O.I334E+00 
l`=0,r=30.m=‹) 088895.-0I 0. Ió39E-OI I8.4 0.3707E-OI 0. I407E+00 
%3(),r=30,|n=‹) 0.88895-OI 0.23 I 8E-OI 26.I 0. I 5ó0E-0 'I 0. I ó22E+0O 

30 r=30,m=2 0.8889E-OI 0.2318!-É-OI 26.1 0. I 5ó0E-0 I O. I 622E+00 I`=.
, 

f=3().r=3()`m=I() 0_889()E-01 0.23 I 8E-0I 26.1 0.I56IE-0I 0. I622E+00 

de variação, e Iimites de confiança para 90% para o ponto IS. 

Incertezas E{FI`} Q-g Ff; Coef Limites de F I`('I`/ano) 
(I7ano) (I"/ano) Var.(%) Inferior Superior ('56) 

P I5,r;U, in-0 0.9279E-02 07795 E-03 8.4 068 'I 4E-02 0.] |74E-0I 
f=‹)`r= I 5.m=0 0.928 I E-02 0.38IOE-05 0.04 0.92()9E-02 0.9293E-02 
|`= 

I 5.1: I 5¬m=0 0,928IE-02 0.7795E-03 8.4 0.68 IÕE-02 (). I I74E-()I 
lí I 5_r= I 5.m=2 0.928 I E-02 0. 7796E-03 8.4 0. 68 I ÓE-02 0.I I75E-0I 
I*=I 5.r=I5,m= I() 092835-02 0.78 I 0E-03 8.4 0.681 3E-02 0,II75E-OI 
I`=3()_r=()_|n=() 0.9279E-02 0. I559E-02 IÓIS 0.4349E-02 ‹›. I42 i 5-01 
I`=t)_|'=30_|ii=() 0_928óE-02 0.761 9E-05 0.08 ().92ó2E-02 0.93 IOE-O2 
I`*-"3(),r=30_|i|==() 0_928ÓE‹02 0. I 559E-02 Ió_8 043565-02 0142215-OI 
f=3(|,r=30,n|=2 0_9286E-02 0.15595-02 I6.8 0.4356E-02 0. |422E-0 I 

f=3(), |=3(). m= I O 0.9288F.-02 0. ISÔOF.-02 I6.8 0.435óE-02 0. I422I:E-0I 

~ ' 
‹›‹›°× s' 

1 ° vzulaçao, e Iimiles de coníiança para . zo, para o Is ema _..

) 

Iabela ó.I I- Valores para indisponibilidade total: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente 

Iàbela Ó. I2 - Valores para Ii'eqi`|encia de falha: valor esperado, desvio-padrão, coeiicienle de



Incertezas 
` 

‹%› 
E { UI`} 
(Ii/ano) 

Gl Ufl . 

~(h/ano) 
Coef. Limites de UÍ`(h/ano) 

Superior 
l`=I_¬,r=(I. m=tl O. SÓÓZIEÃ-t) I 0.46795-02 

Var.('%) Inferior 
83 )4I `

( (_ 8.›IÊ- )l 0.7 I 42E-()I 
f=(›,r=I 5,in=tI 0.57895-OI 0,4678E-02 8.I 0.43 IOE-O I O.72(›9E-O I 

|`=I5`i=I 5.m=() 0. 57895-O I 0.661 7E-02 II.4 0. 369713-() I 0.7882E-OI 
I`= 

I 5_r= I 5,|n=2 O.579()E-OI 0.66 'I 7E-O2 II.4 O_3(›97E-(II 0.78825-OI 
I`= 

I 5,r=I 5,m=It) 0. 5793lÊ-0 I ().662()lE-02 ll.4 (I. 3699lÊ-OI 0.7886!-É-OI 
f=3t)_r=‹)_lii=() 0_5óÓ2E-OI 0o9358E-02 I(›.5 042703 E-O I 0.862 I E-O I 

lšt)_r=3(),|n=() 0.6 I 7()l.¬Í-O I 0_9357E-02 I5.2 0_32I2I.Í-OI 0.9 I 29E-OI 
f=3().|=3(L|ii=t) ().(› I 7()lÊ-()`l 0. I323E-OI '2I.4 (). I986F.-OI 0. I ()3óE+O0 
I`=3()_r'-=3(),i|i=2 0_óI7lE-OI 0. l323E-OI 2`I.4 O. I 98(›E-O I 0. I ()36E-+00 
f=3()_r=3()_rii=I() ().6I74lÊ-OI 0. I324E-OI 2I.4 (I. I989IÊ-OI O II)3óE+()0 

'I`abela 6. I3- Valores para indisponibilidade total: valor esperado, desvio-padrão, coelicicnte 

de variação, e Iiniites de conliança para 90% para o Sistema 2. 

6.3.2.2 - ()bse|'vacões 

(_) Sistema 2 e um sistema malhado coiii très pontos de carga e tres pontos I`onte. Onze 
caminhos minimos entre I`onte e carga são identilicados (quase o triplo do Sistema I ). 

() numero de cortes minimos envolvendo manutenção programada não e tao grande como 
no Sistema I, uina vez que apenas um tipo de componente possui taxa de manutenção 

programada. Mesmo assim, por ser esta taxa cerca de dez vezes maior do que as taxas de falha 
passiva e ativa, a contribuição dos cortes minimos envolvendo manutencao programada e 

superior as dos cortes por falhas simultâneas (passivas, ou ativa e passiva). 

Para cada ponto de carga t"oram identilicados quatro falhas ativas de primeira ordem, e 

apenas uma I`alIia passiva de primeira ordem. Isso implica em que o valor das contribuições por 
falhas ativas e maior do que 0 das l`alIias passivas (tal como no Sistema I), uma vez que as 
contribuições dos cortes minimos de primeira ordem sào predominantes.
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A diferença entre os coelicientes de variação dos indices para o ponto l5 e o sistema, 

deve-se ao lato de que são consideradas para o sistema apenas as l`alhas passivas, com a 

'vv determinação dos cortes minimos do sistema feita corno descrita na seção 3 3.5, 

Novamente, tal como no Sistema I, verilica-se que coeficientes de variação dos dados e 

dos indices de conliabilidade são dil`erentes, e que duplicando a incerte'/.a nos dados, dol›ra-se 

o valor das incerte/.as dos indices. (`‹›nstata-se que não ha como prever, antes de aplicar a 

metodologia (`S'l`l)I a um sistema, qual será o valor percentual dos coeticientes de variação 

dos indices de conliabilidade, inclusive se serão maiores ou menores do que os coelicientes de 

variação dos dados, 

()s coelicientes de variação dos indices de conliabilidade para o sistema, não obstante seu 

menor valor, seguein a mesma tendência dos coeticientes dos pontos de carga. 

No que tange aos tempos de processamento, variaram de 5 45 segundos, para os casos 

corn coeliciente de variação da manutenção programada igual a zero, a 5.59 segundos, para 

coeliciente de variação da manutenção programada de lt)%. 

6.3.3 - Sistema 3- Sistema de distribuição ligado à barra 2 do sistema RBTS- 
IEEE [45] 

O Sistema 3 e um sistema de distribuição ligado a barra 2 do RBTS- Roy Billinton 'I`est 

System |44'|, () Rlš'l`S e um sistema com apenas seis barras, desenvolvido com lins 

educacionais por uma equipe da Universidade de Saskatchewan, para estudos de conliabilidade 

de geração e confiabilidade composta (geração-transmissão), Posteriormente, foram sugeridos 

dois sistemas de distribuição, tambem com propósitos educacionais, que são ligados a duas das 

barras do l{l3'l`S (a 2 e a 4), para estudos de conliabilidade de sistemas de distribuição [45 I.
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O Sistema 3 e um sistema radial, corn recursos de chaveamento de dois componentes N.A. 
(normalmente abertos). Apresenta apenas um ponto fonte, vinte e dois pontos de carga, e dois 
niveis de tensão, 33 e I IkV. O grafo do sistema e mostrado na ligura 6.3. 

Para manter a uniformidade com os estudos realizados na referência [45 | (para permitir a 

comparação dos resultados), algumas simplilicações foram feitas: 

- todos os disjuntores, fusiveis e seccionadoras são considerados l()0% confiáveis (não há 

falhas por disjuntor ou liisivel preso).
i 

- os equipamentos com tensão de 33kV (barramentos, linhas, transt`ormadores, etc) são 

considerados 100% confiáveis. 
- os barramentos de l IkV tambem são considerados I00% confiáveis. 
- consideram-se as linhas de distribuição como aereas, tais como a maioria existente rios 

sistemas de distribuição no Brasil. 

- não e' considerada manutenção programada em nenhum equipamento. 

Na tabela 6. I4 são apresentados os dados dos componentes do Sistema 3 (os simbolos 

têm o mesmo significado das tabelas 6.2 e 6.8. 

À r À' ~ r' Componentes 

(l"/ano) (horas) ( l"/ano) (horas) 

Linhas 0.ol‹m 0.039 5. 0.039 

Linhas 0.75km 0049 5. 0.049 

Linhas 0.8l‹m 0.052 5. 0.052 

Transf I I/.4 I Skv 0.0 I 5 200. ().0l5 

Tabela Ó. I4 - Dados dos componentes do Sistema 3. 

,_ A
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Alguns esclarecimentos necessitam ser l"eitos; 

- os componentes de numero 002, 006, 010, 014, 017, 021, 025, 028, 030 e 034 são linhas de 

0.6 km. ` 

- os componentes de numero 001, 004, 007, 009, 012, 016, 019, 022, 024, 027, 029, 032 e 

035 são de 0.75 km. 

- os componentes 003, 005, 008, 01 1, 013, 015, 018, 020, 023, 026, 031, 033, e 036 são de 

0.8 km. 

- os disjuntores de 1 1 kV são os de número 041, 042, 044, ()45, 046, e 047. 
- 0 componente 037 é um disjuntor de 33 kV. 
- os componentes 039 e 040 são transformadores de 33/1 I kV. 

- os componentes 050, 052, ()56, 058, 062, 064, 068, 075, 079, 081, 085, 087, 091, 096, 100, 

102, I06, l I0, l 12 são transl"ormadores de 1 1/0.415 kV. 

~ as seccionadoras N.A. são os componentes de numero 073 e 1 13. 

6.3.3.! - Resultados da aplicação da metodologia CS"I`I)l ao Sistema 3. 

Em primeiro lugar e' apresentada uma comparação entre os indices de contiabilidade sem a 

consideração de incertezas, calculados pela referência |'45i| e pela metodologia (`.S'l`l)l. Na 

tabela 6.15 são apresentados, para cada ponto de carga, a freqüência de falha e a 

indisponibilidade total (nào ha resultados para o sistema como um todo na referencia |45|). Fl 

e freqüência de falha, e ll1`e indisponibilidade total. 

Pontode Referência [45] Metodologia (.`STDl 
Carga Fl`(l`/ano) I.lf(h/ano) Fl`(l7ano) 

í 

Ul`(h/ano`) 

LP l 0.240 3.58 0.240 3.38 
LP 2 0.253 3.64 0.253 3.45 

,LP3 0.253 3.64 0.253 3.45 
LP4 0.240 3.58 0.240 3.38 
LP 5 0.253 3.64 0.253 3.45 
LP6 0.250 3.63 0.250 3.43 
LP 7 0.253 3.60 0.253 3.45 

11-Ps 0.140 0.54 0.l40 0.35 
LP9 0.140 0.50 0.140 0.35 

1 

LP io 0.243 3.58 0.243 3.38 

Tabela 6. 15 - Indices de conliabilidade sem consideração de incertezas para o Sistema 3



Pontode Rel`eréncia |'45`| Metodologia CSTDI 
(Íarga Ff (l"/ano) lJl` (li/ano) Ff (f/ano) U l`( Ii/ano) 

i
L LP l l 0.253 's J _ Õ-1 0.253 3 . 43 

I 

LP |2 0.256 ¬ 
_) 66 0.256 ¬ 

_) 45 
l.P I3 O 253 ¬J 59 0.252 3 -13 

l 

LP 14 0.256 3 ól 0.256 3 45 
LP l5 0,243 3 58 0.243 3 Bs 
LP ló 0253 3 Ó4 0.253 4 

_) 43 
1 

LP 17 0243 '\ 
_) 59 0.243 '\ 

_) 38 
P I8 0.243 3 58 0.243 3 38L 

' LP i‹› 0.250 3 .ó5 0.256 3 45 
LP 20 0.256 3 65 0.256 3 .45 
LP 2I 0.253 3 59 04253 3 -13 

¡ 

LP 22 ‹›.25‹'› 3 .ól 0.256 w 
_) 45

O 

(`ontinuação da 'I`abela Ó I5 

Observa-se uma grande semelhança entre os resultados para l`|'c‹|uencia de falha. As 

discrepâncias nas indisponihilidades deveni~se provavelmente a l`ormas diferentes de calculo 

das durações das falhas, mas os resultados apresentani a inesma ordem de grandeza. 

