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Resumo

CARVALHO, B. E. B. Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de Po-

tência: A Interpretação Geométrica Aplicada ao Processamento de Erros de

Medidas, de Parâmetros e de Topologia.

Tese de Doutorado. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo,

São Carlos, 2018.

Este trabalho foi proposto com o objetivo de implementar uma ferramenta compu-

tacional para estimar os estados (tensões complexas nodais) de um sistema elétrico de

potência e aplicar métodos alternativos para o processamento de erros topológicos, erros

de parâmetros e/ou de erros grosseiros em medidas, baseados na interpretação geométrica

dos erros e no conceito de inovação das medidas. O método utilizado para a resolução

do problema de estimação de estado é o de mínimos quadrados ponderados. Através da

interpretação geométrica, demonstrou-se matematicamente que o erro da medida é cons-

tituído de uma componente detectável e uma não-detectável, entretanto, as metodologias

até então utilizadas para o processamento de erros consideram apenas a componente de-

tectável do erro e, como consequência, podem falhar. Na tentativa de contornar essa

limitação e baseado nos conceitos citados previamente, foi estudada e implementada uma

metodologia alternativa para processar tais erros baseada na análise das componentes

dos erros das medidas. Em primeiro lugar, é testado se o conjunto de medidas possui

erros utilizando, para isso, o valor do erro de medida composto normalizado. Em seguida,

diferencia-se se um ou outro erro ocorreu, ou mesmo se mais de um tipo de erro ocorreu.

A correção a ser feita no parâmetro de linha ou na medida com erro grosseiro será o

erro normalizado composto correspondente. A abordagem proposta neste trabalho requer

somente um conjunto de medidas, e no mesmo instante. Para validação do programa,

foram feitas diversas simulações nos sistemas de 14 e 57 barras do IEEE.

Palavras-chave: Sistemas Elétricos de Potência, Estimação de Estado, Inter-

pretação Geométrica, Conceito de Inovação, Erros de Medidas, Erros de Pa-

râmetros, Erros de Topologia.





Abstract

CARVALHO, B. E. B. Power Systems State Estimation: The Geometrical

View Applied To The Processing Of Measurements, Parameters and Topolog-

ical Errors.

Ph.D. Dissertation. São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São

Carlos, 2018.

This work was proposed with the objective to implement a computational tool to

estimate the states (nodal complex voltages) of a power system and apply alternative

methods for the processing of topological errors, parameter errors and/or gross errors in

measurements, based on the geometric interpretation of the errors and the innovation

concept of measurements. The method used to solve the state estimation problem is

the weighted least squares. Through geometric interpretation, it has been demonstrated

mathematically that the measurement error is composed by a detectable component and a

non-detectable, however, the methodologies heretofore used for error processing consider

only the detectable component of the error and, consequently, can fail. In an attempt to

overcome this limitation and based on the concepts mentioned previously, an alternative

approach to process such errors was studied and implemented based on the analysis of the

components of the measurements errors. Firstly, it is tested if the set of measurements has

errors using, for that, the value of the composed measurement error in its normalized way.

Next, it di�ers if either an error has occurred, or if more than one type of error occurred.

The correction to be made in the line parameter or the measurement with gross error

is the correspondent composed normalized error. The proposed approach in this paper

requires only a set of measures, and at the same instant. To validate the software, several

simulations were performed in the IEEE 14-bus and 57-bus systems.

Keywords: Geometrical View, Gross Errors, Innovation Concept, Parameter

Errors, Power Systems State Estimation, Topological Errors.
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Capítulo 1

Introdução

Este capítulo tem como objetivo apresentar, de forma geral, o conteúdo da pesquisa

que originou esta tese, destacando seu contexto de aplicação, as motivações para realizá-

la, as contribuições resultantes da mesma, os objetivos a serem alcançados e, �nalmente,

a organização do texto.

1.1 Contexto Histórico e Aplicações

Até meados da década de 1960 o controle e a decisão da operação de Sistemas Elétricos

de Potência (SEPs) se baseavam em dois sistemas principais: um de supervisão que

controlava os estados dos dispositivos seccionadores (chaves e disjuntores) nas subestações

e um de controle automático da geração. Sendo assim, os únicos dados disponíveis em

tempo real para o operador eram os estados dos dispositivos seccionadores, a frequência

do sistema e o conjunto de medidas de potência necessário para o controle de geração.

Partindo desta situação, o esforço dos pesquisadores concentrou-se em conseguir, a

cada determinado intervalo de tempo, a informação dos estados dos dispositivos secciona-

dores, bem como de todas as medidas do sistema que se controlava. Tendo em mãos todos

estes valores em tempo real na base de dados, seria possível comprovar a segurança con-

tinuamente, isto é, seria possível analisar as condições de operação de cada equipamento

da rede e detectar as situações anômalas de funcionamento. Este processo de captação,

detecção e sinalização do sistema, associado com a utilização de interfaces grá�cas e arma-

zenamento de dados dos eventos ocorridos, constitui o Sistema de Aquisição e Supervisão

de Dados (SCADA, do inglês Supervisory Control and Data Acquisition).

Pensou-se, inicialmente, que a partir de uma base de dados atualizada periodicamente

pelo sistema SCADA, seria possível realizar a operação dos SEPs de forma segura. En-

tretanto, tendo em vista o fato de as medidas obtidas pelo sistema SCADA apresentarem

ruídos, inerentes do processo de medição, e a possibilidade de algumas medidas se tor-

narem indisponíveis em um certo momento, veri�cou-se a necessidade de se realizar uma
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"puri�cação" dos dados, antes de se tomar qualquer decisão relativa à operação dos SEPs.

Posteriormente, no �nal da década de 1960, ocorreram mudanças signi�cativas na �lo-

so�a da operação dos SEPs. Isto ocorreu em função dos black-outs ocorridos na costa leste

dos Estados Unidos, que mostraram a relevância de questões relacionadas à segurança da

operação dos SEPs. Nessa mesma época, a junção de dois fatores (o aumento da comple-

xidade para operação dos SEPs cada vez mais interligados e os avanços tecnológicos em

computação e telecomunicação) propiciou o desenvolvimento de funções relacionadas com

a monitoração e análise de segurança, dando origem ao chamado Controle de Segurança

ou, simplesmente, Operação em Tempo Real de SEP (WU; MOSLEHI; BOSE, 2005).

O passo inicial para operação em tempo real é a determinação do estado operativo

corrente do SEP, para, em seguida, determinar as ações de controle cabíveis. Conhecidos

os parâmetros e a topologia da rede elétrica, o estado operativo de um SEP torna-se

função das tensões complexas nas suas barras, pois, através das mesmas, torna-se possível

determinar todas as demais grandezas elétricas de interesse (correntes, �uxos de potência

e injeções de potência). Dessa forma, no contexto de operação em tempo real, as tensões

complexas nas barras do SEP são chamadas simplesmente de variáveis de estado do SEP.

Devido às grandes dimensões dos SEPs, as suas variáveis de estado são determina-

das através dos sistemas de telemedição, isto é, medições feitas à distância, que estão

sujeitas a uma série de ruídos decorrentes, por exemplo: das diferentes exatidões dos

transformadores de instrumentos, do circuito secundário destes transformadores (�ação

e carregamento) e dos diversos dispositivos de medição (transdutores, conversores, etc.)

(MORAES, 2009). Dessa forma, para a obtenção de valores mais con�áveis para as variá-

veis de estado, necessários à realização da operação em tempo real, as medidas devem ser

�ltradas. Para execução dessa tarefa, os centros de controle dispõem de um conjunto de

programas desenvolvidos em computador responsáveis pela execução do chamado processo

de Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de Potência (EESEP). Tal processo foi ini-

cialmente desenvolvido por Fred Schweppe e colaboradores e apresentado em uma série

de artigos no começo da década de 1970 (SCHWEPPE; WILDES, 1970; SCHWEPPE;

ROM, 1970; SCHWEPPE, 1970; SCHWEPPE; HANDSCHIN, 1974).

A partir dos trabalhos publicados por Schweppe e colaboradores, que delinearam vários

conceitos e a natureza geral do problema, a EESEP tornou-se alvo de inúmeras pesqui-

sas. Em trabalhos, como os publicados por (COUTTO FILHO; SILVA; FALCãO, 1990;

MONTICELLI, 1999; ABUR; EXPÓSITO, 2004), pode ser encontrada uma vasta revisão

bibliográ�ca sobre o tema. Atualmente, o processo de EESEP já se consolidou como um

procedimento básico necessário para a operação em tempo real dos SEPs. Entretanto,

em função do desenvolvimento de novos equipamentos e dispositivos elétricos, associa-

dos às chamadas Smart Grids (avançadas estruturas de medição, medidores inteligentes,

medidas fasoriais sincronizadas, etc.), os paradigmas da operação dos SEP se expandem

e exigem que o processo de EESEP evolua para se manter em sintonia com as novas
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tendências.

1.2 Motivações, Objetivos e Contribuições do

Trabalho

A partir dos fundamentos da interpretação geométrica, apresentados em (BRETAS;

PIERETI, 2010), (BRETAS; BRETAS; PIERETI, 2011), (PIERETI, 2011), (BRETAS

et al., 2013) e (CARVALHO, 2013), desenvolveu-se uma ferramenta computacional que

estima os estados de um SEP através do método dos Mínimos Quadrados Ponderados

(WLS, do inglês Weighted Least Squares) e que realiza a detecção, identi�cação e corre-

ção de erros grosseiros (EGs1) em medidas, inclusive aquelas que possuem a característica

de "mascarar"2 os seus erros. Partindo deste princípio, uma vez comprovada a e�cá-

cia da metodologia geométrica para o processamento de erros grosseiros em medidas, a

motivação para a realização deste trabalho de pesquisa foi a de expandir a aplicação da

técnica também para o processamento de erros de parâmetros (EPs) e erros topológicos

(ETs). Sendo assim, a principal contribuição desta pesquisa é a aplicação da metodologia

geométrica para o processamento de erros de parâmetros da rede (associada à técnica de

aumento do vetor de estado para estimação dos parâmetros suspeitos), bem como para

o processamento de erros de topologia (do tipo exclusão de linha de transmissão), como

será descrito no Capítulo 4 desta tese.

Face ao exposto, o objetivo deste trabalho é a elaboração de um algoritmo para o

processamento de diversos tipos de erros no contexto da estimação de estado em sistemas

elétricos de potência, com base na interpretação geométrica dos erros das medidas. A

viabilidade da aplicação do método foi estudada e veri�cada também no caso de erros de

parâmetros e erros topológicos, ao se fazer uma generalização da interpretação geométrica

para todos os erros que possam ocorrer em estimação de estado.

Para a realização deste trabalho, foi necessário alcançar os seguintes objetivos inter-

mediários:

1. Levantamento bibliográ�co e estudo do estimador de estado por mínimos quadrados

ponderados;

2. Implementação computacional do estimador de estado proposto;

3. Estudo e desenvolvimento da metodologia alternativa para processamento de erros,

baseada na interpretação geométrica dos erros das medidas;

1De acordo com a literatura tradicional, diz-se que uma medida é portadora de EG quando a mesma
desvia do seu valor "verdadeiro" de, no mínimo, três vezes o seu desvio padrão (MILI; VAN CUTSEM;
RIBBENS-PAVELLA, 1984).

2As medidas que mascaram seus erros são as medidas com a componente não-detectável do erro maior
que a componente detectável. As componentes do erro das medidas serão discutidas no Capítulo 4.



22 1. Introdução

4. Elaboração e implementação computacional da ferramenta de processamento de

erros grosseiros em medidas, erros de parâmetros da rede elétrica e erros topológicos;

5. Avaliação e validação da ferramenta desenvolvida nos sistemas de 14 e 57 barras do

IEEE ;

6. Documentação e publicação dos resultados (Apêndice D).

É importante ressaltar que, durante o período do doutorado, o estudante realizou

uma etapa de pesquisa adicional como pesquisador visitante na University of Florida,

sob orientação do Prof. Dr. Arturo Bretas, através de Bolsa Estágio de Pesquisa no

Exterior (BEPE) da FAPESP (projeto 2015/15274-4). No período de novembro de 2015 a

outubro de 2016, o estudante realizou pesquisas relacionadas a cyber-security no contexto

de estimação de estado, o que culminou em uma contribuição adicional à pesquisa proposta

inicialmente. Este conteúdo é apresentado detalhadamente no Apêndice C da tese.

