
THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

Abstract—This paper provides an approach of a developed 

computational tool for three-phase unbalanced power flow 

calculation, including DG analysis, in way to assist the power 

flow studies in distribution systems. Newton-Raphson method 

routine has developed to provide the power flow calculation.  

Thru simulation on MATLAB®, IEEE 13 Node Test Feeder 

system and the influence of DGs in the system are performed by 

this propose tool in this paper. The ring network analysis is also 

accomplish in this simulation test, with investigate about this 

challenger topology for the power flow methods. Through of this 

approach the main objective is provide to the engineering 

students more information about power flow calculation at 

distribution systems and the impacts of the DG penetration, 

understanding how can build a routine to solve this problem 

contemplating all the characteristics. 

Index Terms— DG analysis, Newton Raphson method, Power 

Distribution, Three phase power flow, Unbalanced system. 

I.  NOMENCLATURA 

p
mV - Magnitude da tensão na barra “m” da fase “p”. 

pl
km - Diferença entre o ângulo da tensão das barras “m” e 

“k”, nas fases “p” e “l”. 

km - Barra “m” a jusante ou a montante da barra “k”.  
cba

kI
,,

- Corrente da barra “k” nas fases “a”, “b” e “c”. 

busY - Admitância nodal do sistema. 

ppZ  - Impedância própria da fase “p”. 
plZ -  Impedância mútua entre fases “p” e “l”. 

PQPVSL  e  , –Barras magnitude e ângulo da tensão, potência 

ativa e magnitude da tensão e potência ativa e reativa 

controladas, respectivamente. 
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II.  INTRODUÇÃO 

cálculo do fluxo de potência, também conhecido como 

fluxo de carga, compreende a solução das condições 

operacionais estáticas de um sistema elétrico de potência. Seu 

principal objetivo é a determinação da magnitude e do ângulo 

da tensão em cada barra do sistema, bem como os valores de 

potência ativa e reativa que fluem pelas linhas, 

transformadores e outros elementos [1]. Em sua essência, 

problemas de fluxo de potência envolvem um conjunto de 

equações não-lineares que necessitam de processos iterativos 

para solução. Por isso, a utilização de computadores digitais 

tende a facilitar e agilizar o processo. 

Em um trabalho pioneiro publicado em 1956, J. B. Ward e 

H. W. Hale [2] apresentaram o considerado primeiro programa 

de computador “bem sucedido” para solução de problemas de 

fluxo de potência. Este empregava um método iterativo de 

Newton modificado para solucionar o sistema de equações 

não-lineares. A partir deste trabalho, diversos outros métodos 

foram propostos para abordar o problema. 

Dentre os métodos clássicos utilizados para cálculo do 

fluxo de potência estão o Gauss-Seidel (GS) e o Newton-

Raphson (NR), com suas versões desacopladas, os quais fazem 

uso da formulação nodal para a representação do sistema. 

Além desses, outros métodos como o somatório de potências, 

o somatório de correntes e o ladder também possuem relativo 

destaque. Estes apresentam características que melhor se 

adaptam às condições de sistemas de distribuição de energia 

elétrica, como a topologia radial, linhas sem transposição de 

fase e com baixa relação X/R, desequilíbrio de carga entre 

fases, dentre outras [3]. 

A seleção do método a ser utilizado normalmente é 

realizada com base nas especificações do sistema, na aplicação 

do estudo, na capacidade de processamento disponível em 

hardware e no nível de complexidade para implementação em 

software. Em vista disso, a correta compreensão acerca do 

problema e do funcionamento dos principais métodos para sua 

solução é imprescindível a profissionais que atuam na área de 

sistemas elétricos de potência. 

A formação acadêmica destes profissionais geralmente é 

realizada em cursos de graduação e pós-graduação em 

Engenharia Elétrica ou suas subáreas. Nestes, o tema do fluxo 

de potência costuma ser abordado em disciplinas relacionadas 

a análise de sistemas elétricos de potência, nas quais o 

principal enfoque tradicionalmente recai sobre os métodos 

clássicos supracitados, que empregam formulação nodal. 
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Buscando auxiliar o processo de ensino-aprendizagem 

desses métodos, encontram-se na literatura diversos trabalhos 

a respeito do desenvolvimento de softwares com propósitos 

educacionais. Os relatos apresentados em [4], [5] e [6] são 

excelentes exemplos dessa iniciativa. Recursos como estes 

permitem que o computador possa contribuir de fato na 

construção do conhecimento, deixando de ser utilizado apenas 

como uma “calculadora”. 