Pela tabela Ó. I 5 observa-se que a maioria d‹›s pontos de carga (vinte dentre vinte e dois) 

apresentam frequências de l"aIIia na faixa de 0.240 a 0.256 falhas por ano. Iissa grande 

unil`ormidade deve-se possivelmente ao lato de se tratar de um sistema desenvolvido com 
propositos educacionais, ou um sistema projetado (otimizado) de modo a possuir uma 

unil`‹›rmidade de desempenho, ou ainda devido as simplificações efetuadas (componentes I()()% 

conliaveis). 

Essa uniformidade também se manil`esta no cálculo dos indices com a consideração de 

incertezas nos dados. Aplicando a metodologia aos pontos de carga do Sistema 3, obtem-se, 

para a maioria dos pontos, coelicientes de variação (6/l;`{ }) da ordem de 8.59-b para li'eqüêi'icia 

de l"alha, e de l<`)% para indisponibilidade total. 

A exceção e constituida pelos pontos LP8 e LP9, com li'et|iiéncia de lallia de l). |4t) lallias 
por ano, e l2.3% dc coelicicnte de variação para o mesmo caso anterior. U menor valor da

-
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taxa de lalha e causado pela inexistência do transl`ormad‹›r de distribuição t I l/().4l5 k\/) rios 

ramos que alimentam os dois pontos de carga em questão, e que estão presentes em t‹›dos os 

outros. Esse transformador e um componente a mais que pode l"alhar e interromper o 

fornecimento, assim, a sua inexistência nos ramos ligados aos pontos LP8 e LP9 reduz suas 

frequências de falha. 

Como a maioria dos resultados e semelhante, optou-se por apresenta-los para dois pontos 
de carga, e para o sistema como um todo, nas tabelas 6. lo a 6.21. Ressalte-se que não há 

manutenção programada, e que os coeficientes de variação percentuais das taxas de falha e 

reparo dos componentes são fe r, respectivamente. 

(%) (l`/a no) ( l'/ano) Vaii (i°/Ez ̀ ) Inferior Superior 
l`=l5, F-*O O. I400E+0O 0. I 7 I 9E-O l l2.3 0.85ó5F-OI 0. l944F. +00 
PLO, r= I 5 0. l4OOE+00 0.ó883E-06 0.0 0. 'l 40()E +00 O. l400E+()O 
l*=l5,r=l5 O. I400E+OO O_l7l9E-Ol l2.3 0.8565!-É-Ol (). l944E-l-00 
rzso, rzo O. l4()OE+OO 0.34391-E-Ol 24,6 0.3 l 28E-O I o_24s7E+oo 
l`=0, r=3O 0. l400E+0O 0. l377E-05 0,0 O. I400E+00 (). l400E+0O 
l`=3(), I°=3() 0. I4OOE +00 O_3439E-OI 24.6 

lnceflezas E{Fl`} gg Ff; (Toel`. 

I 

Limites de Fl`(l`/ano) 

0.3 I 28E-OI 0.248'/E+-00 

Tabela Ó. lo - LP8- frequência de falha: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente de variacao 

e limites de contianca para 90%. 

Incertezas E1 Ut`} ol l_ll`} (`.oel`. Limites de Ul`(h/ano) 

l"-' 
l 5, r==() 0348011400 ‹›.4s3f›i-1-oi 13.9 ‹›_|‹›5‹›|5+‹'›o ‹:›.5‹›|or5+o‹› 

l`=(), r=l5 O.3559E+00 O.4839E-OI l3.6 O,2028l~Ê-+ OO ()_ 5089E«t 00 
l*-=l5,r=I5 O.3559E+()() 0.ó844E-()I l9,2 0. l395E+()0 0.5722E--l-00 
Í`=3(), r=0 O.348()E+O0 0.96785-Ol 27.8 0.42005-O li 0.ó54()E+0() 
l*;(), |'=30 ().3794E+()0 (l.9ó78E-Ol 25.5 0_7333E-OI ().()854E I 00 
l`=3(), |'=3() O. 3794E+()0 O l3(›9E+00 3ó.l O , O 

(li/ano) (Ii/ano) 

Í 

Vai1(%) Inferior' Superior 

().8l2 I E+()O 

Tabela Ó.l7 - LP8- indisponibilidade total: valor esperado, desvio-padrão, coeliciente de 

variação, e limites de conliança para 9()%.

f
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(%) (t"/ano) ×( t'/ano) Var.(%) I nferior Superior 
I`=I5, r=0 0.25605 l~~OO 0.223 7E-OI 8.7 0. 'I 853E+00 0. 32ó8E+()0 
f`=O,r=l5 O.25ó()E+O0 0. I4O I E-O5 0.0 0.2560E+00 (J. ZSÓOE-+-00 
F=I5,r=I5 O.25ó0E+OO 0.223 7E-O I 8.7 0. l853E+00 0.32ó8E+0O 

. ff-'30, r=O O.25óOE+0O 0.4474E-OI 17.5 O. I I46E+()O 0.3975E+()() 
r-io, |=3o O.25ÓOE+OO 0.280] E-O5 0.0 O.25óOE+0O 0.256OE+00 
I`=30, |=30 0.25(›0E+0O 0.4474E-OI 17,5 

Incertezas 

I 

E { Ff; 

I 

GI FH Coef. Limites de I~`f(I`/ano) 

0. I I46E+00 0.3975E+-OO 

Tabela ó.I8- LPI4- l"ret|úéneia de falha; valor esperado, desvio-padrão, coeficiente * 

variação, e limites de contiança para 90%. 

('76) (h/ano) (h/ano) Var_(%) Inferior Superior 
_r2z 1 5, z--0 O.3449E- H) I 0.4ó5óE+-O0 I3.5 I). 'I 977E-I-OI 

F=I5,r=I5 ().3527E+0iI 0_6585E-+-OO I8v7 O |444E+OI O4 5óO9F. -I-O I 

F=30, r=O O.3449E+-()l 0.931 3E+()0 27.0 0. 5043E+-00 0.ó394E~I-() I 

I`='0, r=3O 0.3759E~I¬()I 0.93 1 3E+o‹› 24.8 0. 8 I 46E-I--O0 007045-+01” 
I:=3(), r=3O 0.3759E-+ O I 0. I3 I 7E+()I 35.0 0.0 

Incertezas E{ Ul"} 6{ UF; (ÍoeI`. Limites de UI`(h/ano) 

0492 1 lama 
Í*=(), r=I5 O.3527E+()I 0.4ó56E+00 I32 ().2()54E+()I O`499f)l`¬Í H`)l 

O 7924IÍ€+O I 

Tabela 6.19- LPI4- indisponibilidade total. valor esperado, desvio-padrão, eoeliciente de 

variação, e limites de eonliança para 90% 

(I`/ano) 
(_ I`/ano) Var.('%) Inferior Superior 

I*=0,F-I5 0. I 350E+()I O.3972E-05 do 0. 5505+-oii O. I350E+()I 
I`=I5, r=`I5 O. I35OE+OI O.352óIÊ-(JI 2.6 0. 'I 239E HH O. l4ó2F.+0I 

_ 

ezso, .~=o Or I35OE+OI 0_7052E-OI 5.2 0. I I27E-I-OI O. I573E I-OI 
Í`=0, 1130 0. |35OE+0I O.7944E‹()5 0.0 0. I350lÊ +‹OI I) l350E|0I 
I`=30, r=3() 0. I35OIÊ+~0I 0.7()52E-OI ._ O.II27E1()| 

Incefiezas Et FI`} o{ FI`} Coef. Limites de Ff`(t7ano) 
(9/¿›) 

I*;l5, r=(› I), IBSOE--f-OI 0.35265-(tl 2.6 O. l239E+‹')I 0.14625-|~()l 

5 7 O .I573E+()I 

variação, e limites de eonliança para *`)t`)*?-~¿›. 

'Iabela 6.20 - Sistema 3- I'i'eqúér1eia de falha: valor esperado, desvio-padrao, eoelieiente de



Incertezas E: Ufi 0; U t`} (`.oet`. Liniites de llt"(h/ano) 

Fil 5, |'=0 0_()525Í-N02 0201 8l¿;+0 I ›.l 0. 5887E~t~02 0,7l(›3El02 
l*;0,r=I5 0()672E *'02 020 l 8E-I-0 I 3 . 0 0.6034E-l-02 0 73 I 0E+02 
l`=l5,r=l5 0_('›ó72E-I-02 0.2854E+›0l 4.3 0, 5769E+02 0_7574E+02 
l`=30, |=0 0ó525E+02 0.4036E+0l 6.2 0,5248E+02 0780 l E 102 
f`=0, r=30 0_7l l2E+02 0.4036E+0l 5.7 0.5835E+02 0.8388E+02 
f=3(), i=30 0.71 'I 2E+02 0. 5708E+0l 80 0_5306E+02 

(%) 

I 

(li/ano) 

Í 

(h/ano) 

lV.(°‹,)I 
inferior 

Í 

Superior 

0.89 IÔE -l 02 

Tabela ó.2l- Sistema 3- indisponibilidade total: valor esperad‹›, desvio-padrão, coeliciente de 

variação, e limites de confiança para 90%. ~ 

6.3.3.2 - ()l›servações 

São identilicados quatro caminhos minimos por |›onto de carga, e eni media quatro cortes 

minimos por l`alhas ativas de primeira ordem, e dois cortes minimos por falhas passivas de 

irimeira ordem (nos ontos LP8 e LP9 são dois cortes ›or falhas ativas e um ›or l`allia iassival 

de )rimeira ordem . Há então, novamente, um ›redominio das contribui 'ões or t`alhas ativas K' 

Os coeficientes de variação das freqüências de lalha são seinpre menores do que os dos 
dados, ara todos os Jontos de falha, e )ara o sistema. Já os coeficientes de varia 'ão das S* 

indisponibilidades totais são maiores do que os dos dados. 

()s coeficientes de variação do sistema, como no Sistema 2, são menores do que os dos 

pontos de carga, por considerarem apenas as fallias passsivas. 

A consideração de uni determinado coeficiente de variação para os dados não implica que 
os resultados terão coeticiente de variação semelhante. É necessaria a aplicação da 

metodologia (.`S'I`l)l ao sistema para se obter o coeficiente de variação dos indices de 

conliabilidade. ()bserva-se, novamente, que duplicando-se o coeliciente de variação dos dados, 

duplicam-se os desvios padrões dos indices de contiabilidade (e por conseguinte seus 

coeficientes de variação),



I-|(› 

6.3.3.3 - Particrrlaridadcs do Sistema 3 

'I`rata-se de um sistema radial com recursos (dois corrrponentes NA), corri nrais de cern 
corrrporrentes, e vinte e dois porrtos de carga. Aplicando a metodoiogia (`S'I`l)I, pode-se 

identificar os disjuntores (orr componentes N.A.) que isolam as falhas ativas em cada caminho 
rniirirno entre fonte e cada porrto de carga, Dado ‹› grande nt'uner‹› de pontos, optou-se por 

apresentar os resultados para apenas dois: LPI, nrais prÓ.›‹irno do ponto I`onre, e LPI5, rrrais 

distante (ver figura 6.3), rias tabelas 6.24 a 6.26. 

Ú 

Ponto (`am_ min. Elernentos 
I 50, 2, 49,48, I, 44, 43, 4I, 39, 38, 37 

LPI 2 50, 2, 49, 53, 4, 54, 59, 7, 60, 65, |(), 66, 73, 7I, I4, 70, I2, 45, 
43, 4l, 39, 38, 37 

3 50, 2, 49, 48, I, 44, 43, 42, 38, 37 
4 50, 2, 49, 53, 4, 54, 59, 7, 60, 65, IO, 66, 73, 7I, I4, 70, I2, 45, 

43, 42, 40, 38, 37 
I 94, 27, 93, 92, 26, 47, 43, 4I, 39, 38, 37 

LPI5 2 94, 27, 93, 97, 29, 98, I03, 32, IO4, IO7, 34, I08, I I3, 89, 24, 
88, 83, 2I, 82, 77, I8, 76, I6, 46, 43, 4I, 39, 38, 37 

3 94, 27, 93, 92, 26, 47, 43, 42, 40, 38, 37 
4 94, 27, 93, 97, 29, 98, IO3, 32, I()4, IO7, 34, I08, I I3, 89, 24, 

88,83, 2I, 82, 77, I8, 76, I6, 46,43, 42, 4(), 38,37

J 

Tabela 6.22 - (Tarninhos rninirnos dos pontos de carga LPI e LPI5 do Sistema 3. 

Os demais componentes que irrterrompern o fornecimento aos pontos LPI e LPI5 do 

Sistema 3, no modo I`aIIras ativas, são apresentados no Apêndice l_). 

(Íomo os disjuntores e titsiveis são I(›U“?-tr contiaveis, nao Ira falhas ativas conjugadas a 

disjuntor preso. Os componentes 73 e II3 sào NA. (N,/\.), atuam corno disjttntores nos 

carrrinlros rninimos que os content. 

()s tempos de processamento para o Sistema 3 são ern torno de 6 minutos e 52 se¿_¬›urrdos. 