1.3 Organização do Texto

O texto está organizado de acordo com a seguinte estrutura:

• No capítulo 2 é apresentada uma breve revisão bibliográ�ca de todo o processo de

estimação de estado, incluindo a formulação matemática do estimador de estado

por mínimos quadrados ponderados;

• No capítulo 3 são apresentadas as principais técnicas utilizadas para processamento

de erros de medidas, de parâmetros e de topologia;

• No capítulo 4 são apresentados os conceitos da interpretação geométrica dos erros

das medidas e a metodologia proposta para o processamento dos diferentes tipos de

erros estudados;

• No capítulo 5 são apresentados os resultados das simulações realizadas nos sistemas

de 14 e 57 barras do IEEE ;

• No capítulo 6 são apresentadas as conclusões e perspectivas futuras deste trabalho;

• Posteriormente são apresentadas as referências bibliográ�cas consultadas e, �nal-

mente, os apêndices complementares do documento.



Capítulo 2

Estimação de Estado em Sistemas

Elétricos de Potência

2.1 Introdução

Os sistemas elétricos de potência são compostos por sistemas de geração, transmissão

e distribuição. Os sistemas de transmissão (que são estudados neste trabalho) podem

conter um grande número de subestações, que são interconectadas por linhas de trans-

missão, transformadores e outros equipamentos de controle e proteção do sistema. A

energia elétrica é injetada no sistema pelos geradores e absorvida por cargas, conectadas

às subestações (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

As condições operacionais de um SEP, em um dado instante, podem ser determinadas

se o modelo da rede e as tensões complexas em todas as barras do sistema são conhecidas.

Uma vez que o conjunto de tensões complexas determina o estado operativo do sistema,

este é referido como o estado estático do mesmo. De acordo com (DY-LIACCO, 1974)

e conforme as condições operacionais, o SEP pode se encontrar em um de três estados

possíveis: estado normal, de emergência ou restaurativo.

O estado de operação normal ocorre quando todas as cargas do sistema são supridas

pelos geradores existentes sem que nenhuma restrição operacional seja violada. Restrições

operacionais incluem os limites de �uxo de potência nas linhas de transmissão, bem como

limites máximos e mínimos de tensão nas barras e de frequência (ABUR; EXPÓSITO,

2004). O monitoramento em tempo real, a análise e a coordenação da operação dos SEPs

são de responsabilidade dos Sistemas de Gerenciamento de Energia (EMS, do inglês Energy

Management Systems), que constituem os modernos centros de supervisão e controle das

companhias do setor elétrico (DY-LIACCO, 2002).

A necessidade de uma avaliação constante da segurança dos sistemas exige dos Centros

de Operação do Sistema (COS) uma evolução constante de e�ciência. À medida que

aumenta a complexidade operacional da rede elétrica, cresce o número de informações

oriundas do SCADA transmitidas aos COS. Isso evidencia a necessidade do tratamento
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dessas informações através de aplicativos computacionais avançados de análise em tempo

real. Segue-se assim a tendência mundial de evolução em direção aos citados EMS, para

auxiliar o operador no tratamento das informações e viabilizar a veri�cação rápida das

condições de operação do sistema.

Além do monitoramento das condições de operação em tempo real, os aplicativos com-

ponentes do EMS possibilitam diversas análises, como por exemplo: análise de contingên-

cias, controle automático de geração, despacho econômico, previsão de carga e análise de

estabilidade do SEP. A Figura 2.1 ilustra os principais aplicativos da operação em tempo

real.

Figura 2.1: Principais aplicativos da operação em tempo real. Adaptado de (COSTA;
SALGADO, 2002).

Com base nessas análises, os gestores do sistema tomam decisões relativas às ações de

controle cabíveis. Para que tais decisões sejam tomadas de maneira a garantir a operação

segura e e�ciente do SEP, é necessário que as simulações descrevam satisfatoriamente o

comportamento do sistema. O estágio inicial dessas iniciativas é o monitoramento de

segurança, o qual requer uma modelagem precisa da rede elétrica em tempo real, tendo

o estimador de estado como a sua ferramenta computacional mais importante (MONTI-

CELLI, 1999; ABUR; EXPÓSITO, 2004). A função do estimador é fornecer, em tempo

real, as tensões complexas que representam o ponto atual de operação do sistema, a partir

do processamento de informações obtidas em tempo real (medidas analógicas1 e lógicas2),

1Medidas de �uxo de potência ativa e reativa nas linhas, injeção de potência ativa e reativa e medidas
de magnitudes de tensão nas barras, além de medidas de corrente e medidas fasoriais sincronizadas.

2Estados de chaves e disjuntores.
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provenientes do sistema SCADA, e dos parâmetros do sistema3 disponíveis nos bancos de

dados das companhias de energia elétrica.

2.2 Etapas do Processo de EESEP

De forma geral, o estimador de estado processa informações analógicas redundantes e

contaminadas por ruídos, buscando a melhor estimativa para as tensões complexas nas

barras do sistema. O processo de estimação de estado convencional é dividido em quatro

etapas (MONTICELLI, 1999), que serão apresentadas nas subseções a seguir.

2.2.1 Etapa 1: Obtenção da Topologia do Sistema

O con�gurador de redes, para efeito de estimação de estado, tem como função de-

terminar, em tempo real, a topologia atual da rede e a correspondente con�guração de

medidores, no modelo barra-ramo. Isto é possível a partir do processamento de dados, ar-

mazenados em um banco de dados estático, que descrevem as conexões dos equipamentos

do sistema (geradores, transformadores de corrente e de potencial, cargas, capacitores,

linhas de transmissão, medidores, etc.) com as seções de barramento. Além desses dados,

também são processadas pelo con�gurador as medidas lógicas, que são obtidas continua-

mente pelo sistema SCADA e que consistem em estados de chaves e disjuntores.

O processo de obtenção da topologia do sistema pelo con�gurador de redes possui as

seguintes características:

• Seções de barramento que estão em um mesmo nível de tensão podem ser interconec-

tadas pelo fechamento de dispositivos seccionadores (chaves e disjuntores) formando

uma única barra no modelo barra-ramo;

• Para diferentes combinações de estados dos dispositivos seccionadores têm-se, em

geral, diferentes topologias da rede;

• Para obter a topologia inicial de um SEP, o con�gurador de redes deve processar

todos os circuitos (geradores, transformadores, linhas de transmissão, etc.) e estados

dos dispositivos seccionadores disponíveis;

• Depois dessa inicialização, o con�gurador será executado novamente somente na

ocorrência de mudanças na posição dos dispositivos seccionadores que acarretam

alterações na topologia inicial do SEP.

Devido à importância do processo de obtenção da topologia do sistema para análise

de redes, a partir de 1973 diversos estudos vêm sendo desenvolvidos na busca por con�gu-

3Impedância de linhas de transmissão, posição de taps de transformadores, entre outros.
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radores de redes con�áveis (SASSON et al., 1973; DY LIACCO; RAMARAO; WEINER,

1973).

Em algumas situações, a mudança no estado de algum dispositivo lógico acarreta ape-

nas alterações na geração, ou no carregamento de determinadas barras, sem alterar a

topologia da rede. Em tais situações, como as matrizes associadas ao processo de estima-

ção de estado não se alteram, não se faz necessária uma nova execução do con�gurador de

redes. Esse fato consistia em uma limitação dos primeiros con�guradores desenvolvidos,

pois mesmo na ocorrência de uma pequena alteração no sistema, dava-se início a todo

o processo de con�guração de rede novamente (GODERYA; METWALLY; MANSOUR,

1980; BERTRAN; CORBELLA, 1982).

Na tentativa de superar essa limitação (PRAIS; BOSE, 1988) introduziram o conceito

de Con�gurador Tracking que, armazenando a con�guração proveniente da última execu-

ção, possibilita uma rápida atualização da topologia da rede, na ocorrência de pequenas

alterações, através de uma busca localizada das mesmas no sistema.

Na aplicação em EESEP, o con�gurador apresenta como saída o modelo barra-ramo

(com a correspondente associação de medidores); a identi�cação de cada barra juntamente

com sua geração, suas cargas e dispositivos em derivação; a conectividade entre as barras

devida à presença de linhas de transmissão e transformadores e além disso, também

identi�ca ilhamentos e descarta as ilhas que não possuem geração (incluindo barras e

ramos isolados).

Posteriormente, (PIERETI, 2007) desenvolveu um Con�gurador Tracking que uti-

liza uma nova metodologia para representação de grafos, denominada Representação Nó-

Profundidade, a qual permite realizar as etapas de con�guração de subestação e con�gura-

ção de redes de uma só vez, assim diminuindo o tempo de processamento computacional.

O con�gurador proposto possui ainda a vantagem de atualizar apenas a parte afetada por

alterações nos estados dos dispositivos seccionadores, sem a necessidade de reiniciar todo

o processo, sendo, portanto, indicado para operação em tempo real.

Para exempli�car a importância do con�gurador de redes, será utilizado como exemplo

o SEP, constituído por três subestações, apresentado na Figura 2.2. O con�gurador

apresentará como saída o modelo barra-ramo do SEP de três subestações, ilustrado na

Figura 2.3.

2.2.2 Etapa 2: Análise e Restauração da Observabilidade

Uma vez obtida a topologia do sistema no modelo barra-ramo, antes da solução do

problema de estimação de estado propriamente dito, é necessário veri�car se o sistema é

observável, isto é, veri�car se é possível, através do conjunto de medidas disponível (me-



2.2. Etapas do Processo de EESEP 27

Figura 2.2: Modelo de um sistema de três subestações em nível de seção de barra e dispo-
sitivos seccionadores, incluindo arranjos de medidores (UG representa unidade geradora;
LT linha de transmissão; TR transformador; CS condensador síncrono; W medidor de
potência ativa e Var medidor de potência reativa) (PIERETI, 2007).

Figura 2.3: Modelo barra-ramo do SEP da Figura 2.2, incluindo a locação de medidores
(PIERETI, 2007).

didas analógicas e virtuais4), determinar todas as variáveis de estado do sistema (tensões

complexas de todas as barras do sistema). Em caso a�rmativo, o sistema é dito observável,

4Correspondem às potências de valor nulo injetadas em barramentos sem geração e sem carga. Estas
medidas estão disponíveis sem qualquer custo em equipamentos de medição, não estando, assim, sujeitas
aos erros introduzidos por esses equipamentos (BRANDãO, 2005).
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caso contrário, pode-se proceder de duas maneiras:

1. Determinar as partes observáveis do sistema, chamadas ilhas observáveis, e estimar

as suas variáveis de estado isoladamente;

2. Restaurar a observabilidade através de pseudo-medidas5.

Os métodos para análise de observabilidade são aplicados tanto na fase de projeto

de sistemas de medição, quanto durante a operação do sistema (aplicação on-line). Na

fase de projeto, os mesmos indicam onde devem ser instalados novos medidores de tal

forma que o sistema de medição seja observável. Já na aplicação on-line, veri�ca-se

a observabilidade do sistema para cada amostra de medidas disponível para realização

da estimação de estado. Nesse momento, os métodos de observabilidade são utilizados

normalmente para analisar e restaurar a observabilidade via pseudo-medidas (em algumas

situações, dada a impossibilidade de restaurar a observabilidade como um todo, pode-se

optar pela determinação das ilhas observáveis).

Os métodos desenvolvidos para análise de observabilidade baseiam-se nos conceitos

de observabilidade apresentados inicialmente por (KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS,

1980), que foram de�nidos em função da formulação do estimador de estado por míni-

mos quadrados ponderados (EEWLS). Tais métodos podem ser divididos em três grupos:

topológicos, numéricos e híbridos.

1. De acordo com (KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS, 1980), um sistema de po-

tência é topologicamente observável, com relação a um conjunto de medidas, unica-

mente se existir, associada a tal sistema, uma árvore que, além de relacionar todas

as barras da rede, possua uma medida distinta associada a cada um de seus ramos.