Já em relação a análise do fluxo de potência em sistemas de 

distribuição, constata-se que a abordagem do conteúdo não 

recebe a mesma ênfase em cursos de formação acadêmica. 

Além disso, não se tem registros formais de aplicativos 

computacionais desenvolvidas para fins educacionais com este 

tema específico.  

No entanto, sabe-se que no âmbito da pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), os sistemas de distribuição têm 

recebido atenção especial nos últimos anos. Isto se deve, 

sobretudo, a investigações relacionadas a implantação de redes 

elétricas inteligentes (smart grids) e incorporação de gerações 

distribuídas (GDs) nestes sistemas.  

Tendo em vista o contexto descrito, o presente trabalho 

propõe o desenvolvimento de uma ferramenta computacional 

voltada aos sistemas de distribuição, capaz de auxiliar estudos 

do fluxo de potência sob diferentes configurações do sistema e 

também na presença de GDs. Desta forma, espera-se suprir a 

lacuna existente nesta temática e, com a facilidade de sua 

utilização, estimular a abordagem do conteúdo em âmbito 

acadêmico. Além de aplicações educacionais, esta ferramenta 

também poderá auxiliar atividades de pesquisa, fornecendo 

dados essenciais a diversos tipos de análise.  

Mais especificamente, a ferramenta desenvolvida consiste 

em uma toolbox para a plataforma Matlab. O método 

escolhido para sua implementação é o NR, visto que as 

técnicas específicas para sistemas de distribuição mencionadas 

anteriormente apresentam limitações em sistemas malhados, 

dificultando a representação de GDs. Para isso, efetuou-se 

adaptações no método de NR permitindo a abordagem de 

sistemas trifásico desbalanceado. Estas serão melhor descritas 

na próxima seção.    

Além deste capítulo de contextualização e justificativa do 

trabalho realizado, no Capítulo III deste artigo é realizada uma 

breve revisão a respeito da modelagem dos principais 

elementos presentes em redes de distribuição, bem como para 

aplicação do método de NR no cálculo do fluxo de potência. 

No Capítulo IV é apresentada a ferramenta desenvolvida. No 

Capítulo V é abordado um estudo de caso para demonstração 

de suas potencialidades e, por fim, no Capítulo VI são 

apresentadas as conclusões do trabalho. 

III.  ASPECTOS GERAIS DA MODELAGEM 

A.  Linhas Trifásicas de Redes de Distribuição 

Para representação das linhas de distribuição, adotou-se o 

modelo PI a parâmetros concentrados [7], ilustrado na Fig. 1. 

Este modelo é composto pelas impedâncias série dos 

condutores com acoplamento mútuo entre fases e as 

admitâncias shunt. 
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Fig. 1 - Circuito PI equivalente da linha trifásica a parâmetros concentrados. 

Matematicamente, este modelo pode ser expresso por uma 

matriz quadrada de ordem 3 com os elementos série e outra 

com os elementos shunt. Para representação dos ramais 

monofásicos e bifásicos, deve-se utilizar um valor elevado 

para a impedância própria da fase inexistente e um valor nulo 

para as mutuas e acoplamentos shunt com esta fase. 

B.  Transformadores  

Para representação de transformadores trifásicos 

empregados na mudança de nível de tensão em alimentadores 

de distribuição, adotou-se o modelo proposto em [8]. Este 

consiste na obtenção da matriz de admitâncias nodais do 

transformador, conforme expresso em (1). A matriz bus
TRY  

possui ordem 6, sendo formada por quadro submatrizes de 

ordem 3: ppY  – admitâncias próprias do primário, ssY  – 

admitâncias próprias do secundário, psY  e spY  – admitâncias 

mutuas entre primário e secundário do transformador. 
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As submatrizes poderão corresponder a (2), (3) e/ou (4). A 

definição de quais serão utilizadas na representação da 

admitância nodal do transformador é dependente do tipo de 

conexão dos enrolamentos. 
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onde yt corresponde a admitância equivalente entre primário e 

secundário do transformador, obtida por meio do ensaio de 

curto-circuito. 
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A Tabela I reúne os principais tipos de conexões possíveis, 

relacionando-as com as submatrizes que devem ser utilizadas 

para modelagem de um transformador rebaixador de tensão. 