Iisse acrescirno considerável errr relação aos sisternas anteriores deve›se ao rnaior rrrmrero de 

componentes e principalrnenle ao maior' rrtrrrrero de pontos de carga (22 contra 3 do Sisterna
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2, e apenas I do Sistema I). 'I`odo o processo de identilicação de cortes mínitnos têm que ser 

repetido para os vinte e dois pontos de carga. 

6.3.4 - Sistema 4- sistema de distribuição ligado à barra 4 do sistema RBTS- 
IEEE [45] 

O Sistema 4 e um sistenta de distribuição ligado a barra 4 do RB'I`S |44‹-15] (o Sistema 3 

e ligado à barra 2 do RB'I`S). Trata-se de um sistema radial com recursos de chaveamento de 
cinco componentes N.A., alem de três barramentos primários de alimentação (em 33kV), mas 

apenas um ponto fonte. Apresenta trinta e oito pontos de carga, sendo assim 

consideravelmente mais complexo que o Sistema 3. O grato do sistema e apresentado na figura 
0.4. 

Esclarecimentos sobre a ligura 0.4. 

- os componentes de número 002, 000, 0l0, 0I4, 0I7, 02 I , 025, 028, 030, 034, 038, 04 I, 043, 

040, 049, ()5 I, 055, 058, 001, 004, e 007 são litthas de 0 (› ktn de extensão. 

- os componentes 0t)I, 004, 0()7, 009, 0I2, 0I0, OI9, 022, 024, 027, 029, 032, t)35, 037, 040, 

042, 045, 048, 05(), 053, 050, 000, 003, e 005 são linhas de 0.75 ktn de extensão. 

- os componentes 00.3, 005, 008, 0l I, 0I3, 0I5, 0l8, 020, 023, 020, 03 I, 033, 030, 039, 044, 

047, 052, 054, 057, 059, 002, e 000 são linhas de 0.8 km de extensão. 
- os componentes 008, 200, 207, 208, 209, 2'I0, e 2I I são disjuntores de 33 kV. 

- os componentes 072, 073, 075, 099, l00, I33, I34, I30, l02, I73, I74, I70 e I82 são 

disjuntores de I I kV. 

- a simbologia utilizada na Iigura 0.4 não e a adotada pela ABN'I`. 

- os cotnponentes 070, 07I, I3I, I32, I7I, I72 são transformadores de 33/ I I kV. 

Para a aplicação da metodologia (.`S'I`l)l ao Sistetna 4, de modo a permitir a comparação 

dos resultados com a reI`erêncta |45|, adotaram~se as mesmas simplilicações feitas para o
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Sistema 3 (ver seção 6.33). Os dados dos componentes do Sistema 4 são os mesmos que os 

do Sistema 3, mostrados na Iabcla Ó. I4.
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6.3.4.! - Resultados da aplicação da metodologia (`.`S'I`DI ao Sistema 4 

Da mesma forma que no Sistema 3 apresenta-se na tabela 0.27 a comparação entre os 

indices de confiabilidade calculados sem a consideração de incertezas pela referência [45] e 

pela metodologia CS'I`DI (Ffe Iieqüência de falha, Ufe' indisponibilidade total). 

Tabela 6.23 - Indices de confiabilidade sem consideração de incertezas para os pontos de carga 

do Sistema 4. 

Ponto de Referência [45] Metodologia C STDI 
carga FI`(I`/ano) UI`(h/ano) I"*`f(I`/ano) UI`(h/an‹'›') 

LPI 0.295 3.44 0.295 3.44 
LP2 0.305 3.49 0.305 3.49 
LP3 0.295 3.44 0.295 3.44 
LP4 0.308 3.50 0.308 3.50 
LPS 0.305 3,49 0.305 3.48 
I..P(› 0.308 3.50 0.308 3.50 
l,P7 0.305 3.49 0.305 3.48 
l.P8 0.182 0.34 0.I82 0.34 
LP9 0.192 0.39 0.192 0.39 
LPI() 0. 'I95 0.40 0.I92 0.39 
LPI I 0.298 3,49 0.298 3.49 
LPI2 0.295 3.48 0.295 3.48 
LPI3 0.295 3.48 0.295 3.48 
I.PI4 0.285 3.43 0.285 3.43 
LPI5 0.295 3.48 0.295 3.48 
LP I Ó 0.285 3.43 0.285 3.43 
LPI7 0.295 3.48 0.295 3.48 
LPI8 0.3II 3.49 0.3II 3.49 
LP I 9 0,30I 3.44 0.30I 3.44 
LP20 0.3II 3.49 0.3II 3.49 
LP2 I 0.3II 3.49 0.3II 3.49 
LP22 0.30I 3.44 0.30I 3.44 
LP23 0.3II 3.49 0.3`II 349 
LP24 ().3II 3.49 0.3II 3.49 
I..P25 0.301 3.44 0.30] 3.44 
I..P26 0.139 0.39 0.l89 0.38 
I.. P27 0. I92 0.40 O.l92 0.40 
I.P28 0.I79 0.34 0.l79 0,34 
LP29 O.l92 0.35 O.l92 0.35 
LP30 0.202 0.40 0. 202 0.40 
LP3 I 0.I92 0.35 0.192 0.35 

I-II
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Ponto de Referência [45] Metodologia CSTDI 
Ff (f/ano) Uf(h/ano) Ff (f/ano) Uf(h/ano). 

LP32 0.3()2 3.50 0.302 3.50 
LP33 0.302 3.50 0.302 3.50 
LP34 0.289 3.43 0.289 3.43 
LP35 0.302 3.50 0.302 3.50 
LP3ó 0.289 3.43 0.289 3.43 
LP37 0.302 3.50 0.302 3.50 
LP38 0.289 3.43 0.289 3.43 

l5t 

Continuação da tabela 6.23 

Novamente há uma grande coincidência dos resultados para os pontos de carga, inclusive 

para indisponibidades totais. 

Pode-se aplicar ao Sistema 4 raciocinio semelhante ao que foi aplicado ao Sistema 3. A 
maioria dos pontos de carga apresentam freqüências de falha variando de 0.285 a 0.3! I falhas 

por ano, com coelicientes de variação (0/Ez l) da ordem de 7.o%. Os demais pontos 

apresentam freqüências de falha menores pelo mesmo motivo do Sistema 3: a inexistência de 

transformadores de distribuição (I l/0.4l5 kV) nos ramos que alimentam estes pontos de 

carga. 

Devido à semelhança dos resultados, optou~se por apresenta-los para dois pontos de carga 

e para o sistema como um todo, nas tabelas 6.24 a (129 (onde que fe r são os coeficientes de 
variação (gratis de incertezas) das taxas de falha e reparo dos componentes, respectivamente). 

lI1C6ft¢2aS E 2 Ffl ol Ff} Coef. Limites de ̀ Ff(f/ano)
ç 

f=l5, F0 0. I820E+00 0. l834E-Ol l0.l 0. l 240E+00 0. 2400E+00 
f=0,¡=I5 O. l820E-+00 0.49995-oi _ 0.0 0. l 820E +-00 0. l 820E+00 
í*;l5,r=l5 0. I 820E+00 0. I 834E-O l l0ƒl O. l240E+00 o.24ooE+oo 
f=30, r=0 O.3óó7E-0l 20.2 0.6605E-0I 0.2980E+0O 
f=O, t=30 0. l820E+00 O.9998E-06 0.0 0. l 820E+00 0. l 820E+O0 
f=30, ¡=3O I 

0. l820E+00 

0. l8'70E+0O O.3667E-0I 20.2 

(%) (f/ano) 

Í 

(f/ano) 

[Vai 

(°/‹›_') Inferior Superior 

0.6ó05E-0l 0.2980E+00 

Tabela 6.24 - I.P8- freqüência de falha; valor esperado, desvio-padrão, coeliciente de *variação 

e limites de confiança para 90%.



Incertezas E { U1`} o{ UF; Coef. Limites de U F 

l`=I5, r=0 0. 338OE+()() 0.4l73E-01 12.4 0.20ó0E-I-~()O O.47()OE+0O 
{`=0, r=l5 0.3456E+00 o.4i73E-o| 12.1 0.2 1 3óE+O0 0.47761-3+-00 
Í*=15,r=15 0.3456E+OO 0.5902E-OI 17.1 0.1590E+O0 0.5322E+00 
l`=30, r=0 O.3380E+0O 0.8347E-OI 24.7 0.74()8E-01 0.601 9E+OO 
I`=0, r=30 O.3684E+O0 O.8347E-01 22.7 0.1045E+0O O.6324E+O0 

r Í*-=30, t=3O 0.3684E-l-OO 0.1 1 SOE-+00 32.0 0.0 

(%) (f/ano) 

! 

(fiano) Var. (%) Inferior Superior 

0.741 7`E+00 

Tabela 6.25 - LP8- indisponibilidade total: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente de 

variação, e Iitnites de confiança para 90%. 

Incertezas E { Ffl ol FI`} Coef. Limites de FI>`(f/ano) 
(%) ( f/ano) (l"/ano) Var. (%) Inferior Superior 

1`=15, i=0 0.3 1 09E+0() 0.24325-OI 7.8 O.234OE-+00 0.3878E-+00 
`I`=0,r=l5 0.3 lO9E+00 O. l706E-05 0.0 0.3 l()9E+00 0.3 l09E+00 
%15, 1:15 0.3 1()9E+O0 O.2432E-01 7.8 0.2340E+O0 O.3878E+O0 
I`=30, 1*-"O 0.3IO9E+()O O.4864E-01 15.6 O. 1571 E+()0 0.4ó46E+00 
I`=0, r=30 0. 3 l09E+()0 O.34l3E~05 0.0 0.3109E+00 0.3109E+00 
rzso, r=3o 0.3 II 09E+O0 0.4864E-OI 15.6 O. 1571 E+-OO O. 464612 +00 

Tabela 6.26 - LP23- freqüência de falha: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente de 
~ ' 90° ' 

lncenezas 
(%) 

E{1,lI`} 

('l"/ano) 

ol U I`}
_ 

( I`/ano) 

(Íoef. Limites de 1ll`(li/ano) 

rz i 5, fzo 0.3491 E 101 0.4678E-l-00 
í`=O, r=l5 0.357()E +‹0I O.4678E+O() 13.1 0.2090E+Ol 0. 504915 +0 1 

F=l5, |"=15 0357012 l-O1 0.66 l 2E+O0 18.5 o.1473n~+o| O. 56()2F.-1-OI 

f=30, i=0 0.3491 E+Ol 0.9357E+O0 26.8 0.5324E+0O O.6450E -I-OI 
I`=(), I"-'30 ().3805I¬Íl()l (),9357E+00 24.6 ().8465Ee+-00 0676413.-l-01 

F;3(), r=3O 

variaçao, e litnites de conhança para zu. 

03805151 t-01 (). I323E+O1 34.8 qo 

Var _(_%) Í 
Inferior Superior 

13.4 ().20I2E'I*0I (').497()E-l--()| 

o. 79s9i‹1`i-‹'› i 

'l`al›ela 6.27 - LP23- indisponibilidade total; valor esperado, desvio-padrão, coeficiente 

variação, e limites de confiança para 90%.



Incertezas E{Fl`} 0; Ff) (`.oel". Limites de Fl`(I`/ano) 

F=0, r= I 5 O.2l8IE+Ol 0.51175-05 0.0 0.2I8lE+0l 0.2l8lE+Ol 
r=|5, rzis 0.2 I 8 I E-+-0l 0.4446E-OI 2.0 0.2041 E+0I 0.2I8IE+-0I 
ll-'30, r=0 0.2l8IE+Ol 0.8892E-0l 4. I 0. I900E+0I 0.2462E+0 il 
'l*;0, F-'30 0.2l8IEl~0l 0. I 023 E-04 0.0 0.2I8lE+0l 0.2181 E+-OI 
Í`=30, |'=30 0.2I8lE+-0l 0.8892E-0l 4fl 0. l900E+0l 

(%) ('t"/ano) (f/ano) Var. (%) Inferior Superior 
l`=l5, 1:0 0.2l8`lE+0l 0.444óE-0l 2.0 0.204IE+0I ().2322E--I›0l 

0.2462 E~+~0l 

Tabela 0.28 - Sistema 4- freqüência de falha: valor esperado, desvio-padrão, coeficiente de 

Incertezas 
(°/0) 

E { Ufl 
( flano) 

0{ U I`} 
('t7ano) 

Coef. Limites de Ul`(h/ano) 

fz i 5, z-=o 0.9573 E+02 0.243 I E+0l 2.5 0.8804 E-+02 0. l034E-IO3 
l"=0, r=l5 0.9788E+02 0.243 l E+0I 2.5 0.9020E+02 0. I05óE+03 
r-~|i5,«=i5 0.9788E+()2 0.3438F.+0l 3.5 0.870l E-l~02 (). l088E~I»03 
IE3 0, r=0 0.9573E+02 0.4862E+0l 5.l 0.803 5 E+-02 0.|IlIE+03 

0. I 043 E~+O3 0.4862E+0l 4.7 0.889óE-I-02 0 l l97E«i--03 tš0, r=30 
I 
f`=30, r==30 O. IO43 E+03 

variação, e limites de contianca para 90%. 