A partir dessa de�nição de observabilidade, denominada "Observabilidade Topoló-

gica", (KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS, 1980) desenvolveram um algoritmo

para análise de observabilidade baseado na teoria de grafos. Os métodos topológi-

cos possuem a vantagem de não necessitarem de cálculos numéricos, porém, exigem

rotinas especí�cas, diferentes das utilizadas em estimação de estado, estando ainda

sujeitas a explosão combinatorial;

2. No caso dos métodos numéricos, um sistema é dito numericamente observável, com

respeito a um conjunto de medidas, se for possível fazer uma estimativa para o vetor

de variáveis de estado, através das equações do estimador de estado. De�nindo este

conceito, (WU; MONTICELLI, 1985) desenvolveram um método numérico, baseado

na fatoração triangular da matriz ganho, o qual permite testar a observabilidade da

rede e, caso o sistema não seja observável como um todo, possibilita a identi�cação

das ilhas observáveis. O método também permite a restauração da observabilidade,

5Dados de previsão de carga, previsão de geração, dados históricos do SEP, etc., que fazem parte do
banco de dados do centro de operação.
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através da adição de pseudo-medidas (MONTICELLI; WU, 1985). Recentemente,

(LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007) desenvolveram um método que per-

mite a análise e restauração da observabilidade baseado na fatoração triangular da

matriz Jacobiana, não requerendo a solução de sistemas de equações lineares. A

vantagem dos métodos numéricos em relação aos métodos topológicos é que todo o

trabalho realizado para fazer a análise de observabilidade é aproveitado do processo

de estimação de estado, pois utilizam rotinas já disponíveis nos programas. Sua

desvantagem é o fato de estarem sujeitos a erros numéricos (WU; MONTICELLI,

1985);

3. Os métodos híbridos baseiam-se na teoria de grafos e na fatoração triangular de

matrizes. A ideia é aproveitar as vantagens dos métodos topológicos e numéricos,

isto é, através da teoria de grafos busca diminuir a quantidade de cálculos neces-

sários. Partindo desta ideia, (CONTAXIS; KORRES, 1988) desenvolveram uma

metodologia que se baseia na utilização das medidas de �uxo para obtenção do mo-

delo reduzido da rede (ilhas de �uxo), obtendo assim a matriz ganho reduzida e não

requerendo a solução de sistemas de equações lineares. Posteriormente, (BRETAS,

1996) desenvolveu um novo método para analisar a observabilidade, identi�car ilhas

observáveis e restaurar a observabilidade completa da rede, a partir da triangulação

da matriz ganho e dos conceitos de caminhos de grafos. As sub-rotinas requeridas

para implementação computacional são idênticas às rotinas disponíveis nos progra-

mas destinados à estimação de estado, facilitando a sua implementação.

2.2.3 Etapa 3: Estimação de Estado

Considerando a topologia do sistema (obtida pelo con�gurador de redes), através dos

parâmetros do mesmo (armazenados no banco de dados) e do conjunto de medidas dis-

ponível, o estimador de estado permite determinar as variáveis de estado de todas as

barras do sistema. O estimador de estado pode ser estático (abordado neste trabalho)

ou dinâmico. O estimador estático pode ser considerado uma generalização do problema

clássico de �uxo de carga (HANDSCHIN et al., 1975), já o dinâmico considera as relações

entre as grandezas em instantes de tempo diferentes (BRETAS, 1981).

A estimação de estado consiste no cálculo de variáveis de estado desconhecidas, através

de um conjunto de medidas não exatas, logo, a estimativa obtida também não será exata.

Assim, o problema da estimação consiste em encontrar uma forma de se atingir a melhor

estimativa e, para isto, dos muitos critérios estatísticos existentes, o que vem sendo mais

utilizado em SEP é o estimador por mínimos quadrados ponderados (WLS) (ABUR;

EXPÓSITO, 2004), em razão da simplicidade da sua formulação, bem como da facilidade

da sua implementação computacional.
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O estimador de estado WLS, proposto originalmente por (SCHWEPPE; WILDES,

1970), fornece resultados adequados quando os ruídos nas medidas são Gaussianos, mas

falha na ocorrência de um ou mais EGs (ABUR; EXPÓSITO, 2004). Para superar essa

limitação foram propostos métodos para detecção e identi�cação de EGs, dentre os quais

os mais utilizados baseiam-se na análise dos resíduos6 das medidas, pois fornecem infor-

mações sobre eventuais violações das suposições relativas ao modelo de medição.

O EEWLS, associado com técnicas para processamento de EGs pela análise dos re-

síduos das medidas, apresenta desempenho satisfatório na ocorrência de EG simples, ou

quando ocorrem EGs múltiplos não interativos (MONTICELLI, 2000), todavia pode fa-

lhar nas seguintes situações:

1. EGs associados a medidas com baixa redundância (medidas críticas ou pertencentes

a conjuntos críticos de medidas);

2. EGs múltiplos interativos;

3. EGs em medidas que possuam a característica de serem altamente in�uentes, ou

seja, de atraírem a convergência do processo de estimação de estado, chamadas

medidas ponto de alavancamento (MONTICELLI, 2000).

Tendo em vista a possibilidade de falha do EEWLS, outros estimadores de estado

considerados mais robustos estatisticamente foram aplicados em SEP, como de Mínimo

Valor Absoluto Ponderado (WLAV, do inglês Weighted Least Absolute Value) e o de

Mínima Mediana do Resíduo Ponderado ao Quadrado (WLMS, do inglês Weighted Least

Median of Squares).

No caso do estimador WLAV, o problema de estimação de estado pode ser formulado

como um problema de programação linear e que, por sua vez, pode ser solucionado através

da aplicação dos métodos já desenvolvidos nessa área. A estimação de estado baseada em

programação linear foi originalmente proposta por (IRVING; OWEN; STERLING, 1978) e

posteriormente desenvolvida por (KOTIUGA; VIDYASAGAR, 1982) e (FALCãO; ASSIS,

1988) na tentativa de solução do problema de medições portadoras de EGs interativos.

Tal estimador mostra-se mais robusto que o WLS na presença de EG simples e múltiplos.

Entretanto, o WLAV falha na ocorrência de EG em uma ou mais medidas ponto de

alavancamento.

(MILI; PHANIRAJ; ROUSSEEUW, 1991) propuseram o estimador de estado base-

ado no método da Mínima Mediana do Resíduo Ponderado ao Quadrado (WLMS) para

SEP. Trata-se do primeiro estimador estatisticamente robusto, aplicado em SEP, capaz

de �ltrar erros grosseiros existentes em mais de uma medida classi�cadas como ponto de

alavancamento. Posteriormente, (MILI; CHENIAE; ROUSSEEUW, 1994) desenvolveram

uma expressão para determinar a mediana que minimiza o resíduo ponderado ao quadrado

6Resíduo é a diferença entre o valor medido e o valor estimado de uma medida.
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considerando a redundância local de medidas, diferentemente do trabalho anterior, onde

esta expressão era obtida em termos da redundância global. Entretanto, tal estimador

requer uma busca combinatorial, que inviabiliza sua aplicação em tempo real (FALCãO;

ARIAS, 1994; MONTICELLI, 2000).

Observação 1. A formulação matemática detalhada do EEWLS será apresentada na

Seção 2.3.

2.2.4 Etapa 4: Processamento de Erros Grosseiros

A possibilidade de detectar e identi�car erros grosseiros é um dos atributos importantes

do processo de EESEP. Alguns EGs são óbvios e podem ser identi�cados a priori e

eliminados do processo de estimação, através de uma simples veri�cação dos dados de

entrada das medidas. Tais erros podem ser: valores absurdos da amplitude de tensão,

valores muito além dos esperados para medidas de potência e/ou corrente elétrica, etc.

(ABUR; EXPÓSITO, 2004). Entretanto, nem todos os tipos de EGs são facilmente

detectáveis ou identi�cáveis dessa forma, exigindo o emprego de outras metodologias.

As medidas analógicas, fornecidas ao estimador de estado, estão sujeitas aos erros

grosseiros (EGs), que levam o processo de estimação de estado a resultados errôneos ou,

até mesmo, à não convergência do processo iterativo. Devido à essa característica do

conjunto de medidas, o estimador deve ser robusto o su�ciente para detectar e identi�car

a presença de EGs nas medidas analógicas. Caso uma medida seja identi�cada como

portadora de EG, esta pode ser eliminada do conjunto de medidas ou pode ser, ainda,

corrigida e os estados são estimados novamente. Dentre os métodos já desenvolvidos para

detecção e identi�cação de EGs, os mais empregados são aqueles que se baseiam na análise

estatística dos resíduos das medidas (MONTICELLI, 1999).

Na ocorrência de EG simples, ou seja, apenas uma medida possuir EG, os métodos

para detecção e identi�cação de EGs baseados na análise dos resíduos apresentam um

bom desempenho. Entretanto, possuem limitações, como o fato de não detectarem EGs

em medidas críticas7 e não identi�carem EGs em conjuntos críticos8 de medidas. Isto

se deve ao fato de as medidas críticas apresentarem resíduos nulos e as medidas de um

conjunto crítico de medidas apresentarem resíduos normalizados iguais.

Para contornar estas limitações, (KORRES; CONTAXIS, 1994), (ABUR; MAGNAGO,

1999), (ANTôNIO; TORREãO; COUTTO FILHO, 2001) e (LONDON JR.; BRITO;

BRETAS, 2003) desenvolveram métodos que permitem a obtenção de sistemas de medi-

ção isentos de medidas críticas e conjuntos críticos de medidas.

7Uma medida é dita crítica quando, retirada do conjunto de medidas, faz com que um SEP observável
se torne não observável (CLEMENTS; KRUMPHOLZ; DAVIS, 1981).

8Conjunto de medidas formado por medidas não críticas, em que a eliminação de uma medida qual-
quer, pertencente a este conjunto, faz com que as demais se tornem críticas (MILI; VAN CUTSEM;
RIBBENS-PAVELLA, 1984).
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No caso de EGs múltiplos não-interativos9, quando esses não ocorrem em medidas crí-

ticas e conjuntos críticos de medidas, uma generalização da análise dos resíduos pode, na

maioria das situações, ser su�ciente para detectar e identi�car corretamente as medidas

portadores de EGs. Entretanto, tal generalização não pode ser feita para o processa-

mento de EGs múltiplos interativos10, logo, para essa situação, as medidas com EGs são

redundantes entre si, e, sendo os resíduos das medidas combinações lineares dos erros de

medição, nem sempre as medidas com EGs são aquelas com os resíduos normalizados de

maior magnitude (MILI; VAN CUTSEM; RIBBENS-PAVELLA, 1984).

2.3 Formulação Matemática do Estimador de Estado

WLS

Nesta seção, considerar-se-á o estimador de estado estático monofásico11. No modelo

barra-ramo processado pelo estimador de estado monofásico, os componentes de um SEP

podem ser classi�cados de duas maneiras (MONTICELLI, 1983):

• elementos ligados entre uma barra qualquer do sistema e o nó-terra, como é o caso

de geradores, cargas, reatores e capacitores;

• elementos ligados entre dois nós quaisquer do sistema, que correspondem aos ramos

do modelo barra-ramo, como é o caso das linhas de transmissão, transformadores e

defasadores.

Assim como nos estudos de �uxo de carga, na estimação de estado estática monofásica,

os geradores e as cargas são modelados como injeções de potência (ativa e reativa) en-

trando e saindo das barras, respectivamente. Os elementos shunt (capacitores e reatores)

são representados pelas correspondentes susceptâncias nas barras do modelo barra-ramo

e, nesse caso, o sinal da susceptância vai determinar o tipo de elemento (positivo para

capacitor e negativo para reator). A modelagem para linhas de transmissão e as equa-

ções utilizadas no processo de estimação de estado estática são as mesmas empregadas no

estudo de �uxo de carga e encontram-se no Apêndice A deste documento.

9Ocorrem quando os resíduos das medidas com erro grosseiro apresentam fraca interação com os
demais resíduos, ou seja, os resíduos são fracamente correlacionados.

10Ocorrem quando as medidas com erro grosseiro apresentam resíduos fortemente correlacionados com
os resíduos das outras medidas.

11Apesar de a geração, transmissão e distribuição da energia elétrica serem realizadas através de
sistemas trifásicos, a maioria dos estimadores de estado propostos na literatura fazem uso do modelo por-
fase, ou monofásico (modelo de sequência positiva), que é mais simples que o modelo trifásico. Importa
lembrar que no modelo monofásico considera-se que as cargas são balanceadas e as redes simétricas, ou
seja, admite-se a hipótese de sistema equilibrado, onde as grandezas elétricas nas fases apresentam a
mesma magnitude, porém com defasagem angular de 120o.
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2.3.1 O Modelo de Medição

Conhecidos os parâmetros e a topologia de um SEP, a determinação das suas variáveis

de estado (tensões complexas nodais) realiza-se a partir de valores medidos, que estão

sujeitos a erros inerentes ao processo de medição (falta de acurácia12 dos medidores, erros

dos canais de comunicação, efeitos de conversão analógico-digital, etc.). Dessa forma, as

medidas disponíveis em um SEP podem ser relacionadas, aos erros de medição, através

do seguinte modelo:

z = zv + e, (2.1)

onde:

z é o vetor das medidas analógicas aferidas de dimensão (m x 1);

zv é o vetor com os valores verdadeiros das medidas de dimensão (m x 1);

e é o vetor aleatório de dimensão (m x 1) que representa os erros de medição.