Para transformador elevador, deve-se permutar psY e spY . 

TABELA I 

CARACTERÍSTICAS PARA FORMAÇÃO DA MATRIZ ADMITÂNCIA NODAL DO 

TRANSFORMADOR [9]. 

Conexão 
Admitância 

Própria 

Admitância 

mutua 

Primário Secundário ppY  
ssY  

spY , 
T

psY  

Yg Yg IY  
IY  -

IY  

Yg Y /3IIY  
/3IIY  -

/3IIY  

Yg ∆ IY  
IIY  

IIIY  

Y Y /3IIY  
/3IIY  -

/3IIY  

Y ∆ /3IIY  
IIY  

IIIY  

∆ ∆ IIY  
IIY  -

IIY  

C.  Regulador de Tensão 

Essencialmente, um regulador de tensão é constituído por 

um transformador com diversas derivações de seus 

enrolamentos, conhecidas como TAPs, e por um dispositivo de 

monitoramento e controle. Sua função primordial é realizar o 

controle automático de tensão em determinado ponto do 

sistema, geralmente equipado com um sistema de medição. 

Durante a operação, o dispositivo de monitoramento e controle 

verifica o valor da tensão medida e compara com o desejado, 

enviando um sinal de comando para alteração do TAP caso 

necessário.  

A Fig. 2 esboça o modelo para representação do 

transformador de um regulador de tensão proposto em [10], o 

qual é adotado no presente trabalho. Já a Fig. 3 mostra o 

equivalente PI deste modelo com as admitâncias do 

transformador em função do TAP t. Para facilitar a 

compreensão, o modelo é apresentado para uma única fase. A  

tZ
sIpI

pV sVE

(1 ) :1t
 

Fig. 2- Representação por fase de um regulador de tensão [10]. 
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Fig. 3 Circuito equivalente do regulador de tensão (Representação em 

admitâncias). 

A troca de TAP acarreta fisicamente na modificação da 

relação de espiras do transformador, o que reflete em uma 

alteração da matriz admitância. Para representar este efeito, é 

necessário efetuar algumas mudanças nos elementos da matriz 

admitância nodal onde o transformador está inserido. Estas 

podem ser expressas em função da posição atual do TAP t1 (5) 

e da nova posição t2 (6). 
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Os novos valores para as admitâncias dos elementos k-m da 

matriz admitância nodal, representados com o índice 2, são 

calculados conforme (8), (9) e (10). O equacionamento 

detalhado pode ser encontrado em [10]. 

 
2 1

( )km km tY Y y     (7) 

  
2 1

2 2 2( )kk kk tY Y y         (8) 

 
2 1mm mmY Y  (9) 

Para a representação de um regulador de tensão trifásico, 

realizou-se a incorporação do modelo de transformador 

apresentado em (1). Assim, as equações (8), (9) e (10) são 

calculadas a partir do TAP de cada fase e a matriz admitância 

da sua ligação. 

D.  Cargas 

Para contemplar os diferentes tipos de cargas encontradas 

em sistemas de distribuição e representar seus efeitos sobre o 

sistema, adotou-se o modelo ZIP. Neste, representa-se a 

parcela de impedância constante ( pa ) da carga de forma 

proporcional ao quadrado da magnitude da tensão, a parcela 

corrente constante ( pb ) diretamente proporcional a tensão e a 

parcela de potência constante ( pc ) independente do valor da 

tensão. Os polinômios apresentados em (10) e (11) expressão 

o modelo ZIP para a potência ativa e reativa da carga em cada 

fase, respectivamente. 

 ppp cVbVaP  2
 (10) 

 qqq cVbVaQ  2
 (11) 

onde 1 ppp cba  e 1 qqq cba . 