0.6876E+0I 6.6 0.8259E+02 

Var.(°í›)! 
Inferior 

I 

Superior 

O. l 261 E+03 

Tabela 6.29 - Sistema 4- indisponibilidade total; valor esperado, desvio-padrão, coeliciente de 

variação, e limites de conliança para 90%. 

6.3.4.2 - Particularidadcs do Sistema 4
7 

São identificados trinta e quatro caminhos minimos por ponto de carga, e em media dois 

cortes minimos por falhas passivas de primeira ordem, e cinco cortes minimos por falhas ativas 

de primeira ordem. Observa-se o predomínio das contribuições por l"alhas ativas. 

() comportamento dos coeficientes de variação dos indices de contiabilidade e semelhante 

ao do Sistema 3.
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Não obstante a sua complexidade, embora inferior à sistemas reais de distribuição, o 

Sistema 4 pode ser visto como um sistema radial. Assim sendo, as alterações propostas na 
seção 5.5 para análise de sistemas radiais devem ser aplicadas ao Sistema 4. Contudo, devido 

ao grande numero de pontos ‹le carga (trinta e oito), numero de caminhos mínimos por ponto 

(cerca de trinta e quatro), com até noventa elementos por caminho minimo, seria improdutivo 

apresenta-los. Observações semelhantes porem, às obtidas para o Sistema 3 podem ser feitas 

para o Sistema 4. 

I 

'Devido a esta complexidade, o tempo de processamento sotreu um considerável 

acréscimo em relação ao Sistema 3: passou a ser da ordem de duas horas e catorze minutos. O 
Sistema 4 tem dezesseis pontos de carga a mais do que o Sistema 3, e cada ponto de carga 

passa a ter trinta e quatro, ao invés de quatro, caminhos minimos. 

5.4 - ÇQNÇLUSÃQ 

Apresenta-se a seguir uma serie de graticos comparando os resultados obtidos para pontos 

tipic‹›s de cada sistema, em termos de coeticiente de variação percentual da frequencia de falha 
e indisponibilidade total para cada caso da tabela Ó. I, nas liguras 6.5 a 6.8. 

25 I-Ó-Sistema I

I 

20 
-fl- Ponto I5 do sistema 2 

Em í:::¿í¿¿::íšf:_¿ 
. -fi- LPI do sistema 3 \ / 

(Íoeficiente de |5 _)(_ Lpu. .|., ,¡,¡¢m¡, 4 í" 
variação (%) 10 \\ / s \ / 

0 t i t t 1 i t 

I`= I 5, I'=tI, I'= I 5, I`=*I 5, I`= I5, I`=5t), I`=tI, I'=50, I`=.SU, I`=50, 

|'=0, |'= I 5, |'= I 5, |'= I 5, r= IS, |=0, r=_§0, r=3I), |'=5II, rf-30, 

m=0 m=0 m=0 n|=2 m= I 0 m=t) m=t) m=0 m=2 m= I 0 
Coeficientes de variação percentuais: 

I`- taxas de falha, r- taxas de reparo, ln- taxas de manutenção 

Figura 6.5 - (Íoeticiente de Variação para fieqüéncia de falha para pontos típicos dos sistemas 

I, 2, 3 e 4.



I5-I 

50 -O-Sistema I 

4" 
-E-' Punto I5 do sistema 2 
--fi- LPI do sistema 3 

(,`ocl'icicntc dc 30 -)(- LP I ‹› «Io sisic-isa 4 «_ 

variação (%) 20 V 

:ty 

ÍÍÇI. 

:xiii H: +6 

II I I I I I I I I I 

I`= I S, I`=II, I`= 
I 5, f= I 5, I`= 

I 5, l`=30, I`=II, l'=3tI, I`=3lI, f=3t|, 

r=II, r= I 5, r= I 5, r= I 5, r= I 5, r=0, r=3II, r=3II, r=3II, r=30, 
m=II m=II m=II |n=2 m= I ll m=lI m=II m=lI m=2 m= III 

Coeficientes dc variação percentuais: 
f- taxas de falha, r- taxas de reparo, m -taxas dc manutenção 

Figura o_o - Coeliciente de Variação para indisponibilidade total para pontos tipicos dos 

sistemas I, 2, 3 e 4. 

Obsewe-se que ao duplicar-se o coeficiente de variação dos dados, obtém-se o mesmo 

comportamento dos coeficientes dos indices. Esse desempenho pode ser observado também 

nas tiguras 6.7 e 6.8, para os coeticientes de variação dos indices de conliabilidade para os 

sistemas 2, 3 e 4 (o Sistema I tem somente um ponto de carga, sendo então excluído desta 

análise). 

20 -O-Sistema 2 

I 5 
--É- Sistema 3 

Coeficiente de w 
-ksistcniü 4 

variação (%) - 

5 1715 Éiízf _ §:í:§'_§:í: 
;:-:X .Z ¡~; ;.-.¡ \ / 

0 " 
I I I I 

' 

I I I 

I`=I5, I`=0, l`=I5, I'=I5, I`=l5, l`=30, l`=0, l`=50, l`=50, I`=3l), 

r=0, r=I5, |'=I5, r=l5, |'=I5, |=0, r=30, |'="-30, r=3lI, |==50, 

m=0 m=0 m=0 m=2 m=I0 m=0 m=0 m=0 m=2 |u=I0 

(foelicientes de variação percentuais: 
I`- taxas de falha, r- taxas de reparo, ||| - taxas de nianutençño 

I"igu|'a 6.7 - (foelicienle de Variação para frequência de falha dos sistemas 2, 3 e ~'I.
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25 -O-Sistema 2 

20 -'fl`-Sistcina 3 
-Á-Sistcinu 4 

(Íoeficiente de Í5 
variação (%) |0

5 

0 I l I I l l I l l 

I' I5, l'=0, f=I5, l'=I5, I`=I5, I'=50, I'=0, I`=50, I'=-30, I`=30, 

|'=0, |'=I5, |=I5, r=I5, r=I5, |'-_-0, |'=50, |=30, |'=50, ¡'==.S0, 

m=0 ||r==0 nr-"0 m=2 n|=I0 ||F-'U n|=0 m=0 n|==2 m=I0 

Coeficientes de variação |›erceutuais: 
I'- taxas de falha, r- taxas de nepam, m - taxas de manutençao 

Figura 6.8 - (.`oeliciente de Variação para indisponibilidades totais dos sistemas 2, 3 e 4. 

Pelas liguras 6.5 a 6.8 observa-se (reiterando as alirmaçöes anteriores) que um 
determinado valor assumido para os coeficientes de variação das taxas d‹›s componentes não 

implica que os coeficientes de variação dos indices de conliabilidade terao o mesmo valor. 

A pequena quantidade de sistemas testados torna temeraria qualquer generalização sobre 
os possiveis valores dos indices de conliabilidade, e seus coeficientes de variação. Percebe-se 

porem, que ein geral os coelicientes de variação da tieqüência de l`alha dil"erem mais dos 

coeficientes dos dados (sào geralmente menores), e os coelicientes das indisponibilidadcs totais 

aproximam-se mais (e geralmente são maiores do que os coeficientes de variação dos dados, 

exceto para o Sistema 2). 

()s resultados mostraram que a consideração de incertezas na manutenção programada 

(sistemas I e 2) pouco el`eito terá sobre os indices de conliabilidade (em seus valores esperados 

e variâncias). Pode-se concluir que a desconsideração das incertezas na manutenção 

programada não invalidará futuros estudos (o que e reforçado pelo fato de que geralmente os 

dados sobre a manutenção programada são mais conliaveis do que os relacionados as falhas). 

Não se deve esquecer, porém, de que isso ocorre porque as hipóteses
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simplilicadoras do m‹›dcIo desconsideram manutenção programada como lalha de primeira 

ordem. 

As conclusões de lindrenyi [4] sobre o maior valor das contribuições dos cortes minimos 

de segunda ordem envolvendo manutenção programada, frente às falhas simultâneas de dois 

componentes, também foram evidenciadas neste capitulo. 

A metodologia (ÍSTDI, a partir da existência nas taxas de falha e de reparo dos 

componentes de um sistema, obtem lirnites de confiança conservativos para os indices de 

confiabilidade deste sistema, através da Desigualdade de (Ihebyshev, sem a necessidade do 

conhecimento da límção de densidade de probabilidade seguida pelos indices, obtendo 

resultados conservativos.
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ÇAPÍTULQ 7 

ÇONÇLLISÓES FINAIS 

O objetivo deste trabalho l`oi descrever uma metodologia para avaliação da conliabilidade 
de sistemas de transmissão e distribuição, considerando' a existência de incertezas nos dados 

das taxas de falha e reparo dos componentes. ()ptou-se pelo desenvolvimento de uma tecnica 

analítica, e que considerasse corno dados de entrada os valores esperados e variâncias, ou 

desvios padrões, das taxas de falha e reparo dos componentes de um sistema. 

No capitulo 2 foi feita uma revisão das tecnicas de avaliação da conliabilidade de sistemas 

de transmissão e distribuição, e de tratamento de incertezas nos dados. Analisou~se a 

praticidade de rnuitas dessas tecnicas, e a possibilidade de conjunção de metodologias de 

avaliação de conliabilidade e tratamento de incertezas. Muitas das quais apresentarn 

aproximações semelhantes, como independência entre taxas de lalha e reparo, tempos de 

operação muito maiores do que os tempos de falha, sistema em estado estacionario, etc, e o 

mesmo metodo de ideritilicação de contingências (cortes minimos). 

l.)as tnet‹›dologias de avaliação da conliabilidade (sem a consideração de incertezas), o 

capitulo 3 descreveu em pormenores a metodologia CST ((.Íonlial›ilidade de Sistemas de 

'I`ransmissão, |Il|). lista tecnica representa com elevado grau de realismo os eventos que 

afetam a conliabilidade de um sistema; considera a atuação dos equiparnentos de proteção 
(inclusive os casos em que não operam quando chamados a tal), intluéncia da manutenção, 

chaveamento de cornponentes normalmente abertos, etc. () uso da tecnica dos cortes minimos 

para identificação das contingências que interrornpem o fornecimento permite urna avaliação 

rápida de varios sistemas, recomendando o uso da rnetodologia em estudos de planejamento. 

No capitulo 4 descrevem-se as metodologias de tratamento de incertezas nos dados que 

mais se adequavarn aos objetivos deste trabalho. Escolheu-se a metodologia de (i`onzalez- 

Urdaneta & (Íory ((}U&(` |l9|), devido a consideração das incertezas das taxas dos
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componentes como dados de entrada, semelhança entre suas hipóteses e a metodologia CST, 
determinação de intervalos de confiança para os indices sem a necessidade de conhecer suas 

funções densidade de probabilidade*(pdfs), e também devido â natureza conservativa dos 

resultados encontrados. 

' A metodologia (.ÍS'l`l.)l- (Íontiabilidade de Sistemas de Transmissão e Distribuição com a 

consideração de Incertezas nos dados é descrita no capitulo 5. 'l`rat'a-se da conjunção das duas 

tecnicas apresentadas nos capitulos 3 e 4, com as adaptações necessárias para varios modos de 

falha, para sistemas de distribuição, etc. São calculados o valor esperado e a variância para os 

indices freqüência de falha e indisponibilidade total, possibilitando a determinação dos 

intervalos de conliança para estes indices, e foi modilicada a identificação dos cortes por 

atuação da proteção, em sistemas de distribuição. 

()s resultados da aplicação da metodologia (ÍS"Í`Dl a varios sistemas torant apresentados 

no capitulo Ó. Constatou-se que; 

l)- as contribuições dos cones minimos que envolvem manutenção são maiores do que as dos 

cortes que envolvem falhas simultâneas, devido ao maior valor das taxas de manutenção, em 
relação às taxas de falha. 

2)- a variância da liequéncia de falha e fortemente inlluenciada pela variância das taxas de falha 

dos componentes, corno já era esperado. ' 

3)- a variância da indisponibilidade total não se apresenta atrelada a apenas um dos tipos de 
taxas dos componentes, e inlluenciada tanto pela variância das taxas de falha quanto das de 

reparo. 

4)- a adoção de um coeficiente de variação para os dados não implica que os coelicientes de 
variação dos índices de confiabilidade assumirão o mesmo valor' percentual; a priori, não se 

pode prever qual será a variância destes indices (alem do que foi dito no capitulo Ó),
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justificando plenamente a aplicação da metodologia CS'I`l)l. Porém, o ato de duplicar a 

variância das taxas de l`alha e/ou reparo dos componentes, causa, igualtnente, duplicação das 

variâncias dos indices de confiabilidade. 

As contribuições principais do trabalho l"oram as seguintes; 

l`- estudo das várias metodologias de avaliação da conliabilitlade de sistemas de transmissão e 

distribuição publicadas nos ultimos anos. 

2- estudo das várias metodologias de tratatnento de incertezas nos dados, para avaliação da 

conliabilidade de sistemas 

3- agregação da metodologia CST ((.`onliabilidade de Sistemas de Transmissão), com a 

metodologia de tratamento de incertezas nos dados de falha e reparo, para constituir a 

metodologia CS'l`Dl, sendo necessario para tal: 

3, l- estudo sobre a extensão da metodologia GU&(Í para varios modos de l`aIha e para 

varios pontos de carga. 