Tendo em vista que os valores verdadeiros das variáveis de estado de um SEP não

são conhecidos, consequentemente os valores verdadeiros das medidas são também desco-

nhecidos. Para estimar as variáveis de estado é necessário fazer certas suposições sobre o

modelo de medição apresentado em (2.1). Supõe-se, então, que o vetor de erros aleatórios

das medidas analógicas e apresenta distribuição Gaussiana com média zero (Ee = 0) e

matriz de covariância R (E
{
eeT
}
= R), e que os erros são não correlacionados. Dessa

forma, a matriz R é suposta diagonal, cujos elementos são as variâncias dos erros de me-

dição, que são usualmente expressos como uma função da acurácia e do fundo de escala

dos instrumentos de medição. A partir dessas suposições, o modelo de medição pode ser

reescrito conforme apresentado a seguir:

z = h(x) + e, (2.2)

onde:

x é o vetor das variáveis de estado de dimensão (N x 1), constituído usualmente por (n

- 1) ângulos de fase de tensão de barra e n magnitudes de tensão de barra, para um

SEP com n barras, uma vez que uma das barras do SEP é escolhida como referência

angular (N = 2n − 1);

h é o vetor de funções lineares, ou não (dependendo do tipo de medida), relacionando as

quantidades medidas e as variáveis de estado, de dimensão (m x 1).

Usualmente, as medidas analógicas utilizadas no processo de EESEP são medidas de

potência ativa e reativa (�uxo em linhas e transformadores e injeção em barras) e de mag-

nitude de tensão em barras, obtidas pelo SCADA. Entretanto, após o desenvolvimento
12Proximidade da medida relativamente ao verdadeiro valor da variável.



34 2. Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de Potência

das Unidades de Medição Fasoriais (PMUs, do inglês Phasor Measurement Units), diver-

sas pesquisas estão sendo realizadas para inclusão das Medidas Fasoriais Sincronizadas

(MFSs) de fasor de tensão em barras e de fasor de corrente em ramos no processo de

EESEP. Importa destacar que a base de tempo utilizada nas PMUs para sincronização

das MFSs é o sinal de relógio do Sistema de Posicionamento Global por satélite (GPS).

Normalmente, as informações fornecidas pelas barras de injeção nula são também

utilizadas como medidas no processo de EESEP. Tais informações, de�nidas como medidas

virtuais (CLEMENTS; KRUMPHOLZ; DAVIS, 1983) são, a rigor, corretas, apesar da não

existência de medição física. Dessa forma, as medidas virtuais podem ser tratadas como

medidas de injeção de potência de baixa variância, ou como restrições de igualdade a

serem incluídas na formulação do problema de EESEP.

Os erros das medidas são considerados como variáveis aleatórias independentes, com

distribuição Gaussiana de média zero (SCHWEPPE; HANDSCHIN, 1974). Denominando

R a matriz de covariância do vetor de erros das medidas, com dimensão m x m, tem-se:

R =


σ2
1 0

σ2
2

. . .

0 σ2
m

 , (2.3)

onde σ2
i é a variância do erro da medida i. Assim ei ∼ N(0, Rii) para todo i.

2.3.2 O Método da Equação Normal

Através da aplicação da metodologia dos mínimos quadrados ponderados, a melhor

estimativa do vetor de variáveis de estado x, designada por x̂, pode ser obtida calculando-

se o valor de x que torne mínimo o índice J(x) (SCHWEPPE; HANDSCHIN, 1974), que

representa uma função de "custo" dada por:

J(x) = eTR−1e, (2.4)

ou ainda:

J(x) = [z − h(x)]TR−1[z − h(x)], (2.5)

sendo R−1 o inverso da matriz de covariância do vetor de erros das medidas, aqui utilizado

como matriz de ponderação das medidas.

O índice J(x) torna-se mínimo quando:

∂J(x)

∂x
= 0, (2.6)

ou ainda:

HT (x̂)R−1[z − h(x̂)] = 0, (2.7)
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sendo x̂ o vetor de variáveis de estado estimadas, ou seja, a solução de (2.6) e H(x̂) a

matriz das primeiras derivadas das funções não lineares do vetor h(x), conhecida como

matriz Jacobiana, calculada no ponto x̂ e representada por:

H(x̂) =
∂h(x)

∂x

∣∣∣∣
x=x̂

. (2.8)

Em razão do índice J(x) ser uma função quadrática não linear, para a obtenção de x̂

aplica-se um método iterativo que resolva uma equação linear a cada iteração k, de modo

a calcular a estimativa corrente do vetor das variáveis de estado, através de sucessivas

correções (SCHWEPPE; HANDSCHIN, 1974), dadas por:

xk+1 = xk +∆xk. (2.9)

No entanto, para determinar a correção ∆xk, efetua-se a linearização das equações de

h(x) em torno do ponto xk, representada pela equação:

h(xk+1) ∼= h(xk) +H(xk)∆xk. (2.10)

Reescrevendo (2.2), em relação às aproximações realizadas em h(x), obtém-se o modelo

de medição linearizado:

z = h(xk) +H(xk)∆xk + e, (2.11)

ou ainda:

∆z(xk) = z − h(xk) = H(xk)∆xk + e, (2.12)

sendo ∆z(xk) de�nido como o vetor dos resíduos das medidas.

A partir do modelo de medição linear, a função objetivo J(∆x) torna-se:

J(∆x) =
1

2
[∆z(xk)−H(xk)∆xk]TR−1[∆z(xk)−H(xk)∆xk], (2.13)

cujo mínimo é calculado a partir de:

∂J(∆x)

∂∆x
= H(xk)TR−1[∆z(xk)−H(xk)∆xk] = 0. (2.14)

Logo, a solução pode ser obtida pela seguinte equação:

∆xk = [H(xk)TR−1H(xk)]−1H(xk)TR−1∆z(xk), (2.15)

que é denominada Equação Normal, onde:

H(xk)TR−1H(xk) = G(xk) (2.16)

é denominada matriz ganho (G).
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2.3.3 Algoritmo do Estimador de Estado WLS

O processo iterativo começa a partir de um valor inicial x0 e, a cada iteração k, as

correções nas variáveis de estado ∆x são obtidas através da equação (2.15). A atualização

do vetor de variáveis de estado é obtida através da equação (2.9), até que um critério de

parada seja satisfeito, como:

max
∣∣∆xk

∣∣ ≤ ε, (2.17)

no qual ε denota uma tolerância ao erro previamente estabelecida. Assim, esse critério

indicará que o processo iterativo será encerrado quando a magnitude dos ajustes nas

variáveis de estado for desprezível.

O algoritmo do estimador de estado WLS pode ser resumido pelos passos dados a

seguir, adaptado de (ABUR; EXPÓSITO, 2004):

Passo 1: Fazer k = 0 e escolher uma solução inicial xk = x0;

Passo 2: Calcular as matrizes H(xk) e G(xk) no ponto x = xk;

Passo 3: Obter a correção nas varáveis de estado através da equação normal e atua-

lizar as variáveis:

∆xk = G(xk)−1H(xk)TR−1∆z(xk); (2.18)

xk+1 = xk +∆xk. (2.19)

Passo 4: Testar o critério de parada: se max
∣∣∆xk

∣∣ ≤ ε, o processo convergiu. Caso

contrário, faça k = k + 1 e retorne ao Passo 2.

Observação 2. Além do critério de parada de tolerância ao erro na variável de estado,

foi incluído também o critério de parada de acordo com o número máximo de iterações

para a convergência do processo, logo, se após kmax iterações não houver convergência, o

processo é interrompido.

A seguir, na Figura 2.4, tem-se o �uxograma do algoritmo do estimador de estado

WLS.

Uma vez apresentada a formulação básica do estimador de estado por mínimos quadra-

dos ponderados, no capítulo a seguir serão apresentadas as principais técnicas tradicionais

aplicadas no processamento de erros de medidas, de parâmetros e de topologia.
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Figura 2.4: Fluxograma do algoritmo do estimador de estado WLS.





Capítulo 3

Processamento de Erros em

Estimação de Estado

3.1 Introdução

Uma das funções essenciais de um estimador de estado é a de detectar erros em medi-

das, identi�cá-los e corrigi-los, se possível. O processo de estimação de estado está sujeito

a erros em medidas devido a várias razões, por exemplo: erros grosseiros (presentes em

medidas analógicas), erros topológicos (presentes em medidas lógicas) ou erros de parâ-

metros (presentes nos dados de susceptância e condutância série de linhas de transmissão,

susceptância shunt de linhas de transmissão, taps de transformadores, etc.).

Erros aleatórios usualmente existem em medidas devido à falta de acurácia dos medido-

res e à imperfeição dos meios de comunicação. Dada a existência de su�ciente redundância

de medidas, espera-se que tais erros sejam �ltrados pelo estimador de estado. A natureza

desta ação de �ltragem dependerá do método especí�co de estimação empregado (ABUR;

EXPÓSITO, 2004).

Alguns erros são óbvios e podem ser detectados e eliminados inicialmente na estimação

de estado, através de uma simples checagem de plausibilidade. Alguns exemplos de erros

como esses são magnitudes negativas de tensão, medidas com várias ordens de magnitude

maiores ou menores que o valor esperado ou medidas com grandes diferenças entre cor-

rentes de entrada e saída em um nó de uma subestação. Infelizmente, nem todos os tipos

de erros são facilmente detectáveis desta maneira, logo, os estimadores de estado devem

estar associados a métodos mais avançados de detecção e identi�cação de EGs (ABUR;

EXPÓSITO, 2004).

Sendo assim, neste capítulo será apresentada uma revisão bibliográ�ca acerca das

metodologias tradicionais para detecção e identi�cação de erros grosseiros em medidas

no processo de estimação de estado por Mínimos Quadrados Ponderados em SEP, bem

como as metodologias tradicionais para processamento de erros de parâmetros e de erros

topológicos.
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3.2 Erros Grosseiros em Medidas

O tratamento de erros grosseiros em medidas depende do método implementado de

estimação de estado. Quando se utiliza o estimador WLS, a maneira mais difundida e

utilizada para detecção e identi�cação de EGs é através do processamento e análise dos

resíduos das medidas, após o processo de estimação. A análise é essencialmente baseada

nas propriedades dos resíduos, incluindo sua esperada distribuição de probabilidade.

Erros de medição podem ser classi�cados de várias formas diferentes, dependendo do

tipo, localização e número de medidas que possuem erro. Eles podem ser, de forma geral,

classi�cados como:

• Erro grosseiro simples: apenas uma das medidas em todo o sistema possui EG;

• Erros grosseiros múltiplos: mais de uma medida possui EG.

Erros múltiplos podem aparecer em medidas cujos resíduos são fortemente ou fra-

camente correlacionados. Medidas com resíduos fortemente correlacionados são aquelas

cujos erros afetam o valor estimado das outras signi�cativamente, podendo fazer com

que uma medida correta possua um resíduo elevado devido à in�uência da outra, quando

esta possui EG. Valores estimados de medidas com resíduos fracamente correlacionados

não são signi�cativamente afetadas pelos erros umas das outras. Quando os resíduos

das medidas são fortemente correlacionados (interativos) seus erros podem ser, ou não,

conformativos (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Os EGs múltiplos interativos e não-conformativos são EGs cujo efeito não é "masca-

rado" nos resíduos das medidas portadoras de EGs. Sendo assim, as medidas com EGs

apresentarão resíduos normalizados elevados. No caso dos EGs múltiplos interativos e

conformativos, o efeito do EG é "mascarado" nos resíduos das medidas, fazendo com

que as mesmas possuam comportamento semelhante às medidas sem EG. Dessa forma,

as medidas portadoras de EGs irão apresentar resíduos normalizados pequenos e medi-

das sem EGs podem ser identi�cadas como portadoras de EGs (MILI; VAN CUTSEM;

RIBBENS-PAVELLA, 1984).

A Figura 3.1 ilustra como, tradicionalmente, os EGs em medidas podem ser classi�-

cados.