Em sistemas de distribuição, além das cargas concentradas 

é comum a representação de cargas distribuídas. Esta 

abordagem permite que alguns nós do sistema sejam 

suprimidos, reduzindo o esforço computacional na realização 

dos cálculos, mas mantando a influência das cargas.   

O modelo de carga distribuída adotado neste trabalho é 

proposto em [7]. A Fig. 4 esboça sua representação, onde L 

corresponde ao comprimento do trecho em que a carga I 

encontra-se linearmente distribuída. 
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Fig. 4 - Modelo de carga distribuída [7]. 

E.  Newton Raphson trifásicas 

O método Newton-Raphson é um algoritmo de solução de 

diversos problemas de equações não lineares. A cada interação 

do método a solução das equações aproximam-se de suas 

raízes e o erro aproxima-se de zero. Em relação ao problema 

do fluxo de potência, a equação das correntes nas barras é não 

linear, sendo assim, matematicamente diz-se que as equações 

complexas do fluxo de potência são não analíticas [9]. 

 
, , , , , ,.a b c a b c a b c

k km m

m k

I y E


            (12) 

Desta forma, as equações não podem ser diferenciadas na 

forma complexa, de tal modo, o método NR separa o problema 

em variáveis e equações.  

 
, , , , ( , )a b c a b c
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Em coordenadas polares as potências ativas e reativas na 

barra ficam:  
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A relação linear é obtida através de pequenas variações das 

variáveis   e V resultando na diferenciação total, assim 

resultando nas seguintes equações. 
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   (18) 

Completando estas equações para todas as barras sua forma 

matricial é resulta em (19). 
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O lado esquerdo na equação é composto pelo missmatch de 

P e Q de todas as barras PQ e PV. O lado direito é composto 

pela matriz Jacobiana e as correções de   e V para as barras 

PQ e PV. 

O critério de convergência do método é uma variável que 

será utilizado como base para verificar se o cálculo convergiu 

para um valor fixo. Diversas variáveis são comumente 

utilizadas para realizar este papel como, tensão das barras, 

potências ativa ou reativa, corrente, entre outros.   

F.  Geração Distribuída 

Os modos de inserção dos dados da geração distribuída 

variam conforme o interesse do estudo. No método NR uma 

geração distribuída pode ser representada de duas maneiras 

distintas. A primeira é como uma PV, onde a potência ativa 

injetada na barra é definida e é mantida fixa a tensão no nível 

desejado, fazendo com que o cálculo do fluxo de potência 

encontre a potência reativa que o gerador estará injetando ou 

consumindo para que nível de tensão se mantenha no valor 

desejado.  Amplamente utilizado para simulações onde o 

interesse é estudar o comportamento da potência reativa na 

barra. 

A segunda maneira de representar uma GD é como uma 

barra PQ, onde a potência ativa e reativa é definida, fazendo 

com que o cálculo do fluxo de potência encontre a influência 

desta potência no módulo e ângulo da tensão nas barras da 

rede. Geralmente utilizado para estudos onde busca-se a 

determinação de um correto planejamento da GD, visando 

manter o sistema operando de maneira desejada. 

IV.  A FERRAMENTA DESENVOLVIDA 

Conforme mencionado anteriormente, a ferramenta 

desenvolvida foi concebida como uma toolbox da plataforma 

Matlab. Para sua implementação, utilizou-se o paradigma da 

orientação a objeto, o que permite o encapsulamento total do 

código fonte e elimina a possibilidade de conflito com 

variáveis do código do usuário. 

A ferramenta foi estruturada em duas classes denominadas 

“SystemDataLoader” e “NewtonRaphsonLoadFlow”. A 

primeira é responsável pela importação do arquivo contendo 

os dados do sistema elétrico, conversão de unidades de medida 

para um mesmo padrão e representação de grandezas em valor 

por unidade (pu). Este arquivo possui uma estruturação fixa, 

cuja descrição acompanha a documentação da ferramenta. A 

Fig. 5 apresenta todos métodos que compõe esta classe, tanto 

de acesso público quanto provado. 