3.2- adaptação da metodologia (Í`S'l` para sistetnas de distribuição, com a elaboração de um 
algoritmo para identiticação de falhas por atuação da proteção para sistemas radiais.

H 

4- obteve-se uma metodologia llexivel e suticientemente realista para a realização de estudos 

de planejamento, permitindo a comparação 'de diversas alternativas de sistemas, quer sejam de 

transmissão, distribuição ou subestações. 

5- corn a determinação dos limites de contiança para os indices de contiabilidade, sem a 

necessidade de identilicação das suas l`unçöes densidade de probabilidade, os protissionais da 

área dispõe de maiores subsidios para estudos de planejamento de sistemas de distribuição. 

Ó- aplicação da metodologia a sistemas existentes, cont contigurações diferentes, mostrando a 

sua versatilidade.
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7- a consideração de incertezas nos dados permite incluir os efeitos das condições climáticas 

(tempo normal/ tempo adverso), sem a necessidade de modelagem adicional. 

Como sugestões para liituros trabalhos apresentam-se 
- incluir na metodologia (.`S'l`Dl considerações sobre qualidade de suprimento (carregamento 

dos circuitos e niveis de tensão). 

- acrescentar modelagem de falhas de modo comum a metodologia. 
- utilizar' a metodologia CSTDI para estudos de alocação de equipamentos de proteção em 
redes de distribuição. 

- estender a metodologia para outros indices como duração media da falha, e energia media 
não suprida. 

- fazer a conjunção da metodologia CSTDI com uma tecnica de avaliação da contiabilidade de 
geração corn incertezas, objetivando a elaboração de uma metodologia de avaliação da 

conliabilidade composta geração/transmissão. 

- agregar à metodologia CSTDI considerações sobre custos de interrupção.



l(›l 

REFERENÇIAS 5t5|.toeRÁF|c;As 

I- 'l`()DD Z.G.- "A probability method for transmission and distribution outage calculations", 

IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-83, July I9(›4, pp. 695-70I. 

2- GAVER l).P., MON'I"MEA"l` EE., PATTON A.D.- "Power system reliability l: measure ot 

reliability and methods ofealculation", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 

vol. PAS-83, July l9(›4, pp. 727-737. 

3- RlN('il..EE RJ., & G()()I)E S.D.- "On procedures for reliability evaluation ot`transmission 
systems", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-89, no 4, April 

l970, pp. 527-536. 

4- ENDRENYI J.- "'l`hree-state models in power systems reliability evaluations", IEEE 

"I`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-90, no. 4, July/August I*)7I, pp. 

l*)()9-I*)|(). 

5- Bll..LlN"l`ON R. & GROVER MS- "Quantitative evaluation of permanent outages in 

distril›ution systems", IEEE 'l`|'ansactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-94, no. 

3, May/June l975, pp 733-742. 

Ó- Bll..LlN"li`(.)N R. & (iR()VER M.S.- "Relial›ility evaluation in transmission and distribution 
systems", IEE Proceedings, vol. l22, no. 5, I97S, pp. 5l7-523. ' 

7- Bll.l,lN'il`()N R. 8; (iR()VERiM.S.- "keliability assessntent ol`transmission and distribution 

schemes", IEEE 'l`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-94, no 3, May/June 

I975, pp. 724-733. 

8- (.iR()VER M.S. & BIl.l.lN'l`()N R.- "A computerized approach to substation and switching 
station reliability evaluation", IEEE 'I`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS- 

93, no. 5, September/()ctober l974, pp. I-'l88-I497. 

9 - KOVAL D.(). & BlLLlN'I`()N R- "Evaluation ot' distribution circuit reliability", IEEE 

'l`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-98, no. 2, March/April I979, pp. 

509-SI8. 

IO- ALLAN R.N., DIALYNAS EN., HUMER l.R.- "Modelling and evaluating the reliability 
ol` distribution systems", lEEl.;` 'I`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-98, 

no. o, November/I)ece|nber I979, pp. 2|8l-2ltš8.
E

\



l(›2 

I I- El-E"I`ROSUL, Departamento de Intormática- Manual de piíograina de confiabilidade de 

sistemas de transmissr`t`o (_(,?S'I`), Florianópolis, SC, 1980, loop. 

I2- SIN(fiH (Í.- "Markov cut-set approach l`or the reliability evaluation oI` transmission and 

distribution systems", IEEE Traiisactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-I00, no. 

Ó, June l98I, pp.27l9-2725. 

l'3- Bll.l.lN'l`()N R. & KUMAR Y.- "Transmission line reliability models including common 
mode and adverse weather eI“l`ects", IEEE "I`ransactions on Power Apparatus and Systems, vol. 
PAS-l()t`), no. 8, August l98l, pp. 3899-39l(). 

I4- BlI.I.lN'l`()N R. & W()J(.`ZYNSKI E.- "I)istributional variation oI` distribution system 

reliability indices", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, vol. PAS-IO-I, no. 

I I, November l985, pp. 3l52-3160. 

IS- ()I.lVl:`IRA M.A.(Í.- "(.`onliabilidade de sistemas de distribuiçào-comparacão de 

metodologias", l.ll*`S(Í, l‹`Iorian‹'›polis, SC, l98t), 'I`ese de Mestrado. 

ló- SALLAM AA., I)ES(')l.lKY M., DES()I.lKY Il- "Evaluation ol`optimal-reliability indices 
for electrical distribution systems", IEEE 'l`ransactions on Reliability, vol 39, no. 3, August 

l99U, pp. 259-264. 

I7- I~*`()N(fi CC. & GRI('i(.í (7.ll.- "'I`ransmission outage models I`or sub-transmission network 
reliability evaluation", IEEE Transactions on Power Systems, vol. Ó, no. 2, May lt)9l, pp. 

()()5-(›l l. 

I8- TIIOMPSON M- "Lower conlidence limits and a test of hypotheses I`or system 

availaI›ility", IEEE Transactions on Reliability, vol. R-IS, no. I, May l9oÓ, pp 32-30. 
l9- (i()NZÁl-EZ-LIRIJANETA GE. & (`()RY B.J.- "Variance and approximate conlidence 
limits l`or probability and frequency oI` system I`ailure", IEEE Transactions on Reliability, vol. 
R-27, no. -l, October I978, pp. 289-293. 

20- PA'l"I"()N A.l).- "Probability distributi‹›n of transmission and distribution reliability 

performance indices", Reliability Conference l`or the Electric Power Industry, April I979, pp. 

l20-l23. 

2l- l3ll.I..IN'l`()N R. & G()EL lt- "An analytical approach to evaluate proI›ability distribution 
systems", IEEE Transactions on Power Delivery, vol. PWRI)-I, no. 3, July l*)8o, pp. 245-25l.



l(i3 

22- WONG "l`.Y., 'l`SAl l).'l`., FONG C.(`..- "Reliability assessment in operational planning for 
subtransmission, station, and distribution systems", 2nd International Symposium, I988. 

23- LUZ A.l.., "Planejamento de redes de distribuição", PUC, Rio de Janeiro, RJ, l9<)2, 'l`ese 

de Mestrado. 

24- (ÍAMAR(i() (?.(T. de B., (`onlial›ilidade. aplicada a sistemas de potencia, l-'l`(Ê- 

Et.15'ri‹‹›ni‹Ás-|~'12i3sC, lost. 

25- SILVA A.M.l... da, (_Í()l-`;`l,Il() J., MELO A.C.G., "Unce|1aint_y considerations in l"ret|uency 
and duration analysis l`or large hydrothermal generating systems", llili P|'oceedings¬(I, vol. l39, 

no.3, May l992. 
26- COELI l() J., "Impacto da incerteza das taxas de falha e reparo dos geradores em estudos 

de confiabilidade", Vll Congresso Brasileiro de Manutenção, Porto Alegre, RS, 

Setembro/Outubro de l992. 

27- Bll.l.lN'|`ON R. & Al.l..AN R.N., Reliability evaluation ol' power systems, Pitman 

Advanced Publishing Program, I984.
I 

28- l`šll.l.lN'l`()N R. & ALLAN R.N., Reliability evaluation ol` engineering systems, Pitman 

Advanced Publishing Program, l983. 

29- C()El.-l-l() J., "(.Íonliabilidade da geração de sistemas de grande porte na presença de 

incertezas nos dados", PlJC/RJ, I990, Tese de doutorado. 

30- (ÍLARKE AB. & DISNEY R.L., Probabilidade e processos estocasticos, Livros 'tecnicos 
e (Íientificos Editora S.A., Rio de Janeiro, I979. 

3l- AU T., SHANE RM., H()El.. l...A., Fundamentals ot` systems engineering- probabilistic 

models, Addison-Wesley Publishing Company, Inc., I972 

32- Bl.lRY KV., Statistical models in applied science, John Wiley & sons, New York, l975. 
33- DeGR()O'l` MH., Probability and statistics, Addison-Wesley Publishing Company ,lnc, 

l975 

34- VI()l.lN A., l"l£RNANI)l£S .l.ll.M., K()Sl.()SKl I{.A.l)., "Reavaliação dos esquemas de 

manobras das subestaçöes da l;`l.l£'l`R()N()R'l"E", IX Seminario Nacional de Produção e 

Transmissão de lzfnergia lifletrica, Belo Horiz‹›nte, MG, Brasil, 1987. 

35- SPIE(ilil.. M.R., Manual de formulas e tabelas nialenraticas, Mc(iraw-I-lill, São Paulo, 

Brasil, I973.



|()~l 

36- HAYS W.L. & WINKLER R.L., Statistics: probability, in_l`erenee. and deeision, vol. II , 

Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1970 
37- SPIEGEL MR., Probabilidade e estatistica, Mc(iraw-Hill, São Paulo, I977. 
38- HELETROBRÁS, Planejamento de sistemas de distribuição, Editora Campus, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil, I982. 

39- C()El...I-lt) .I. & REIS M.M., "Índices de conliabilidade em sistemas de distribuição com 
incertezas nos dados - estudo de uma sul›estação", Ilo. Encontro I.uso-Afro-Brasileiro de 

Planeamento e Exploração em Redes de Distribuição- Ilo. ELAB, Vol. No.2, Comunicação 

No. I7, Cidade do Porto, Portugal, Março l993. 

40- ARIENTI V.L. & MELO A.C.G., "Conl'iabilidade de sistemas", Itaipu Binacional, curso. 
4I- NAHMAN IM., ;'MinimaI paths & cuts of networks exposed to common-cause l`aiIures", 
IEEE 'lransaetions on Išeliability, vol. I, no I, March 1992. 
42- MIRSHAWKA V., Probabilidades e estatistica para engenharia, vol I, Nobel, São Paulo, 
I978. 

43- PAPOULIS A., Probabilty, random variables and stochastie pro_cesses, Mcüraw-Hill, 

I98-l. 

44- Bll.LlN'l`()N R., KUMAR S., (`ll()WI)l~lURY N., (_Íl'lU K., l.)l:`BNA'I`H K., (}()EL l..., 

KIIAN E., KOS P., NOURBAKIISII G., OTENG-ADJEI J., "A Reliability Test System l`or 

Educational Purposes- Basic Data", 'I`ransaetions on Power Systems, vol.-I, No.3, 

August I989. 

45- ALLAN R.N., Bll..l.,lN'I`()N R., SJARIEF I., (JOEL l..., SO KS., "A Rcliabilty Test 

System l"or Educational Purposes- Basic 'Distribution System Data and Results", ll:.Íl.i.`lÂ 

Transactions on Power Systems, vol.Ó, no.2, May I*)<)|. 

46- (`()I;`l_.II() J. & RIÊIS MM., "Aplicação da Desigualdade de (Íhebyshev para calculo de 
incertezas em sistemas de distril›uiçào", X Congreso (fhileno de Ingeniería Iilectrica, Valdivia, 
(Íhile, Novembro, I993.



l()5 

Aeênbiceâ 
Mfirouotocm com DE cÁLcut.Q DA coufiraeitibanfi EsPEi1AoA DE 

s|sTEMAs DE o|s_TR|BurÇÃQ [aa] 

O cálculo da confiabilidade esperada etn um sistema é f`eito a partir do conhecimento 

prévio de determinados parâmetros de seus componentes, individualmente. 'I`ais parâmetros 

são: 

À taxa de f`alhas do componente, em f`alha/unidades/ano, ou f`alhas/km/ano; 
r tempo medio de restabelecimento do componente, em horas/falha. 

Para cada com onente ue constitui o sisterna analisado rede de distribui 'ão e9 

equipamentos), verifica-se a equação (A. l) a seguir: 

d=À*r (Ai) 

Onde d é a contribuição de cada componente na duração total de interrupção do sistema 
analisado. 

()s dados individuais dos componentes relativos as taxas de falhas (Ã) e tempo medio de 

restabelecimento (r), obtidos atraves de um sistema apropriado de coleta de dados, constituem 
importantes indicadores do desempenho do sistema atual, e permitem tambem a determinação 

dos valores da confiabilidade esperada. Tais dados devem ser conf`rontados com as metas de 
qualidade de serviço previamente fixadas pela concessionaria. 