3.2.1 Classi�cação das Medidas

Os sistemas de potência podem conter vários tipos de medidas, podendo estas exibir

diferentes propriedades, afetando a resposta do processo de estimação de estado de acordo

com as mesmas propriedades, dependendo não somente dos seus valores, mas também de

suas localizações. Portanto, as medidas podem pertencer a uma, ou mais, das categorias

a seguir (CLEMENTS; DAVIS, 1986):
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Figura 3.1: Classi�cação dos erros grosseiros em medidas.

• Medida Crítica: Uma medida é dita crítica quando, ao ser retirada de um sistema

observável, faz com que o mesmo se torne não observável. A coluna da matriz

de covariância dos resíduos (Ω), correspondente a uma medida crítica, será nula.

Além disso, o resíduo de uma medida crítica será sempre zero, não possibilitando

a detecção de erro em medida crítica através de técnicas baseadas na análise dos

resíduos.

• Medida Redundante: Uma medida redundante é uma medida que não é crítica.

Somente medidas redundantes possuem resíduos não nulos.

• Par Crítico: Um par crítico é composto por duas medidas redundantes, onde a

supressão dessas medidas torna o sistema não observável. A supressão de apenas

uma das medidas de um par crítico torna a outra medida crítica.

• Conjunto Crítico: É um conjunto de medidas formado por medidas redundan-

tes, em que a eliminação de uma medida qualquer, pertencente ao conjunto, torna

as demais medidas do mesmo críticas. De acordo com (MILI; VAN CUTSEM;

RIBBENS-PAVELLA, 1984), o erro em uma medida pertencente a um conjunto crí-

tico de medidas pode ser detectado, mas não identi�cado, uma vez que os resíduos

normalizados das medidas pertencentes a um conjunto crítico de medidas possuem

valores iguais em módulo.

Levando em consideração as de�nições apresentadas acima, pode-se chegar às seguintes

conclusões em relação ao estimador WLS associado ao teste do maior resíduo normalizado

(PIERETI, 2011):

• Duas medidas quaisquer de um conjunto crítico constituem um par crítico de me-

didas;
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• Para possibilitar a detecção de EGs, o nível de redundância das medidas disponíveis

deve ser tal que garanta a ausência de medidas críticas;

• Para possibilitar a identi�cação de EGs, o nível de redundância das medidas dispo-

níveis deve ser tal que garanta a ausência de medidas críticas e conjuntos críticos

de medidas.

3.2.2 Propriedades dos Resíduos das Medidas

Considere a equação do modelo de medição linear:

∆z = H∆x+ e, (3.1)

onde, E(e) = 0 e cov(e) = R, que é uma matriz diagonal, assumindo que os erros das

medidas não são correlacionados. Deve-se atentar ao fato de que os resíduos das medidas

podem ser correlacionados, mesmo se os erros das medidas forem considerados como

independentes (ABUR; EXPÓSITO, 2004). Então, para o estimador WLS, o vetor de

estado estimado linearizado será dado por:

∆x̂ = (HTR−1H)−1HTR−1∆z = G−1HTR−1∆z (3.2)

e o valor estimado de ∆z será:

∆ẑ = H∆x̂ = P∆z, (3.3)

onde P = HG−1HTR−1 é usualmente chamada matriz de projeção ou matriz chapéu.

Uma ideia simpli�cada sobre a redundância local de uma medida pode ser obtida atra-

vés da veri�cação dos valores correspondentes nas linhas da matriz P. Um valor elevado na

diagonal, relativo aos elementos fora da diagonal de P, implica que o valor estimado cor-

respondente àquela medida é essencialmente determinado por este valor medido, ou seja,

a redundância local é baixa. Além disso, a matriz P apresenta as seguintes propriedades

(ABUR; EXPÓSITO, 2004):

P.P.P...P = P ; (3.4)

P.H = H; (3.5)

(I − P ).H = 0. (3.6)

Agora, os resíduos das medidas podem ser expressos da seguinte forma:

r = ∆z −∆ẑ

= (I − P )∆z

= (I − P )(H∆x+ e) (Substituindo a Equação (3.6))

= (I − P )e

= Se.

(3.7)
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A matriz S, denominada matriz de sensibilidade do resíduo, representa a sensibili-

dade dos resíduos das medidas em relação aos erros destas medidas. Essa matriz tem as

seguintes propriedades:

• Não é uma matriz simétrica, a menos que as covariâncias dos erros sejam todas

iguais, isto é, R = k.I, onde k é um escalar;

• S.S.S...S = S;

• S.R.ST = S.R.

O estimador de estadoWLS é baseado na hipótese de que os erros das medidas possuem

distribuição Gaussiana, dada abaixo:

ei ∼ N(0, Rii) para todo i. (3.8)

Utilizando a relação linear entre os resíduos das medidas e os erros das mesmas, dada

pela Equação (3.7), a média e a covariância, e logo também a distribuição de probabili-

dade, dos resíduos das medidas podem ser obtidos da maneira a seguir:

E(r) = E(S.e) = S.E(e) = 0 (3.9)

cov(r) = Ω = E[rrT ]

= S.E[eeT ].ST

= SRST (Aplicando a propriedade de S acima)

= SR.

(3.10)

Portanto: r ∼ N(0,Ω).

Os elementos fora da diagonal da matriz de covariância dos resíduos (Ω) podem ser

usados para identi�car medidas que possuem interações fortes ou fracas. Se Ωij > ξ,

então as medidas i e j possuem uma forte interação. Caso contrário, essas medidas são

consideradas fracamente interativas ou não interativas. O limiar ξ depende da rede e de

como as medidas estão distribuídas nessa rede (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

A matriz de covariância dos resíduos possui algumas propriedades interessantes que

serão utilizadas no processo de identi�cação de erros grosseiros. Tais propriedades são

apresentadas a seguir (ABUR; EXPÓSITO, 2004):

1. Ω é uma matriz real e simétrica;

2. Ω2
ij ≤ Ωii.Ωjj;

3. Ωij ≤ Ωii+Ωjj

2
.
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3.2.3 Detecção de Erros Grosseiros

A detecção consiste em determinar se o conjunto de medidas contém algum EG ou

não. A identi�cação é o procedimento de encontrar qual medida especí�ca possui o EG.

Detecção e identi�cação de EGs dependem da con�guração do conjunto de medidas em

um dado sistema de potência.

Erros grosseiros podem ser detectados se a remoção da medida correspondente não faz

com que o sistema torne-se não observável. Em outras palavras, um EG em uma medida

crítica não pode ser detectado. Uma única medida contendo EG pode ser identi�cada se,

e somente se, esta não é uma medida crítica e nem pertencente a um conjunto crítico. Se

ambas as condições acima forem aceitas, erros grosseiros simples podem ser detectados

e identi�cados pelos métodos que serão apresentados a seguir. Vale ressaltar que, como

foi apresentado em (BRETAS et al., 2009), esses métodos podem falhar em determinados

casos.

Os métodos comumente utilizados para detecção de EGs para o estimador WLS são

o teste do Índice J(x), baseado na análise da distribuição Chi-quadrada (χ2), e o teste do

maior resíduo normalizado, que serão apresentados a seguir.

i) Distribuição Chi-quadrada e Teste do Índice J(x)

Se xi (i = 1, ..., m) são variáveis aleatórias independentes que apresentam uma

distribuição normal padrão1, então a distribuição χ2
m (distribuição chi-quadrada com m

graus de liberdade) será a distribuição apresentada pela nova variável y =
m∑
i=1

x2
i . Pelas

caraterísticas dessa distribuição, pode ser mostrado que χ2
m possui média m, variância

2m e que, conforme o número de graus de liberdade (m) aumenta, essa distribuição se

aproxima de uma distribuição normal. Se as variáveis aleatórias xi são restritas a um

conjunto de n equações independentes, então y apresentará uma distribuição χ2
m−n com o

número de graus de liberdade reduzido pelo número de restrições (MONTICELLI, 1999).

A Figura 3.2 ilustra a função densidade de probabilidade de χ2
m para três diferentes casos:

m = 2, m = 4 e m = 8.

Assumindo que os erros das medidas ei (i = 1, ..., m) são independentes e que cada

um apresenta média zero e variância σ2
i , ou seja, ei ∼ N(0, σ2

i ), então o Índice J(x̂) pode

ser dado por:

J(x̂) =
m∑
i=1

[zi − hi(x̂)]
2

σ2
i

. (3.11)

Logo, o Índice J(x̂) apresenta uma distribuição χ2
m−n, isto é, uma distribuição chi-

quadrada com m − n graus de liberdade, onde m é o número de medidas e n o número

de variáveis de estado. Nessas condições, o valor esperado de J(x̂) e sua variância são

1Distribuição normal de média zero e variância unitária, ou seja, xi ∼ N(0, 1).
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Figura 3.2: Função densidade de probabilidade de χ2
m com m graus de liberdade.

dados por:
E [J (x̂)] = m− n

E
{
[J (x̂)− (m− n)]2

}
= 2 (m− n)

(3.12)

Note que para um sistema observável com m = n todos os resíduos serão nulos

e J(x̂) = 0. Ao se executar a estimação de estado, obtém-se um valor J(x̂) para a

variável aleatória J(x). Baseada nessa estimação, a decisão se este valor pertence ou não

à distribuição χ2
m−n hipotetizada deve ser feita. A hipótese feita, no que se refere ao

comportamento das variáveis aleatórias ei, também será testada (indiretamente) para a

distribuição normal, N(0, σ2
i ), assim tem-se um teste de hipótese para detectar a presença

de erros grosseiros.

O primeiro passo para o teste de detecção de EG é a consideração de uma hipótese

nula H0 e de uma hipótese alternativa H1, onde:

H0 → E [J (x̂)] = m− n

H1 → E [J (x̂)] > m− n.
(3.13)

Assim, o teste de hipótese é feito da seguinte maneira (MONTICELLI, 1999):

• Se J (x̂) > C, então rejeite a hipótese H0;

• Se J (x̂) 6 C, então aceite a hipótese H0.

Para o teste de hipótese, C é uma constante a ser determinada. Se α é um nível de

signi�cância do teste, então a constante C é dada por:

C = χ2
m−n,1−α. (3.14)
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Isto signi�ca que, se H0 é verdadeira, a probabilidade de J (x̂) > C é α (probabilidade

de falso alarme), onde 1 − α pode ser interpretado como um porcentual de con�ança do

teste, isto é: ∫ C

0

f(t)dt = 1− α. (3.15)

A função f(t) representa a função densidade de probabilidade da distribuição χ2
v, com

v = m - n graus de liberdade, e é dada por:

f(t) =
t
v
2
−1e−

t
2

2
v
2Γ
(
v
2

) , (3.16)

onde Γ é a função Gamma. Para ilustrar os conceitos apresentados em relação à dis-

tribuição χ2 e suas propriedades, na Figura 3.3 tem-se a função densidade de proba-

bilidade para a distribuição χ2
8 (distribuição chi-quadrada com 8 graus de liberdade):

C = χ2
8;0,95 = 15, 5, isto é, Prob(χ2 > 15, 5) = 0, 05.

Figura 3.3: Função densidade de probabilidade para χ2
8.

Portanto, a função objetivo J(x) do estimador de estado WLS pode ser utilizada como

uma aproximação para a função y citada anteriormente. Logo, um teste de detecção de

EG pode ser concebido baseado nas propriedades da distribuição χ2. Os passos do teste

de detecção do Índice J(x) são dados a seguir:

1. Resolva o estimador WLS e calcule o valor da função objetivo:

J(x̂) =
m∑
i=1

[zi − hi(x̂)]
2

σ2
i

; (3.17)

2. Encontre na tabela da distribuição χ2 o valor correspondente à uma detecção com

probabilidade 1−α = 95% e (m - n) graus de liberdade. Seja este valor χ2
(m−n),(1−α),

assim: 1− α = Pr(J(x̂) ≤ χ2
(m−n),(1−α));
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3. Teste se J(x̂) > χ2
(m−n),(1−α). Em caso a�rmativo, há suspeita de erro grosseiro, caso

contrário, assume-se que as medidas são livres de erros.

ii) Teste do Maior Resíduo Normalizado

Um teste alternativo para detecção de EGs é baseado na utilização dos resíduos nor-

malizados. O valor normalizado do resíduo de uma medida i pode ser obtido pela simples

divisão do seu valor absoluto pelo valor correspondente da diagonal da matriz de covari-

ância dos resíduos estimados:

rNi =
|ri|√
Ωii

=
|ri|√
RiiSii

. (3.18)

Admitindo a hipótese de que os erros das medidas (ei) sejam variáveis aleatórias in-

dependentes, com distribuição normal de média zero e variância conhecida mostra-se, em

(MONTICELLI, 1999), que os elementos do vetor de resíduos normalizados apresentam

distribuição normal padrão, ou seja: rNi ∼ N(0, 1). Assim, o maior elemento em rN pode

ser comparado com um limiar estatístico para decidir se há erro grosseiro. Este limiar

pode ser escolhido baseado no nível desejado para a sensibilidade de detecção.