Já a segunda classe é responsável pela aplicação do método 

de NR para o cálculo do fluxo de potência no sistema sob 

análise. Além disso, permite a exportação de relatórios com 

valores de tensão (magnitude e ângulo) em todas as barras, de 

fluxo de corrente e potência (ativa e reativa) em todos os 

ramos. A Fig. 6 demonstra todos os métodos desta classe. 

A Fig. 7 apresenta um fragmento de código no Matlab que 

demonstra os comandos necessários para utilização da 

ferramenta desenvolvida. Primeiramente, deve-se instanciar 

um objeto da classe “SystemDataLoader”, indicando através 

de seu método construtor o caminho completo do arquivo a ser 

importado (“filePath”) e o número total de nós/barras do 

sistema (“nNodes”). O método “load()” deve ser utilizado para 

efetuar a importação. 
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SystemDataLoader

+SystemDataLoader(filePath:string,nNodes:double)

+load():boolean

-unitConverter(value:double,unit:double):double

-lengthConverter(length:double,unit:double):double

-loadDToY(loadD:double,Vline:double):double

+getNodeNumbers():double

+getNodeNames():string

+getNodeVoltages():double

+getBranchImpedances():double

+getBranchAdimitances():double

+getBranchShunts():double

+getLoads():double

+getSystemBases():double

 
Fig. 5 – Métodos da classe “SystemDataLoader”. 

NewtonRaphsonLoadFlow

+NewtonRaphsonLoadFlow(objData:SystemDataLoader,

tol:double,maxItera:double)

+run():boolean

-primitiveMatrixBuilder():double

-incidenceMatrixBuilder():double

-loadModel(laod:double,Z:double,I:double,P:double)

:double

+voltageReport():boolean

+currentReport():boolean

+powerFlowReport():boolean

 
Fig. 6 – Métodos da classe “NewtonRaphsonLoadFlow”. 

(...)

% Loading the system data file

systemData = SystemDataLoader('C:\...\

IEEE13NodeTestFeeder.dat', 13);

systemData.load();

 

% Running the power flow algorithm

loadFlow = NewtonRaphsonLoadFlow(systemData, 1E-6, 100);

loadFlow.run();

% Exporting voltages report

loadFlow.voltageReport();

(...)
 

Fig. 6 – Exemplo de código para utilização da ferramenta desenvolvia. 

Em seguida, deve-se instanciar a classe 

“NewtonRaphsonLoadFlow”, passando o objeto da classe 

“SystemDataLoader”, o valor da tolerância (“tol”) para 

convergência e o número máximo de iterações (“maxItera”). O 

comando de execução do método de NR deve ser realizado 

através do método “run()”. Por fim, pode-se realizar a 

exportação de relatórios conforme o interesse do estudo.  

V.  ESTUDO DE CASO 

Para demonstrar as potencialidades da ferramenta 

desenvolvida, abordou-se o sistema teste de distribuição IEEE 

13 barras (IEEE 13 Node Test Feeder), apresentado na Fig. 7. 

Este é composto, essencialmente por: um regulador de tensão; 

um transformador trifásico; linhas trifásicas, bifásicas e 

monofásicas; capacitores em derivação; e carregamento 

desequilibrado. Os dados para sua modelagem podem ser 

encontrados em [11]. 

 
Fig. 7 – Sistema teste IEEE 13 barras [11] 

 

Na Tabela II apresentam-se as características gerais do 

conjunto de casos analisados. 

TABELA II 

CASOS ANALISADOS 

N° Caso Descrição Tipo Barra 

1 Sistema Original -- 

2 GD na barra 680 PQ 

3 GD na barra 680 PV 

4 GD na barra 675 PV 

5 GD na barra 675 e 680 PV 

 

A GD consiste em um gerador trifásico que gera 300 kW e 

é modelado inicialmente com fator de potência constante com 

um reativo capacitivo fixo em 60 kvar. Em sequência a GD é 

modelada como uma barra PV sem limites de reativos, cuja 

tensão controlada é de 1,02 pu em todas as fases [12]. 