Valores incornpativeis corri as rnetas determinam inelhorarnentos operacionais no sistema, 

seja atraves de urna programação mais adequada de manutenções preventivas, seja pela 

tentativa de redução das durações das interrupções, inserindo-se meios mais eficientes de 

comunicação e locomoção, ou, ainda, elaborando-se estudos de seccionament‹› e Proteção da 

rede de distribuição e outros recursos do sistema.
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Conforme sera visto nos itens seguintes, as equações usadas no cálculo da conliabilidade 

dependem do tipo de agrupamento funcional dos componentes.

\ 

Tipos de agrupamento entre os componentes do sistema 

` As maneiras pelas quais os vários componentes podem ser combinados para dar origem a 

um sistema sãoinúmeras. Entretanto, serão apresentados aqui somente alguns tipos de 

agrupamentos, correspondendo aos encontrados com maior frequencia em sistemas de 

distribuiçao. 

Duas hipóteses fundamentais devem ser ressaltadas: 
- os eventos falha e reparo dos equipamentos são independentes; 

- as equações apresentadas são válidas tanto para cálculos por tipo de falha individualmente, 

quanto para cálculos ein que se consideram as falhas totais, independentes do tipo de falha. 

Para isso, deverão ser utilizados os dados adequados a cada situação. 

Sistema "série" 

Sistema serie e aquele onde uma falha em qualquer um de seus componentes pode 
acarretar o desligamento de todo o sistema, ou, pelo menos, do setor situado a jusante do 

equipamento que protege o ponto defeituoso, conforme pode ser observado na ligura A. l. 

.llÀ2____Àn ° ~ 

Figura A. I- Sistema serie 

- Taxa de falhas para o sistema-serie: 

1`M= 
_>> Às = ~ (A2)
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- Duração da intcrrupçãui 
Il 

dS:ZÃ.¡*|'¡ 
i=| 

- Tempo médio dc restabelecimento; 

* ri 
Jc. Í 

I*/J= 3) 

r = -` = i-~~-«--~ (A4 › 

ÀS n 

ZN 

- Indisponibilidadc; 
Il 

d ̀ 

7~¡ * fa 

DS = --ë =!;1›- ‹A.5 _ T ,l, ) 

Onde 'lí` é ‹› periodo de tempo adotado na análise. 

- Confiabilidade; 
II 

ZÀ¡*I`¡ 
cs z ‹ 

- 11% z 1 
- 1:-!¿¡¢~-u› ‹A.‹›› 

A equação Ab pcrmilc concluir que a cunfiul.›iIidadc dc um sislcma l`urmad‹› por 

componentes dispostos em série é mcnur (ou igual) que a confiabilidadc de qualquer dos 

imcg,rzmtcs tomados individualmente.

4
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Sistema paralelo 

Sistema paralelo e aquele onde existem dois (ou mais) componentes em operação, 
dispostos em paralelo, embora fosse necessário apenas um deles para o atendimento da carga. 

` 

Seja a figura A.2, que exemplifica um sistema formado por dois componentes em paralelo. 

XI 
rl 

X2 
r2 

Figura A.2 - Sistema paralelo 

- Taxa de falhas total do sistema paralelo: 
À *À * r + r xp z -_t _._-_;_<_t_.___;L 

( A7, 
' l+;\.|*l`|+À.2*l`_)_ 

Partindo de dados práticos, pode-se alirmar que À 
| 
*r| e Ã2*r2 são muito menores que l. 

Então: 

7\.pš)\.|°¡;)\.2*(l`| +l`2) 

- Duração das interrupções : 

dp=Ã.|*)\.2*Í`|*l'2
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- Tempo medio de restabelecimento:
d Í *F 

rp = ~p= ~-'-Â (A. io) Ãp fl + T2 

- lndisponibilidade:
d 

(A_|¡) T T 

- Confiabilidade: 
` Ã *r *Ã *r (.p=l-Dp=I----L-l»-r 7 l (A_I2)

f 

(Tomo foi dito anteriormente, os termos À 
| 
*r| e ?t2*r2 são, partindo-se de dados práticos, 

muito menores que l, permitindo, portanto, que se conclua, a partir da equação A. l2, que a 

confiabilidade de um sistema formado por componentes em paralelo seja maior (ou igual) que 
a conliabilidade de qualquer dos componentes tomados individualmente. 

Sistema "seqiiencizil" 

Sistema seqüencial e aquele em que, havendo falha no componente que esta em operncao, 
este e isolado para manutenção e substituido pelo que não estava ein operação. 

A figura A3 mostra o esquema de um sistema sequencial. 

Deve-se ressaltar que o componente utilizado como substituto do primeiro só tica sujeito 

a falhas quando entra em operação. Enquanto não estiver em operação, admite-se que o 

componente não esteja sujeito a falhas.
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Figura A.3 - Sistema sequencial 

Há dois tipos de sistemas seqüenciais a serem considerados. 

a) Sistema seqüencial automatico 

É aquele em que, havendo uma falha no componente que está em operação, surge a 

condição para entrada imediata do equipamento substituto, automaticamente, sem causar 

interrupções sustentadas no suprimento. As pequenas interrupções causadas por l`alhas, nesse 

tipo de sistema, normalmente não devem ser consideradas no cômputo geral dos calculos, por 

serem classificadas como inte/'ru¡›çõe.s /›¡‹›/m'n!‹i/teus. 

- Taxa de falhas do sistema seqüencial automático: 
Ã¶qA==À,*À¿*q ‹Ai3) 

- Duração das interrupções; 
dsqA=)\.|*)x2*I`|*l`2 (r'\.l4) 

- 'l`empo medio de restabelecimento:
d kwzífi-:Q (Am) 
sqA
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- lndisponibilidadei 
di A À *À -1‹¡~ ›t‹¡- 

DsqA : ._%;l_-. :_ |()') 

~. 

- Confiabilidade: 

¬ )\.|*?\.2*|`|*f) 
t sqA : l 

_ Dsq/-\ : l 
_ _^”""`_,_l¬í"""`:" (A- l7) 

b) Sistema sequencial não-autonizitico. 

E aquele em que todo o sistema tica afetado quando ocorre falha no componente que está 
em operação, até que se restabeleca, manualmente, a operação atraves do componente reserva. 

- Taxa de talhas do sistema seqttencial não-automatico; 
7l.sqN:›\.|+)L|*)\.2*l`| (/\.l8) 

- Duracao das interrupcoesí 
LlsqN=)\.|*Í`+)\,|*I`|*)\.2*l`2 (r'\‹l*)) 

()nde r e o tempo medio necessário para isolar o componente que esta em operação, 
quando em falha, e restabelecer a operação atraves do componente substituto. 

- 'I`empo medio de restal›eIecimento; 
d N ‹ 

r 

.~ |+À *r *r 
:_ .___s2íl_. : r. _ (Ago) r›;qN 

}\.5qN l + }\.2*Í`|
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- lndisponibilidade; 

DWN : _: 
( A2 | ) 

- c‹›ni-izzbiiiózztizzz
` 

D _
. 

.CWN Z , 
_ ¡;z~ Z , 

_ 2úí:À.tá§.tlí_l_z.f2. (M2, 

Falhas simultâneas 

O tempo médio entre interrupções devido a falhas siinultâneas em alimentadores pode ser 
calculado com a expressao a se¿,uir: 

kt* - k. k " 
'rt z s-«~-_J_“-__! Í.1L»Wz..z--»- mz › 

. À* (n_¡)!*Ài\*r‹t |›*H_ rln L

n 

Onde; 

- 'l`l‹ e o numero medio de anos entre falhas acidentais em k circuitos. 
- n e o número total de circuitos primários. 
- k é o número de circuitos sujeitos a l`alhas simultâneas com causas acidentais. 
- À e o numero de falhas acidentais por alimentador, por ano. 
- r e' o tempo medio de restabelecimento de uma falha acidental ein anos. 

Aplicação de Ã e r no cálculo do DEC e FEC de sistemas radiais 

A teoria desenvolvida nos itens anteriores permite o calculo do l)l;`(f e l"l;`(`, para qualquer' 
tipo de sistema atraves do seu circuito equivalente. 

Como os sistemas radiais são os mais utilizados em distribuiçao, sera visto no presente 
item a metodologia para calculo dos correspondentes valores de l)l:`(Í e l‹`h(`.
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Cálculo do l)l£(Í 

Pode-se empregar a seguinte expressão; 
ln 

2:À¡*n¡*r¡*(`.aJ- 
. .` .` _ 

l)l'L( = J--~_-6""--*W---~~«~ (horas/consumtdor/ano) (A24) 
'Ê 

Onde: 

- Àj e a taxa de falha do componente j, em falhas/unidade/ano ou falhas/l~;m/ano. 
- nj é a quantidade de componentesj existentes no sistema, em umdades, ou km, no caso de 

alimentadores. 

- rj e o tempo medio de restabelecimento do componente j, em horas. 
- (Taj e o numero de consumidores atingidos na interrupção causada por l"alhas no comp‹›nente 

j. 

- (Ts e o numero total de consumidores atendidos pelo sistema em analise. 
- m e o número de diferentes tipos de componentes que serão considerados na analise. 

Cálculo do lt`E(_Í 

Utiliza-se a seguinte expressão: 
Ill 

._ ` ` ,:| _ 

l*l:(.. = J-'~-~~^r-->~*-6:-~~¬---~---~~ (interrupções/ano) (A25)
N 

Ada|›taçâ‹› prática 

Nos casos em que não se dispõe do numero de consuntidores atingidos numa interrupção 

causada por falha em um componente j, pode-se calcular os valores de l)l:`(` e |¬`L‹I(Í em função 

da potência atingida em cada interrupção, que coincide com os resultados obtidos das 

expressões A.24 e A25, desde que se tenha, na área atendida pelo sistema em estudo, tuna
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densidade de carga uniforme. Isto e válido, pois, em qualquer interrupção causada por um 
componente j, seria verificada a relação: 

MV/\¡ MV/\total = "í"”“'"_“"" (/N26) Ca 
J 

C§
z 

, Onde: 

- MVAj e a potência interrompida devido a interupção causada por falha no componente j, em 
MVA. 
- MVA total e a carga total atendida pelo sistema analisado, em MVA. 

A expressão A.24 tornar~se-ia: 
ITI 

Z)\.i*lli*fj*MVAj 
l)[Ê(Í = (horas/MVA/ano ou horas/consumidor/ano) (A.27) 

‹›lzt 

E a expressão A.25 teria a seguinte forma: 
Ill 

Za]-*nJz*ivivA¡ 
|'i*`E(Í = E LW-------~~~ - ~ (inter./MVA/ano ou inter,/consumidor/ano) (A28) 

MV/\tot'al 

Caso a densidade de carga na area atendida pelo sistema em questão não seja uniforme, 
ainda poderá ser utilizado o cálculo do li)E(ÂÍ e FEC relativos à potencia interrompida, desde 
que se efetue posteriormente a devida conversão para valores relativos a consumidores, 

procurando-se, para cada setor atingido por uma interrupção, uma relação propria de 

MVA/consumidor.



Valores máximos anuais de DEC e FEC 

d o à ortaria No 040 de I7 de abril de 1978 do diretor Apresenta-se a seguir o qua ro apex p 

N `onaI de Afuas e Energia Elétrica- DNAEE, com os valores geral do Departamento act ' 

1, 

máximos anuais de DEC e F EC . 

Conjunto de Consumidores DEC FEC 
Horas Número 

Atendido por sistema subterrâneo com secundário reticulado. IS 20 
E 

Atendido por sistema subterrâneo com secundário radial. 20 25 
Atendido por sistema aéreo, com mais de 50000 consumidores. '30 45 
Atendido por sistema aéreo, com número de consumidores entre 
15000 e 50000. 

40 50 

Atendido por sistema aéreo, com número de consumidores entre 
5000 e l5000. 

50 60 

Atendido por sistema aéreo, com número de consumidores entre 
I000 e 5000. 