A importância da normalização dos resíduos pode ser compreendida se for levado em

conta que diferentes tipos de medidores possuem em geral variâncias diferentes, de modo

que o valor do resíduo discrepante para uma medida pode ser perfeitamente aceitável

para outra. A normalização dos resíduos coloca-os em uma mesma referência, permitindo

assim, uma comparação justa dos seus valores absolutos.

Para o caso de existência de somente uma medida portadora de EG (desde que esta

medida não seja uma medida crítica, nem pertencente a um conjunto crítico), pode ser

demonstrado que o maior resíduo normalizado é o correspondente à medida errônea, sob

a condição das demais medidas serem perfeitas. Esta propriedade se mantém verdadeira

mesmo em alguns casos de EGs múltiplos, desde que as medidas errôneas apresentem

fraca correlação, ou seja, desde que sejam essencialmente não interativas.

Considerando o caso onde o único EG ocorre na medida k, isto é ek ̸= 0, e todas as

medidas restantes são perfeitas, ej = 0, j ̸= k, e utilizando a Equação (3.7), pode ser

demonstrado que o resíduo normalizado para a medida errônea k é o maior dentre todos

os resíduos das medidas livres de erros:

rj = Sjk.ek j = 1, ..., m.

rNj =
Sjk.ek√
Rjj.

√
Sjj

=
Ωjk.ek√
Ωjj.Rkk

≤
√

Ωjj.
√
Ωkk.ek√

Ωjj.Rkk

(Usando a propriedade Ω2
jk ≤ Ωjj.Ωkk)

=

√
Ωkk.ek
Rkk

=
Skk.ek√
Rkk.

√
Skk

= rNk

(3.19)
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3.2.4 Identi�cação de Erros Grosseiros

As propriedades dos resíduos normalizados apresentadas anteriormente, para o caso

de EG simples no conjunto de medidas, podem ser utilizadas para originar um teste para

identi�car medidas portadoras de EG. Esse teste, denominado Teste do Maior Resíduo

Normalizado (rNmax) é composto das seguintes etapas:

Passo 1: Resolva o estimador WLS e obtenha o vetor de resíduos das medidas:

ri = zi − hi(x̂) i = 1, ..., m

Passo 2: Calcule os resíduos normalizados:

rNi =
|ri|√
Ωii

, i = 1, ..., m

Passo 3: Encontre k de modo que rNk seja o maior dentre todos os rNi , i = 1, ...,m.

Passo 4: Se rNk > β, então a medida k é suspeita de possuir EG. Caso contrário, pare,

não há suspeita de existência de EG. O limiar β é escolhido baseado no nível desejado para

a sensibilidade de detecção e usualmente é considerado igual a 3 (ABUR; EXPÓSITO,

2004).

Passo 5: Realize o tratamento adequado à medida errônea e volte ao Passo 1.

Após a identi�cação da medida portadora de EG, algum tratamento especial deve ser

dado a essa medida, com o intuito de eliminar o seu efeito. Tradicionalmente, o efeito da

medida com EG pode ser suprimido de duas maneiras (MONTICELLI, 1999):

i) Retirada da medida com EG do conjunto de medidas e reestimação.

ii) Recuperação do valor da medida com EG, através do valor de erro estimado e

reestimação.

Observação 3. A remoção da(s) medida(s) portadora(s) de EG(s), em casos de sistemas

com baixa redundância, pode ser prejudicial ao processo de estimação de estado, uma vez

que diminui-se ainda mais a redundância do mesmo, podendo levar à não observabilidade.

Logo, a solução mais indicada e utilizada neste trabalho, caso seja detectada e identi�cada

uma medida com EG, é a recuperação do valor da medida.

A remoção, propriamente dita, da medida portadora de EG, pode ser evitada através

da subtração do erro estimado do valor da medida. Assumindo que todas as medidas são

perfeitas, exceto para a medida i, essa pode ser escrita como:

zi + ei = zEG
i , (3.20)

onde, zEG
i é o valor da medida com EG, zi é o valor "verdadeiro" e ei é o valor do EG

associado à medida i. Utilizando a relação linear da sensibilidade do resíduo dada pela

Equação (3.7), o resíduo da medida errônea pode ser aproximado por:

zEG
i − h(x̂) = rEG

i ≈ Siiei, (3.21)
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onde, x̂ é o estado estimado baseado no conjunto de medidas incluindo a medida portadora

de EG. Então, um valor aproximado para o erro ei pode ser calculado. Subtraindo esse

valor da medida errônea, tem-se que:

zi ≈ zEG
i − Rii

Ωii

.rEG
i . (3.22)

O processo de estimação de estado pode então ser repetido após a correção da medida

errônea através da aproximação acima. O resultado da estimação será aproximadamente

o mesmo que seria obtido através da remoção da medida errônea do conjunto de medidas

(ABUR; EXPÓSITO, 2004).

O teste do maior resíduo normalizado apresentará diferentes desempenhos dependendo

do tipo de EG e sua con�guração.

• Erro Grosseiro Simples: No caso de EG simples, o teste do maior resíduo nor-

malizado identi�cará a medida errônea, desde que essa não seja uma medida crítica

e que a sua remoção do conjunto de medidas não origine nenhuma medida crítica

dentre as restantes (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

• Erros Grosseiros Múltiplos: No caso de EGs múltiplos, estes podem aparecer

de três maneiras:

1. Não-interativos: Se Sik ≈ 0, então as medidas i e k são ditas não-interativas.

Neste caso, mesmo que o EG apareça simultaneamente em ambas as medidas,

o teste do maior resíduo normalizado pode identi�cá-los sequencialmente, um

de cada vez.

2. Interativos, não-conformativos: Se Sik é signi�cativamente grande, então as

medidas i e k são ditas interativas. Entretanto, se os erros nas medidas i e

k não são consistentes um com o outro, o teste do maior resíduo normalizado

pode ainda indicar o EG corretamente. Em outras palavras, são EGs cujos

efeitos não são "mascarados" nos resíduos das medidas portadoras de EGs,

desta forma, as medidas com EGs apresentarão resíduos normalizados elevados,

possibilitando sua identi�cação.

3. Interativos, conformativos: São EGs interativos cujos efeitos são "mascara-

dos" nos resíduos das medidas portadoras de EGs. Deste modo, as medidas

com EGs apresentarão resíduos normalizados pequenos, e a identi�cação dos

EGs através do teste do maior resíduo normalizado pode falhar (PIERETI,

2011).

3.3 Erros de Parâmetros

Para a realização do processo de EESEP é suposto que os parâmetros utilizados nos

modelos de rede elétrica não possuam erros. Desta forma, não se considera como inerente
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ao estimador de estado a obtenção dos valores dos parâmetros da rede. Entretanto, nem

sempre esses valores são con�áveis, o que implica em uma so�sticação do processo de

EESEP ao introduzir também os parâmetros da rede como variáveis a serem estimadas.

A utilização de parâmetros errôneos pode fazer com que o sistema opere fora da mar-

gem de segurança, afetando a análise de contingências, análise de curto circuito, cálculo

de estabilidade de máquinas, planejamento de transmissão, estimação de estado, etc.

Tradicionalmente, suspeita-se da existência de erro no valor de determinado parâmetro

quando as medidas relacionadas ao mesmo apresentam resíduos normalizados elevados.

Os parâmetros do sistema, disponíveis no banco de dados das concessionárias, podem

estar incorretos devido a uma série de fatores, tais como (ALBERTINI, 2010):

• Dados imprecisos fornecidos por fabricantes;

• Erros de modelagem decorrentes, por exemplo, quando se considera um modelo

de parâmetros concentrados (π-nominal) ao invés de um modelo de parâmetros

distribuídos;

• Aproximações feitas nos modelos de transformadores;

• Estimativas incorretas do comprimento das linhas de transmissão;

• Preenchimento incorreto da base de dados acessada pelo estimador;

• Alterações de projeto não atualizadas na base de dados como, por exemplo, seção

de linha aérea que se tornou subterrânea;

• Discrepâncias nos valores dos parâmetros usados por diferentes setores de uma

mesma empresa (FREUND, 2006);

• A não consideração da in�uência das condições climáticas em alguns parâmetros de

linha como, por exemplo, a resistência;

• Erros que surgem durante a operação da rede elétrica devido a problemas elétri-

cos ou mecânicos. Podem ocorrer em dispositivos de monitoramento de taps de

transformadores, ou em função de uma modi�cação local de um tap sem a posterior

informação ao centro de controle. Pode-se citar ainda a colocação em operação de

bancos de capacitores, chaveamento de reatores de linha, entre outros.

A seguir, será apresentada uma revisão bibliográ�ca citando alguns trabalhos relevan-

tes sobre o tema.

Vários pesquisadores têm estudado o problema de estimação de parâmetros. Em

um dos primeiros artigos sobre o assunto (MERRILL; SCHWEPPE, 1973) foi proposta

a estimação dos parâmetros da rede através de uma única amostra de medidas. Uma

di�culdade dessa abordagem é o fato de que raramente existem medidas su�cientes nas
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vizinhanças do parâmetro suspeito para habilitar sua estimação através de uma única

amostra de medidas. Em razão disso, foi desenvolvido por (SCHWEPPE; HANDSCHIN,

1974) um algoritmo para estimação de parâmetros que processa simultaneamente medidas

de diversas amostras. Entretanto, em (SLUTSKER; MOKHTARI; CLEMENTS, 1996)

foi constatado que os algoritmos de processamento simultâneo de medidas de diversas

amostras são indicados apenas para aplicação o�ine.

Em (STUART; HERCZET, 1973) foi feita uma análise de sensibilidade dos resíduos

das medidas com o intuito de estudar os efeitos de diferentes tipos de EPs (capacitância,

indutância, resistência e posição de tap de transformador) sobre o processo de EESEP. A

partir de um banco de dados com baixo nível de redundância global (NRG)2, foi simulada

a ocorrência de erros simultâneos nos parâmetros de três linhas de transmissão distintas

e analisado o efeito desses erros nas estimativas obtidas. A principal contribuição dessa

pesquisa foi a constatação de que a indutância da linha é responsável pelos maiores erros

sobre os valores estimados.

Em (LIU; WU; SHAU-MING, 1992) e (LIU; SWEE-LIAN, 1995) supõe-se que os dados

com erros não-Gaussianos, isto é, medidas com EGs, tenham sido previamente detectadas,

identi�cadas e eliminadas. Logo, a presença persistente de valores elevados de resíduos

normalizados é uma indicação da presença de EPs. Partindo desse princípio, os autores

propuseram um algoritmo prático que utiliza medições em tempo real para estimar erros

de parâmetros. O algoritmo consiste em uma abordagem para detecção e identi�cação

de erros através da análise da sensibilidade dos resíduos associada a um estimador de

estado WLS. Ainda segundo os autores, o algoritmo para processamento de EPs pode ser

facilmente incorporado a qualquer pacote existente de estimação de estado.

Posteriormente, em (ZARCO; EXPÓSITO, 1996) foi apresentado um estudo detalhado

da in�uência dos EPs na estimação de estado através de simulações com diversos sistemas

associados a planos de medição com baixos e altos níveis de redundância. A partir dessa

pesquisa concluiu-se que:

• A estimação de parâmetros pode ser realizada em pequenas sub-redes locais, nas

proximidades do parâmetro suspeito, evitando processamento desnecessário. Em

outras palavras, pode-se a�rmar que medidas eletricamente distantes pouco in�u-

enciam a estimação de parâmetros suspeitos;

• Quanto maior a acurácia das medidas locais, maior será a in�uência do parâmetro

na estimação, quando se consideram sub-redes locais;

• A presença de medidas de �uxo de potência é crucial para uma correta identi�cação

de EPs, bem como para uma correta estimação de parâmetros, principalmente no

tocante a parâmetros série.