VI.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Utilizou-se como critério de convergência a variação da 

tensão entre interações subsequentes, menor ou igual a 1x10-6 

para todas as barras. A partir da ferramenta proposta e 

comparando os resultados com o benchmark do sistema teste 

[11] os resultados foram similares, conforme expressa a Fig. 8. 

A maior diferença é encontrada na fase C, na barra 692, 

correspondendo a 8,210-4 pu. 
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Fig 8 - Diferença entre a magnitude da tensão calculada com a ferramenta 

desenvolvida e informada no benchmark [11]. 
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Na Fig. 9 são ilustrados os módulos das tensões nas barras 

do sistema original calculadas com a ferramenta desenvolvida. 

Já as figuras 10, 11, 12 e 13 apresentam os módulos das 

tensões nas barras para os casos 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

Na Tabela III são representados os resultados de potência 

reativa dos casos das gerações distribuídas modelados como 

PV. 

TABELA III 

POTENCIA REATIVA SUPRIDA PELA GD 

 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Barras 680 675 680 675 

Fase A (kVar) 275,167 404,543 338,816 -14,711 

Fase B (kVar) 58,075 74,106 -5,238 97,679 

Fase C (kVar) 444,323 624,085 554,424 17,750 

Total 777,57 1102,73 888,00 100,72 
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Fig. 9 - Perfil das tensões nas barras - Caso 1. 
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Fig. 10 - Perfil das tensões nas barras - Caso 2. 

Nota-se que no Caso 2 a geração de potência reativa 

disposta pelo gerador na barra 680 não foi o suficiente para 

colocar a tensão na barra em todas as fases em 1.02pu. Na Fig. 

11, é possível verificar que a tensão chega na tensão desejada 

pois a geração está injetando potencias reativas maiores nas 

fases A e C, fazendo com que a tensão suba. Assim como as 

barras a jusantes da barra da GD sofrem a influência da 

injeção de potência e seus níveis de tensão aumentam. 

Nota-se com os gráficos que todas as barras do sistema 

sofrem a influência da inserção das GDs. Nos casos onde a GD 

é posicionada na barra 675 as tensões ficam mais niveladas, 

podendo acusar em caso de estudo em localização de GD um 

bom ponto para alocação da geração. 
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Fig. 11 - Perfil das tensões nas barras - Caso 3. 
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Fig. 12 - Perfil das tensões nas barras - Caso 4. 
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Fig. 13 - Perfil das tensões nas barras - Caso 5. 

O número de interações necessárias a convergência do 

método de NR, considerando a tolerância adotada, para cada 

caso analisado é apresentado na Tabela IV. 

TABELA IV 

NÚMERO DE INTERAÇÕES DO MÉTODO NR 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 

Número de 

Interações 
3 4 4 4 4 

 

O número de interações caracteriza um número típico para 

cálculo de fluxo de potência. O sucesso da simulação de um 

sistema de distribuição trifásico se dá devido a formulação de 

suas equações na ferramenta computacional onde todas as 

equações são descritas na forma matricial de forma a incluir 

todas as influências mutuas entre fases e de linhas paralelas. 
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VII.  CONCLUSÃO 

Neste artigo foi apresentado uma descrição sobre a 

ferramenta computacional desenvolvida para cálculo de fluxo 

de potência trifásico. Nele foi apresentado uma simulação de 

um sistema de distribuição mediante todas as dificuldades 

impostas pelos sistemas e a simulação com a adição de 

geração distribuída apresentado bom comportamento da 

ferramenta 

Esta ferramenta propicia grande apoio aos estudantes da 

área pois desenvolve seus conhecimentos sobre o cálculo do 

fluxo de carga. Podendo analisar redes de distribuição de 

energia elétrica e o efeito da geração distribuída no sistema 

contemplando todas as características das redes de distribuição 

com desequilíbrio das fases, ramais monos e bifásicos e mal 

condicionamento do sistema. 

Com as informações das condições operacionais estáticas 

do sistema elétrico de potência, outros trabalhos podem ser 

realizados como analise de curto circuito, alocação de geração 

distribuída, análise econômica da rede, entre outros. 

Ampliando ainda mais o alcance do estudo de fluxo de 

potência em redes de distribuição. 
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