70 70 

Atendido por sistema aéreo, com menos de IO00 consumidores. I20 90 
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Valores máximos anuais de Duração Equivalente de interrupção por Consumidor (DEC) 
Freqüência Equivalente de interrupção por Consumidor (I*`E(fÍ)- Consumid‹›r atendido em 
tensão de transmissão, subtransmissão, int`erior a 69 kV, primária ou secundária de 

distribuição.
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APÉNQIÇE 5 
ÇQEFIÇIENTES Ç¡ E b¡ PARA A METQDOLQGIA GU&C [19] 

No capilulu 4 foi aprcscnladza uma |ncl‹›‹|‹'›|‹›giz1 dc l|'zu¿uncnl‹› dc im;um;zus nos dzulus das 

luxus dc fullm c |cpz||'‹› dos ‹;‹›n1|›‹›ncmcs |I*.)|4 lista técnica uâalmlzn u vz|I‹›r cs|›u|'ud‹› c ax 

vzxrizinciêu du liu|ucm:iu dc falha c indisp«›nibiIidudc lulul dc um smcnm., c a ¡›zu'|ir desses 

fcsulludus cslalmlcuc i|u‹.:|*vuI‹›s de confiunçu |›am aqueles indices, uliIiz.u|u|\› za l)csi¿.;uuIdudc dc 

(.`hcb_ysl|cv. (`‹›n|u an |m:l«›d‹.›l‹›giz\ nào i‹lu||lificz| a Íinnçáu densidade dc. |›|'‹›l›ul›iIidudc dos 

imlicus, 6 feita uma upm›‹i||mçàu, usando scric dc 'l`z1yI‹›|', pura dclcflnimzn' ‹› valor cs|›‹:ru‹Io c zn 

vmiállcizn dos mdiccs (sup‹›n‹I‹› que us luxus dc l"z1lha c rcpum scjéun u‹›nslu|\lcs) () |'csuIlzu|‹› 

dessa a¡p|'‹›.\inmçz¡u ¿: um u,«›uju|uo dc cxprcssócs ¡1|›|“‹:sc11ludu z|l'›z|i>‹«› 

` 
I "'\ Õ I -~-\ 3 

|~"¡“l`¡ ;‹UI`)l›w + 2.°¡,1|)~¡*G À! + õ 
* 

.~\...°i_,1|$l|¿:G W _ i'n _ ' I»-n
H 

n n "` 2. ¬ 2. "` 2. , 2 
Vilf ÊUH --~ LU |,uAj *Õ AJ + lb |_,u|14¡ 

*Õ pj 

I 5¬ › | 52 › 

‹L 
1' 

___ 
1. '+ >|‹ '. `i|¿ 

_ 
_ 

. :›|¡ ul; 
>`

_ .HH *I I¡I›\ 
2 

.>_,*'|`|À¡ 6 
^à¡ 

* 

2 .2_,*|4Ip¡ Õ l'| 

|~`¿|| |¿`I| 

Í 
[`*/.= :r 

-- 2 1 ¬z 1 Vâu'‹l",| ¡`|'ÀÀ¡*_<f »¡ +.\__I› ¡.|,z¡-*~‹f ,.¡ 

Umlc. 

À- |-úmur|n|ni|m›‹|u¡›|i|m;||u‹›u sc;¿1||1‹|u‹›|du|1|. 

- j-› um c‹›m|›um:nu; do um iu m|ni|m› i. 

_ |¿{llI`}, I.i{I~l`;- vulur ¢s|›«;|'ud‹› du ¡mIis|›‹›uiI›iI¡‹|z¡d«; lulzxl c Ii“u‹|ucnciu «lu Iinllm «l«› sislc||1z,¡ 

|'cs|›u«;li\'u|||u|||c 

~ \'u|{lJl`}, \-"u| {l"I`;- xâuizinciu du i||dis|›«›ml›iIi«|¡ulc lulul c du I`|z;«|u¿nu:|u «lu línllm 

|'cspcc¡ivz||ncnlc.
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- (l.ll)l)v, (I"f)l›v- valor' cspcrz|d‹› da inrlispunibilidzldc lolul c |`|c«|ucnuiu de I`zaIhz1 du sislcmu scnr 

a cr›|1sidc|'uçà‹› dc incurlczus nos dados |'cs|)culiv¿m|c|1lu. 

- 0'2Àj, ‹S2¡|j- va|'iá|\ui¿1s du laxa dc falha c da luxu dc rcpum do c‹›|n|›m|‹.:||¡c du corte, 

|'cs|›culiva||›c||lc 

- Us cuu|ic¡c|\l‹:s l›¡ c c¡ sziu ‹›bli‹I‹›s rncdiàurlc u dcri\'uçá‹› das c.\prcss‹`›us de l`n:‹|r|‹šm:i¿| de 

l`z|II'm c indispr›ni(›ilidudc lulul sem u c‹›||s¡‹iu|'uçã‹› de ir|ucr'luz.us, quo são uprcàcrrlàulzls u seguir 

para curlcs dc primeira u segunda ordem. Não ‹›bslzuuc za |m:lod‹›I‹›¿;iza (ill¿š;(Í` 
I |*›| çurnóirlurur' 

curtos dc lcrccira urdclll, «›|›luu-sc por não rcprcsclllur' suas ‹:›\|›|\:ssÔcs, c seus u›uli«;iu|¡¡cs, 

uma vz-:L que ncsic l|'z1l›z|llu› são considerados zr|›cm1s os curlcs du primeira c segunda ordens 

(que sào us dc valor mais sigrriliczaliwfo). 

Us u‹›‹:fici‹:|n¢5 u|›|'c.sc|11u|n as seguintes l`Órn|ulus guruis; 

. 
, 

._ 1 ._ 1 .~ 
Õ(|~'| )¡¡,\, _‹ O‹I‹r)¡¡W _ _» 

O ‹l*l)¡¡,\. 
_ _ Ô ‹I*'l›¡¡,\. 

'¬i'^f ómív b“r**fi“r‹>›.;lrr õmâ âfiƒ 
. «2 . 

_ ÕUH' ¡il›\f _ 
__ â(UÍ )ibv _ 

Ú (W Íilw 
'>¡,zzÀJ- 

~ ' '"¿¡¡'""' '>|,u,r¡ 
- "'*-ä¿'¡'"“ °¡,zzÀ, 

~ "Â 

¿z'Ài"" 

Õlf * 'V mw Ç. 
_ 

: _ . _.._.~V 
l,U}Vl›| 82” 

Para curlcs mlnirrrus dc prinnciru ordcrn (lšrllm «lu u›|up‹›nurrlc j). 

lv À~ 
(U I`›il›\' : *sum (FI ›i|›\': $Í|| 

À¡ r,.¡ À¡+,z¡ 

1 ~2 
_ _, U J 

_ 

^ 
_i 

b|_I/Ki 
_ 

, 2 h| ipi 
'_ 

` 

“__ “M2 
+ ll i) (Â + H Í)



--2*;.12.¡ A-Ll*À2¡ 
;¡ _.._.____ CLI." › 

.-._ _._._.. Lx 
~' (K1-+;‹_¡› ~' ‹À¡+¡1¡)' 

‹.. 

h,u¡ z *U-m¡*õ7m›_ nLW,L= _ 

-ÀÍ d*õ7m› 
` 

-' (Ãj+}-l›¡)` 
' J (Àjr;|j)` 

FV um-A = 
__ 

- 

3 
*ts/‹›‹› ¢¡1u¡¡ = ¬ =I=z›'7‹›‹›. 

~' 

(À›¡ +¡1_¡› ' ‹)L¡+p¡›^` 

Pura L;‹›|'lus nlinimoà dc szâègundu urdcrn (fulllus dos c‹›mp‹›m;nlcj c k); 

X À. 2» L <“z~›L»=L 4 * Â *87<>“ ‹|'¡›|.v+ 1 *a L* *‹z‹+ À~+~|~ À +|. 
J É k 

I U) 
J }|,` )\.|\+ 

I k 
V 

HL 

N21 W¡Uv*UL>*ÃL Âài “*À¡ 1HJ*ÂL 
h2¬I..^~ _-__-_ 

›` 

. . 

) 

=¡. .. 

l)¿.|.H› ;_ -~ f 

) 
4- 

_` 

' 

‹/»¡ +;|`¡›` Ú*L+llL) ' 

' ‹À_¡+Ll¡›" ^L *HL 

-.-¿zzz¡¡3- U1-1-¡|¡`›*À.¡\ WM L _. _. 

*J *M4 
É 

| ()Li+}li)`*}lj (}\|\+}l¡,\) 

' ()\..i+]lj)`*)\.j (^k+H|\) 

*H ÂL * “Ài ÂL b,u¡ z ~~ W›W»,*~ »-W~*a7m› u¢U¡ ; ~~~~›-¬=«› ››~ *õwL› '° 
.I ~~ 'À +1) "'-1 À~- ~- ‹À L-1.) ‹A,+u¡› 1 L IL 

V 

‹ ,+p,› L LL 

“2*”i ÂL .. 
Çfljul 3 * 

š 
4; '^° ' *87()U

_ 

›' ‹K¡+u¡›* ML +L1L› 
z\ 2*^i ÂL 

L,2_uu 1 'V_' 
“ " 

3 
4* 

V 

' " *ö,7(›U 
1 

' <^¡+H¡L <ÂL+›w› 

()s c‹›clicic||lcs rclzuix-'us zm u›n||)‹›nc||lc k são zmaI‹›¿¿‹›s uns ¿mlu|^i‹›|1::â, l›¡|>uu|d‹› 1m‹.:u|'j 

|›‹›| I; c k pm
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APENo|‹;|; ‹; 

c_:o1.-;flç1ENTEs ç¡ 5 x.z¡ PARA A METQQQLQQLA çsml 

Nu ‹;apiluI‹'› 5 sz-`\‹› aV|c|mus‹;c|uud‹›s zä |ucludul‹›¿;¡u (ilJ8;(` |I*)| v¿u'iu5 1m›d‹›§ du líallm, que 

uãu I`u|am c‹,›|1s¡dc|'u‹l‹ms nu cu|›iluIo 4 (umlu sào uunsidc|'adas a|›cua1s us Išnlhas |›u.s>~ivus uu 

|íc|'|1›a|||c|llcs). Us unodus dc falha; Iíillm |›assiva de p|'imci|'u ‹›|'dc|u, fulhu |›us.sivus «lc sugunda 

unicm, l"alI1a ativa dc |›|i|uuir¿| urdcm, falha ulivu uunjugudu za falha |›ussivu, I`u|I|u ânlivu du um 
u‹›u||›«›nculc quando um uulru está cm |nzmu|c||çã‹›, c as equações dc l`|c‹|uéuciu para fulllus 
lu|u|›«›|'a|'ius (lhlha lc|u|›‹›|'z1|'iu de |›|*i|ncin| urdcm, fallna lc||¡|›‹.›|^¿1|`ia uuujug,â|dà| za falha |›ussiva, c 

làllm lcmporárizn de um ¢u|u|›uucu1c quando um uulru esta cm mzmu|uuçau).¡ lém u.\|›rcssÕcs 
dc l`|'c‹|úëuciu dc l`uIhu c/uu i1|dispuuil›iIidmic lutul sem u c‹§›usidc|'açáu dc inuclluzzzs nus «lados 

iguais às c«|uuçÓc.s 4.22 c ››I 23. (`umu us c‹›cfl«;ic|1Ics sziu deduzidos u pzu'l¡|' dcslas cquznçócs, 

purê: cslcs nuudus do Iíalllu us c‹›cliuic|m;s l›¡ c c¡ sàu l›¿-|s¡c¿m|c|1lc os nncsluus du upé||d¡‹;c B 

(mas scràu u|›|'us«:ulzu|‹›s ncslc u|)éudiuc lz1ml›(:m). 

()5 |u‹.›dus dc l"aII|u. l`z¡IIm |›à|ssivu de um c‹›|n|.›uuculc quzmdu um ‹›u|n› cz,-la um 
uuuuucnçáo, c us c.x|›|'‹.;.sõÓuõ de iudis|›‹›n¡biIidudc l‹›|z|I para líallms ¡c|n|›‹›|'z-'u'iz|.s, zu›rcõu||u||n, 

puriëxn, equações dilšàrculcs das 422 u 4.23, que são |n‹›s||'à|dus al)-ui›‹‹›. 

lfallm «lu um cu|n|›um:||lu ‹|u¡md‹› uul|'‹› csla um |||u|n|lc||ç{1‹›. 

` 

À‹¡,¡;)\_i‹|;¡¿lliv|_í_}\i||¿¿A-i;¡¿lliu 
‹I<| -›~ ._ , 

_;|.,_. 
_ _ ,_ 

lu *nu 
^`¡›|=)L.i'~ ^.¡›~4«^i

, (ll ¡~)h\ -- 

H U 
" "Nf" +' ' “' *f'b7(>›() . 

u¡ +‹u¡ +u¡ › u¡"*‹u¡"--1-uj› 

Ifznllm lcu||›‹›|“¿-`uiu «lu um u›u||›uuculc (apcnmêó mdi:spu||il›iInlml‹.: lulul)

1 
‹u¡.~›¡,\_ Í* *zâ'7‹›‹› 

UL-
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I*`z¡lIm lc||1|›u|'à|'ia cu|1ju5u‹Iu u Ihlha passiva (u|›cnus indisp‹.›nibilidu‹|c u›luI); 

` Ã¡*Ã¡*(¡l¡ + Ui) 
‹l|¡~)¡,v = ~- 4=37ó‹›

_ 

m*H,~*›1z 

lfulhu lc|11|›‹›|^arià| dc um c‹›n\|›unc|'|1c quzuldu ‹›ul|'‹› csla um |||u|u||cuç¿1‹› (upcnms 

indisp‹›nibiIidz|du lul¿|I)W 

À¡*Àj"*(p¡ +¡|J~") 
‹ t | ›I)V 

_.__.-....._. × . ,._.__,...... .-. _ .