2O NRG é de�nido como a razão entre o número total de medidas disponíveis pelo número de variáveis
de estado a serem estimadas, ou seja, NRG = m/N .
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Em (ZARCO; EXPÓSITO, 2000) é feito um extenso levantamento das técnicas uti-

lizadas para o processamento de EPs até então publicadas. Em primeiro lugar, alguns

resultados experimentais são apresentados, mostrando a in�uência destes erros no desem-

penho dos estimadores de estado WLS. Em seguida, o passo preliminar de identi�cação

de parâmetros de rede suspeitos é discutido brevemente, além de ser sugerida uma classi-

�cação das técnicas propostas na literatura para estimar erros de parâmetros seguida por

uma descrição das principais ideias por trás de cada método. Finalmente, é incluída uma

discussão sobre as possibilidades e limitações de cada classe de métodos.

Em (COUTTO FILHO; SOUZA; MEZA, 2008), foi proposto um algoritmo para detec-

ção e identi�cação de EPs baseado na análise dos resíduos obtidos através de um processo

de EESEP convencional. Este algoritmo pode ser resumido nos seguintes passos:

1. Para um dado conjunto de medidas, execute um estimador de estado convencional;

2. Execute o teste do maior resíduo normalizado. Se houver algum resíduo normalizado

acima do limiar de detecção de erro, prossiga. Caso contrário, �nalize o algoritmo.

3. Forme uma lista ordenada de medidas que violaram o limiar de detecção;

4. Para cada medida da lista, associam-se os ramos da rede adjacentes3 a esta;

5. O ramo que apresentar o maior número de medidas a ele associadas será o primeiro

da lista de suspeitos, e assim sucessivamente.

Em (SOUZA; COUTTO FILHO; MEZA, 2009) foi desenvolvido um método o�-line

alternativo para detecção, identi�cação e correção de EPs série de linhas de transmissão

modelado como um problema de otimização. Após a identi�cação dos parâmetros suspei-

tos de estarem com erros, através da análise dos resíduos normalizados, o problema de

estimação de parâmetros é tratado como um problema de otimização, sendo este resolvido

através de um algoritmo genético. Formula-se uma função de aptidão visando minimizar

o resíduo normalizado das medidas incidentes aos ramos suspeitos. O processo de EESEP

convencional é utilizado de forma acessória, participando na avaliação da aptidão dos in-

divíduos gerados durante o processo de busca. O método pode ser utilizado em conjunto

com qualquer estimador de estado, sem a exigência de mudança alguma nas rotinas pre-

sentes em tal aplicativo, nem mesmo de aumento da redundância de medidas para realizar

a estimação de parâmetros. Os resultados de simulações computacionais mostram que o

método possibilita o tratamento de EPs simples e múltiplos em ramos adjacentes ou não.

Em (ZHU; ABUR, 2010) é mostrado que a identi�cação de alguns EPs, assumindo

a disponibilidade de um conjunto de medidas convencionais, nem sempre é possível, não

importando quão redundantes tal conjunto seja. Em seguida, o artigo descreve a neces-

sidade de medições fasoriais sincronizadas para superar essa limitação e apresenta um
3Uma medida está associada ou é adjacente a um determinado ramo, quando a equação que relaciona

tal medida com as variáveis de estado depender do parâmetro dessa linha de transmissão.
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método de identi�cação que requer o uso de tais medições. Também são incluídos exem-

plos para descrever a aplicação do método proposto para um número de topologias típicas

e con�gurações de medição.

Com base nos estudos referentes à in�uência dos EPs no processo de EESEP, pode-

se a�rmar que seus efeitos são muito prejudiciais, podendo levar a estimativas errôneas

para as variáveis de estado. Além disso, tais erros são menos evidentes que os EGs e

erros topológicos, podendo não ser detectados e permanecendo nos dados fornecidos pelo

estimador (ALBERTINI, 2010). A seguir, serão apresentadas diferentes metodologias

para detecção e identi�cação de EPs.

3.3.1 Detecção e Identi�cação de Erros de Parâmetros

Do ponto de vista da estimação de estado, um erro de parâmetro tem o mesmo efeito

de um conjunto de erros grosseiros correlacionados incidentes sobre todas as medidas

adjacentes à linha com o parâmetro errôneo, ou seja, as medidas de �uxo de potência

presentes nessa linha de transmissão e as injeções de potência em suas barras terminais.

Assim, os elementos da rede, cujas medidas adjacentes apresentarem resíduos normaliza-

dos de magnitude elevada serão considerados como suspeitos, em termos dos parâmetros

associados aos mesmos. Nesse caso, é recomendada a estimação de seus parâmetros.

De forma geral, os métodos desenvolvidos para estimação de parâmetros podem ser

divididos em dois grupos (ABUR; EXPÓSITO, 2004): o de métodos baseados na análise

da sensibilidade dos resíduos e o de métodos que aumentam o vetor de variáveis de estado.

Os métodos referentes a ambos os grupos dependem de uma estimação de estado conven-

cional para a determinação dos ramos suspeitos de estarem com EPs e serão apresentados

a seguir.

• 1. Métodos Baseados na Análise dos Resíduos

Os métodos desse grupo são executados no �nal do processo de EESEP convencional

e aproveitam os cálculos necessários à identi�cação dos parâmetros suspeitos. Logo, esses

métodos são mais facilmente incorporados aos estimadores de estado, pois os mesmos não

exigem muitas alterações no código computacional. Em razão desses métodos utilizarem

o vetor de variáveis de estado convencionais, sem a inclusão dos parâmetros suspeitos,

é possível executar a estimação de parâmetros logo depois de �nalizada a estimação de

estado. Deve-se destacar que muitas vezes é necessário realizar diversas iterações do laço

sequencial: estimação de estado - estimação de parâmetro (ALBERTINI, 2010).

Em (VAN CUTSEM; QUINTANA, 1988) foi proposto um método para estimação de

parâmetros baseado na análise do efeito dos EPs nos resíduos das medidas. Embora o

método possa ser aplicado a qualquer parâmetro da rede elétrica, foi dada ênfase para

a análise de erros na posição de taps de transformadores. De acordo com os autores,

a equação referente à modelagem das medidas pode ser reescrita da seguinte maneira



54 3. Processamento de Erros em Estimação de Estado

(VAN CUTSEM; QUINTANA, 1988):

zs = hs

(
xt, pt

)
+ es = hs

(
xt, p∗

)
+
[
hs

(
xt, pt

)
− hs

(
xt, p∗

)]
+ es, (3.23)

onde:

z é o vetor de medidas;

h é o vetor das funções não lineares relacionadas às medidas;

e é o vetor de erro das medidas;

s é o sub-índice que indica o conjunto de medidas adjacentes ao parâmetro errôneo;

xt é o vetor de valores verdadeiros das variáveis de estado;

pt é o vetor de valores verdadeiros dos parâmetros;

p∗ é o vetor de valores errôneos dos parâmetros.

O termo entre colchetes na Eq. (3.23) corresponde a um vetor de erro de parâmetro

que pode ser considerado um vetor adicional de erro das medidas. Se o erro do parâmetro

for considerável, EGs podem ser detectados pelo estimador e as medidas adjacentes à linha

com EP apresentarão resíduos elevados. Pode-se linearizar este vetor de erro adicional da

seguinte maneira:

hs

(
xt, pt

)
− hs

(
xt, p∗

)
≈
[
∂hs

∂p

]
ep, (3.24)

sendo ep = p∗ − pt o erro do parâmetro.

Como mostrado previamente, na Subseção 3.2.2, a relação de sensibilidade entre os

resíduos e os erros das medidas é dada por:

r = Se, (3.25)

sendo S a matriz de sensibilidade dos resíduos, dada por:

S = I − P = I −HG−1HTR−1. (3.26)

Assim, a partir de (3.25) e (3.26), pode-se estabelecer uma relação linear entre os

resíduos das medidas afetadas (rs) e o erro do parâmetro (ep), como mostrado a seguir:

rs =

(
Sss

∂hs

∂p

)
ep + rs, (3.27)

onde:

Sss é a submatriz de sensibilidade de dimensão (s x s) de S correspondente às s medidas

adjacentes aos parâmetros suspeitos;
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rs é o vetor de resíduos que seria obtido na ausência de erros nos parâmetros.

Em (VAN CUTSEM; QUINTANA, 1988) demonstra-se que, a partir da Eq. (3.27), a

estimação ótima de ep, a partir de rs, é dada por:

êp =

[(
∂hs

∂p

)T

R−1
s Sss

(
∂hs

∂p

)]−1(
∂hs

∂p

)T

R−1
s rs. (3.28)

No entanto, a resolução desse sistema pode requerer um esforço computacional ele-

vado envolvendo a obtenção da matriz Sss. Para evitar tal problema, (VAN CUTSEM;

QUINTANA, 1988) propuseram uma expressão equivalente, obtida a partir da Eq. (3.26):

R−1
s Sss = R−1

s −R−1
s HsG

−1HT
s R

−1
s , (3.29)

e de�niram o vetor δs, dado por:

δs = HT
s R

−1
s

(
∂hs

∂p

)
. (3.30)

Utilizando as equações (3.29) e (3.30), pode-se reescrever (3.28) da seguinte forma:

êp =
[(
HT

spR
−1
s Hsp

)
−
(
HT

spR
−1
s HsG

−1HT
s R

−1
s Hsp

)]−1 (
HT

spR
−1
s rs

)
êp =

[(
HT

spR
−1
s Hsp

)
−
(
δTs G

−1δs
)]−1 (

HT
spR

−1
s rs

)
.

(3.31)

Logo, para cada elemento cujo parâmetro seja suspeito, procede-se com o seguinte

algoritmo:

1. Identi�que as medidas estimadas, adjacentes ao elemento suspeito;

2. Se apenas uma medida for afetada, a Eq. (3.28) torna-se:

êp =

(
∂hs

∂p

)−1
rs
Sss

. (3.32)

Vá para o passo 3. Caso contrário:

2.1) Calcule ∂hs

∂p
, Hs, substitua-os na Eq. (3.30) e calcule δs;

2.2) Obtenha êp a partir da Eq. (3.31).

3. Corrija o parâmetro: pcorrigido = psuspeito + êp.

4. Realize uma nova estimação de estado e veri�que se há parâmetros suspeitos. Caso

a�rmativo, volte ao passo 2. Caso contrário, �nalize o algoritmo.

Esse método pode ser estendido para estimar simultaneamente vários erros nos pa-

râmetros, sendo p, ep, etc. vetores em vez de escalares. Finalmente, a estimação de

estado pode ser repetida utilizando os parâmetros atualizados, sendo o erro no parâmetro

estimado até que nenhuma correção signi�cativa seja alcançada. De maneira geral, os
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métodos baseados na análise da sensibilidade dos resíduos têm a vantagem de não de-

gradarem o nível de redundância e não exigirem rotinas adicionais às já existentes para

implementação do processo convencional de estimação de estado por mínimos quadrados

ponderados. Entretanto, para alcançar a mesma acurácia dos métodos que aumentam o

vetor de variáveis de estado, exigem a realização de diversos ciclos de estimação de estado

e parâmetros (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

• 2. Métodos que Aumentam o Vetor de Variáveis de Estado

Os métodos desse grupo aumentam o vetor de variáveis de estado, incluindo os parâ-

metros suspeitos, como se estes fossem variáveis independentes, logo é necessário alterar o

código computacional do processo convencional de EESEP por mínimos quadrados pon-

derados. Assim, os parâmetros são estimados juntamente com as tensões complexas das

barras do SEP, o que se denomina estimação simultânea de estado e parâmetros. É im-

portante notar que a execução preliminar da estimação de estado convencional pode ser

necessária para identi�car quais parâmetros devem ser incluídos no vetor de variáveis a

serem estimadas, uma vez que, para manter um nível de redundância local razoável, o nú-

mero de parâmetros suspeitos inclusos como variáveis extras, deve ser o mínimo possível.

Um dos primeiros métodos referentes à estimação simultânea de estado e parâmetros,

baseado no vetor de estado aumentado via equação normal, foi proposto por (ALLAN;

LAUGHTON, 1973). Esse método visava, inicialmente, a estimação de todos os elementos

da matriz de admitâncias, permitindo a estimação de variáveis de estado e parâmetros

através da diferença entre os valores dos parâmetros fornecidos pelo banco de dados e os

seus valores estimados, além de identi�car se os ramos do sistema estão fora de operação

ou não.

Em (ALSAç et al., 1998) foi proposto um estimador de estado generalizado cuja prin-

cipal contribuição foi a melhora no processo de obtenção de informações, além da inclusão

de erros topológicos e erros de parâmetros no processo de estimação. O estimador pro-

posto permite a modelagem das subestações suspeitas ao nível de seção de barra, para

isto, o vetor de variáveis de estado convencional, constituído de magnitudes e ângulos

de tensões, incorpora novas variáveis de estado, que são os �uxos de potência ativa e

reativa através dos disjuntores e dos ramos cujos parâmetros serão estimados. Novas

pseudo-medidas também são introduzidas no modelo, de maneira a permitir uma melhor

distinção entre EGs, EPs e ETs.