I 

Hi*Hj"*l'u 

Onde; 

À., Ã', À"- laxu dc lixlhu passiva, luxu (lc lillllu ulivu c lzuxu dc |nzu|ulcnçà‹›_, |'cz;puul|v^â||||u|›|c¬ 

11, ;1'¬ ga" ~ laxu dc |'cpzm› |'clš:|'c||lc a falha |›âlssivu, la›.u dc rc|›u|'u |'cl`c|'c||lc a Iínlhu ulivu às taxa 

dc 1c|›zu'‹.› fcfclclllc a |nu||ulc|›ç£¡‹›_ 

pc - luxu dc |`c|›um |'c!`c|c|1lc uu lcm|›‹› dc cI›avcu|1|c|1l'‹_› lu. 

Novus c‹›clíicic||tcs pzuu os czisos ciladus acima l¡›|'um dcduz.id«›s, c suràn ||\‹›s||'udus a 

seguir, junlamcnlc cum aqueles fcl`crcnlcs aus |m›d‹›s du falha cm que não Iu›u\-'u|u||| zullcmçócs\ 
nas uxprcssocs de (H )l›v c (I lÍ)l›v. Para u nm«l‹› falha ullva dc um uum|)unc|||u cu||Ju¿¿z|d‹.› za um 
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Ai=>ENo|.‹;E D 
c;QMPoN.E.Nrrâs QUE INTERRQMPEM Q Fotzneçimenro Nos iviooos QE 
FALHA QUE ENVOLVEM A ATUAÇÃO DA PROTEÇÃO NOS SISTEMAS 1 E. 3 

Neste apendice serão apresentados os coinponentes responsáveis pela interrupção do 

fornecimento aos pontos de carga dos Sistemas I e 3, nos modos de falha que envolvem a 

atuação da proteção, isto e, falhas ativas e falhas ativas conjugadas a disjuntor preso. 

()s Sistemas I e 3 são radiais, sendo necessaria a aplicação das alterações prop‹›stas na 

seção 5.5 (para analise de sistemas radiais). 

O Sistema l apresenta apenas um ponto de carga, portanto seus resultados serão 

apresentados de l`orma cornpleta. Para o Sistema 2, devido ao grande numero de pontos de 

carga, os resultados serão apresentados para dois pontos de carga escolhidos em virtude de 
sua distância ao ponto l`onte[ Serão apresentados tambem os caminhos minimos para cada 

ponto de carga analisado. 

Sistema 1 

() Sistema I e tuna subestação de distribuição, com contiguração radial, doze 

componentes e apenas um ponto de carga (ver Capitulo Ó, seção o.3.l). Dispõe de cinco 

disjuntores; os componentes 3, 4, 5, ll) e ll, os quais apresentam probabilidade de ficarem 

presos quando chamados a operar. Na tabela l). l são apresentados os caminhos minimos entre 

l`onte(s) e carga, indicando o numero e os componentes do sistema que deles fazem parte. 

("aminho minimo (`omponentes do caminho 
I I2, IO, 8,6, ,l 
2 i2,|i,9,7,4,2 

DJ 

3 12 _ 
4 12, 11,0, 7, 5, 

,5 

“OO 

40* 

ÍJ1 

;~» 

A»

-

o 

'I`al›ela I). l- (.`aminhos minimos do Sistema I



I8*) 

Nas tabelas D.2 e D.3 são apresentados os componentes responsaveis pelo isolamento das 

falhas ativas e interrupção do fornecimento a carga, em cada caminho rninimo, para os modos 

falha ativa e falha ativa conjugada a disjuntor preso. 

Na tabela lf).2 o componente que sofre falha ativa é aquele que a proteção tem que isolar, 

e`que neste processo pode causar a interrupção do fornecimento a carga em um caminho 

minimo. Neste caso o disjuntor que isola a falha ativa e o componente que interrompe o 

forneciinento. Se não houver disjuntor a montante do componente que sofreu falha ativa, a 

falha deverá ser isolada, naquele caminho, pela subestação, ou seja, alguina proteção situada 

nos pontos fonte.
i 

Se todos os caminhos minirn‹›s forem interrompidos um corte rninimo foi identificado. 

Alem dos disjuntores e da subestação, o fornecimento a carga também pode ser interrompido 

elo corn onente t ue sofre falha assiva, se se tratar de um corte rniriimo de se 'unda ordem. 
l .B 

Passando para a tabela l).3, se a proteção atuasse corretarnente, o componente que sofre 

falha ativa nào iria provocar a interrupção do fornecimento a carga. Como, porem, conjugada 

à falha ativa há um disjuntor preso, a proteção de retaguarda (outro disjuntor ou a subestação) 
tem que atuar, e neste processo interrompe o fornecimento. bom ressaltar tambem, que a 

proteção de retaguarda tem que isolar ambas as -falhas (a falha ativa e o disjuntor preso). 

Novamente se todos os carninhos minimos forem interrornpidos identificou-se urn corte 

niiniino
' 

Componente que Componente que Caminho (`.omponente que 
sofre falha ativa sofre falha passiva iriterrornpe fornec. 

5 - 
I 3 

5 - 2 4 
5 - 3 

ø-IJ; 

i 
5 -1 _ 

'fabela l).2 - (Íomponentes que interrornpetn o fornecimento no modo lalhas ativas no Sistema



Componente que Componente que Caminho Componente que 
sofie falha ativa sofre Íalha passiva interrompe fornec 

I0 3 
IO \ Q 
CIO bd 5 
IO -Iä

H .zl IO
Q_ 4 

Il bd I0` 
Jä 5 

\l 

\l IQ Jã- 

\l DJ A 
\l Jä um

O ._.

O IQ Jä 

\D 'và Jã-

O -ä 
uz 

O'\ IQ 'vJ 

O* N) fd O 
O* PJ bd LI! 

C7\ Q à MJ 

OO J Lo) 

O0 Q_ 
O0 

JIJ 
bàx) 

uz 

OO ~ -la 'md 

\l 
'wJ~) 

bd 

\l LN O -Já 

\I ko.) 
LN -lè 

\l uu 
-F-\ 

LI!

O LN 
\)_. 

'vá

O bd 42» 

\O bd 'qd -F-

O Lu Ja '\J*| 

O\ JA '...› 

O\ 
-IA 

Qi. 

-À 

O* -lá bu 'JI 

Ch -lá Jä :N 

OO A DJ 

OO Jã- ~ J-A 

OO A bdà 
'J1 

O0 Já -Pô 'QJ 

Já ON Ó
A O\ Subestaçao 

-lã- 
O'\ 

'vJ×J 

Subestação 
Jä G`\ 

-l`-1 5 *_ 

Continuação da labela I) 2. 

I *)(



Componente que Componente que Caminho Componente que 
O

3 
sofre falha ativa sofre falha passiva 

A 

interrompe forneç. 
7 o Subestaçã O 

O

3 ` 7 7 
DJ \l 

DOO

5 
D) `l Jà Subestação 

-B O0 g_. 8 
-Iä OO ._ Subestação 
-lá OO 'vJ Subestação 

4; OO JL 5 
UJ O 

Q_ 
Subestaçao 

bd \D 9 
MJ O bz) 5 
DJ 9 -lã Subestação 

-I-\ IO IO
A IO \) Subestação 
Já IO VJ Subestação 
Jä IO -Cá 5 
bd Subestaçao 
bd IQ II 
bd I I 'vá 5 
LN Já Subestaçao 

Continuação da tabela D2. 

Componente que sofre Í)¡sjuntor Caminho Componente que 
I"aIha ativa preso interrompeotbrnee. 

bd 5 Subestação 
LN 5 _ 4 
bd 5 

DJU 4 
L»-) 5 -Pô ubestação 
'vá IO Subestaçao 
bd IO ._ II 
'vJ IO UJQ

5 
bd IO -lã ubestação 

-IA 

'

5 3 
-IA 5 Q .- Subestação 

Jä LA 'vê Subestação 
-$2- 'JI Ja 3 
-IB -II 

\_)_ 

IO 
Jã- Subestação 

-là II LA Subestação 
-là II -lã- 5 

Tabela I).3 ~ Componentes que interr‹›mpem o I`orneçiinento no modo falha ativa conjugada a 

disjuntor preso no sistema I. 

I9I
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Componente que sofre Disjuntor Caminho Componente que 
lialha ativa preso interrompeol`ornec.

5 ' 3 
~ 5 ._ 4 

5 _

5 
I0 
IO ._ ll 

l0 5 
l0 ll

5 
5 ._ 

uzuzuiuw 

mu, 

MU, 

.ràwro-.t>wQ-.t=.c.›ru-.tàL..›r¬›_.._¡;t,,`_¡__¡¿w`_,__¡_¡_>w_`¡__¡=_wQ_¡ 

..›.t=.r»t..›Jz5.z>5.à.|>.t:zz..z 

t,,›-J,-5_¡~_5,,_¡>_,;w 

wwà 

11 
11 _
H 
ii 

to 
io 

Í 
ii 

io 5 
to tt
5
5 

ti 

ii _ _ 
ii 

11 _ 

Continuação da tabela D.3. 

Sistema 3 

() Sistema 3 e um sistema de distribuição radial com recursos (dois componentes N.A.), 
que possui vinte e dois pontos de carga, e cento e treze componentes (ver (fapitulo 0, seção 

0.3.3). Todos os litsiveis e tlisjuntores do Sistema 3 são I0(')% conliaveis, de modo que não há 

falhas por disjuntor (ou fusivel) preso, e os componentes NA. (73 e I I3) podem vir a atuar



I93 

como disjuntores quando necessário. ()s demais disjuntores que podem vir a atuar no sistema 

são os componentes 44, 45, 46 e 47. 

Aplicando a metodologia CSTDI, pode-se identificar os disjuntores (ou componentes 

NA.) que isolam as falhas ativas em cada caminho minimo entre fonte e cada ponto de carga. 

Dado o grande número de pontos, optou-se por apresentar os resultados para apenas dois: 

LPI, mais proximo do ponto fonte, e l..PI5, mais distante (ver Iigura (13). Na tabela D4 são 
apresentados os caminhos minimos para os dois pontos de carga selecionados, e nas tabelas 

D5 e l).ó os resultados da aplicação da metodologia. 

Ponto de Caminho Elementos 
p 

carga nunhno 
I 50,2,49,48,l,44,43,4l,39,38,37 

LPI 2 50,2,49,53,4,54,59,7,ó0,ó5,IO,óó,73,7I,l4,70,I2, 
45,43,4l,39,38,37 

3 50,2,49,48,I,44,43,42,38,37 
4 50,2,49,53,4,54,59,7,ó0,Ó5,IO,o6,73,7I,I4,70,I2, 

45,43,42,40,38,37 
I 94,27,93,92,2Ó,47,43,4l,39,38,37 

LPI5 2 94,27,93,97,29,98,I03,32,IO4,I07,34,l08,II3,89, 
' 24,88,83,2I,82,77,I8,7o,Io,4o,43,4I,39,38,37 

3 94,27,93,92,2ó,47,43,42,40,38,37 
4 94,27,93,97,29,98,103,32,I04,I07,34,I08,II3,89, 

24,88,83,2I,82,77,I8,7o,Io,4o,43,42,40,38,37 

Tabela l).4 - Caminhos minimos dos pontos de carga l..Pl e LPI5 do sistema 3 

l Componente Componente (`aminho Componente que 
que solie falha que sofre falha interrompe o 

ativa passiva 
3 

fornecimento
p 

I 
- 44 

I 
- ._ 

_ 
73 

` 

- 44 
- 73 
- 44 
- ._ 73 
- 44 
_ 73 

-lZ›L›J×)-L=~bJ×.)._ 

'I`abela l)_5 - (.`omponentes que interrompem o I`ornecimento no modo falhas ativas, para o 
› t 

ponto I,Pl do sistema 3.



Componente Componente Caminho Componente que 
que sofre falha que sofre falha interrompe o

7 .2~ 

ativa passiva 
Z 

fornecimento 
44 

ii
7 Q ..- 73 
`l '44 44 
\) -lá 73 

Continuação da Tabela l).5 

Componente Componente Caminho Componente que 
que sofre falha que sofre falha 

ativa passiva 
interrompe o 
fornecimento 

IO 44 
IO 73 

l 

io 
L›J\) 44 

i 

l0i JA 73 
I6 46 
I6 Q 4- ll3 
`I6 MJ 46 
ló' ‹L`- ll3 

6 

is 46 7 
is Q _. II3 

ii 

is lv) 46 

¡ 

l 8 -E- ll3 
2l ._ú 46 

7 

21 ~
J
Q ll3 

gi zi b 46 
21 -Ká- ll3 

` 

24 .-z 46 
24 Q II3 

l 

24 DJ 46 
1* 24 -¡> ll3 

Tabela D.6 - Componentes que interrompem o fornecimento no modo falhas ativas, para o 

ponto LPIS do sistema 3. 

Como os disiuntores e fusiveis são 100% confiáveis, não ha falhas ativas coniugadas a 

disjuntor (ou liisivel) preso. ()s componentes 73 e lI3 são NA. (normalmente abertos), que 

atuam como disjuntores nos caminhos minimos que os contem. 

\ v â* 
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