De maneira geral, pode-se a�rmar que a limitação dos métodos que utilizam equações

normais está relacionada a problemas de observabilidade, pois raramente o número de

medidas disponível é su�ciente para estimar todas as variáveis de estado, uma vez que o

conjunto de medidas permanece inalterado perante o aumento do vetor de variáveis de

estado (ZARCO; EXPÓSITO, 2000).
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Outra possibilidade para estimar o vetor de variáveis de estado aumentado se dá

através de um algoritmo recursivo, baseado no �ltro de Kalman, investigado inicialmente

por (DEBS, 1974). Nesta abordagem, os parâmetros são modelados como constantes

e as tensões complexas atualizadas segundo o processo de Markov. O uso de modelos

dinâmicos permitiu o emprego da estimação recursiva, na qual a informação a priori sobre

as variáveis de estado e os parâmetros estimados é combinada como uma informação atual

(medidas) para atualizar a estimação de parâmetros. As limitações de tal formulação são:

• Problemas de convergência, quando aplicada a sistemas grandes e/ou com muitos

parâmetros incorretos;

• O fato de considerar os parâmetros como constantes limita a �exibilidade do algo-

ritmo, uma vez que alguns parâmetros são variáveis com o tempo;

• A necessidade de atualização da matriz de covariância dos EPs aumenta muito

o custo computacional dos métodos baseados no �ltro de Kalman, principalmente

quando é grande a quantidade de parâmetros suspeitos (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Devido à sua complexidade matemática e de implementação, o método para estimação

de parâmetros baseado no �ltro de Kalman não será apresentado detalhadamente neste

documento. Caso o caro leitor se interesse, poderá consultar os trabalhos de (DEBS,

1974), (SLUTSKER; MOKHTARI; CLEMENTS, 1996) e (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Em seguida, será apresentada a formulação matemática para estimação de parâmetros

suspeitos através da aplicação da versão aumentada da Equação Normal convencional. O

modelo de medição aumentado é dado por:

z = h (x, p) + e, (3.33)

onde p é um vetor de parâmetros a serem estimados.

A função objetivo aumentada é de�nida como:

J (x, p) =
1

2
[z − h (x, p)]TR−1

z [z − h (x, p)] +
1

2
(p0 − p)TR−1

p (p0 − p) , (3.34)

onde p0 é um vetor de valor(es) a priori (valores provenientes do banco de dados estático)

do(s) parâmetro(s) suspeito(s).

De maneira a adaptar o código computacional do estimador WLS, o vetor de variáveis

de estado aumentado (xA) e o vetor de medidas aumentado (zA) são dados por:

xA =

[
x

p

]
. (3.35)

zA =

[
z

p0

]
. (3.36)
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Como citado previamente, independentemente da técnica adotada, estes métodos acar-

retam no aumento do número de elementos da matriz Jacobiana, já que são introduzidas

tantas colunas extras quantas forem as novas variáveis (parâmetros suspeitos) adiciona-

dos ao vetor de variáveis de estado, sendo os elementos dessas novas colunas as derivadas

parciais das equações das medidas relativas às novas variáveis de estado.

As informações a priori associadas às novas variáveis de estado (parâmetros suspei-

tos) também são adicionadas ao vetor de medidas. Assim, serão incluídas tantas linhas

adicionais na matriz Jacobiana aumentada (HA) quantas forem as informações a priori

adicionadas ao vetor de medidas. A seguir, é apresentada a matriz Jacobiana aumentada

HA resultante da introdução de um único parâmetro suspeito como variável de estado:

HA =



Hx

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

0
...

⊕
...

0
...

⊕
0 · · · 0 · · · 0 1


, (3.37)

onde Hx corresponde à submatriz Jacobiana que relaciona as medidas com as variáveis de

estado convencionais (V e θ) e ⊕ representa os elementos não nulos referentes às derivadas

das equações de medidas de �uxo e injeção de potência que dependem do parâmetro a ser

estimado.

De forma geral, a matriz Jacobiana aumentada tem a seguinte estrutura:

HA =

[
Hx Hp

0 I

]
, (3.38)

onde I é uma matriz identidade de dimensão igual ao número de parâmetros a serem

estimados.

Em seguida, a matriz ganho aumentada será dada por (MONTICELLI, 1999):

GA =

[
HT

x R
−1
z Hx HT

x R
−1
z Hp

HT
p R

−1
z Hx HT

p R
−1
z Hp +R−1

p

]
, (3.39)

onde Rp é a matriz de covariância dos parâmetros, utilizada como matriz de ponderação,

de maneira análoga à matriz de ponderação das medidas Rz.

Se existir redundância su�ciente para estimar os parâmetros, o valor atribuído ao

desvio padrão do parâmetro (σp) é deveras importante, uma vez que pode in�uenciar sig-

ni�cativamente o valor estimado p̂. Atribuir a σp um valor muito grande, em relação ao

desvio padrão das medidas σi, equivale a rejeitar a informação a priori p0 e, portanto, o
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valor do parâmetro estimado p̂ seria determinado exclusivamente pelas medidas disponí-

veis no sistema. Caso contrário, se lhe for atribuído um valor muito pequeno, a in�uência

do valor inicial do parâmetro é dominante e não há como melhorar signi�cativamente

o valor estimado. Em outras palavras, um valor estimado p̂ próximo a p0 será obtido,

independente dos valores das medidas (ABUR; EXPÓSITO, 2004). Através de testes

práticos, (ABUR; EXPÓSITO, 2004) sugerem que σp seja dado em função do valor do

desvio padrão médio das medidas (σmed), de acordo com a seguinte relação:

σp

σmed

∼= 103. (3.40)

Finalmente, de posse das respectivas versões aumentadas dos vetores e matrizes en-

volvidos no processo de estimação de estado, a nova Equação Normal pode ser de�nida

como:

GA∆xA = HT
AR

−1
A ∆zA, (3.41)

ou, mais detalhadamente:[
HT

x R
−1
z Hx HT

x R
−1
z Hp

HT
p R

−1
z Hx HT

p R
−1
z Hp +R−1

p

]
.

[
∆x

∆p

]
=[

HT
x 0

HT
p I

]
.

[
R−1

z 0

0 R−1
p

]
.

[
∆z

p0 − p

] (3.42)

Observação 4. Nas simulações realizadas neste trabalho, como será apresentado no Ca-

pítulo 5, os parâmetros suspeitos serão estimados através desta técnica de aumento do

vetor de estado.

3.4 Erros Topológicos

Conforme apresentado na seção 2.2, as etapas seguintes do processo de EESEP baseiam-

se na obtenção da topologia do sistema na primeira etapa. Caso ocorra algum erro to-

pológico que não tenha sido detectado pelo con�gurador de redes, este pode causar um

aumento nos resíduos das medidas analógicas localizadas nas vizinhanças dos elementos

con�gurados erroneamente. Logo, as medidas analógicas com resíduos elevados, serão

identi�cadas como portadoras de EGs levando a um processo de eliminação de medidas

analógicas, o que pode reduzir consideravelmente o nível de redundância local. Neste

caso, os EGs podem passar a não ser mais detectados, mas o erro topológico permanece,

fazendo com que o modelo do sistema não represente corretamente sua atual situação

(PIERETI, 2007).

Os erros topológicos são classi�cados em duas categorias (ABUR; EXPÓSITO, 2004):

1. Erro de estado de ramo: afetam o estado de ramos da rede (linhas ou transformado-

res), podendo ocorrer de forma simples ou múltipla. ETs desse tipo são subdivididos

em:



60 3. Processamento de Erros em Estimação de Estado

a) ET de exclusão: ocorre quando um elemento do SEP está em operação, mas

não é con�gurado na rede;

b) ET de inclusão: situação oposta à anterior, ou seja, o elemento não está em

operação, mas é con�gurado na rede.

2. Erro de con�guração de subestação: são erros afetando os dispositivos seccionadores

(chaves ou disjuntores) que ligam as seções de barramentos das subestações. São

ainda subdivididos em:

a) ET de divisão: quando um barramento elétrico simples é modelado como duas

barras distintas;

b) ET de fusão: situação oposta à anterior, duas barras sendo fundidas em um só

barramento elétrico.

As técnicas propostas para lidar com o primeiro tipo de erro topológico são bastante

similares àquelas descritas na Seção 3.3, para erros de parâmetros e, por isso, os ETs de

ramo serão o foco de estudo dentre os ETs que podem ocorrer na estimação de estado. O

segundo tipo de erro topológico, entretanto, requer procedimentos especí�cos nos quais o

dispositivo seccionador afetado aparece explicitamente no modelo do estimador de estado.

Devido a esse fato, ETs de subestações não serão estudados nesse projeto de pesquisa.

Novamente, caso haja interesse por parte do leitor, poderá consultar os trabalhos de

(IRVING; STERLING, 1982), (MONTICELLI, 1993) e (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Erros de topologia têm, em geral, uma in�uência mais drástica nos resíduos das me-

didas, em comparação a erros de parâmetros. Esse fato pode ser facilmente constatado

ao se considerar, por exemplo, um erro de exclusão afetando um ramo de admitância Y.

A exclusão desse ramo é equivalente a considerá-lo um ramo de admitância nula ou, em

outras palavras, um ramo cuja admitância possui um erro de 100%.

As condições nas quais ETs podem ser detectados são analisadas detalhadamente em

(CLEMENTS; DAVIS, 1988) e (WU; LIU, 1989). Um ET de ramo simples é detectável

se as duas seguintes condições são satisfeitas:

1. O ramo não é irrelevante4;

2. A remoção de uma medida qualquer incidente a este ramo não o torna não-observável.

Erros topológicos podem ser detectados através de uma análise sistemática dos resíduos

normalizados, desde que a redundância seja grande o su�ciente (CLEMENTS; DAVIS,

1988). A presença de resíduos de elevada magnitude em várias linhas formando um

loop, coexistindo com resíduos de pequena magnitude nas medidas de injeção de potência

envolvidas, é considerada um indício claro desse tipo de erro. Entretanto, não é tão

4Um ramo é dito irrelevante quando este não possui nenhuma medida incidente.
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simples desenvolver regras para a identi�cação de uma subestação suspeita de estar com

erro, uma vez que o erro seja detectado (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Dada uma estimativa e uma lista de medidas previamente descartadas como errôneas,

um teste de hipótese é aplicado em (LUGTU et al., 1980) para determinar topologias

alternativas para a rede, que são consistentes com as medidas existentes.

Em (KOGLIN; OEDING; SCHMITT, 1986; KOGLIN; NEISIUS, 1990, 1993), é pro-

posto um método baseado no número de medidas classi�cadas como errôneas. Um con-

tador iniciado em zero é associado para cada barra do sistema. Uma medida de injeção

errônea incrementa o contador da barra correspondente em uma unidade, enquanto uma

medida de �uxo errônea incrementa o contador de cada barra terminal em uma unidade.

As barras suspeitas são, então, identi�cadas como aquelas no topo da lista de barras,

quando organizadas em ordem decrescente de seus respectivos contadores.

A aplicação de redes neurais arti�ciais a este problema é explorada em (SOUZA;

SILVA; SILVA, 1998). As denominadas "inovações normalizadas", obtidas para cada

medida a partir de um modelo dinâmico associado, são usadas como entradas para os

classi�cadores de anomalias. As inovações normalizadas são, no estágio de pré-�ltragem,

a contrapartida dos resíduos normalizados no pós-processamento da estimação de estado,

mas, de acordo com os autores, estas são livres do efeito de espalhamento que prejudica a

identi�cação de erros de topologia, quando se utilizam somente os resíduos normalizados

como base de análise.

Na prática, há casos em que a in�uência de erros de topologia nos resíduos normaliza-

dos não é tão signi�cativa. Para os casos de ETs de exclusão, isso acontece quando o �uxo

de potência através do respectivo ramo é pequeno. Em contrapartida, os ETs de inclusão

são mais di�cilmente notados quando a queda de tensão entre as duas barras envolvi-

das é pequena. Entretanto, o fator mais importante que afeta a capacidade de detectar

tais erros é a presença de erros grosseiros em medidas adjacentes. Caso a redundância

seja grande o su�ciente, é bem improvável que um EG simples possa fazer com que as

técnicas apresentadas anteriormente falhem, uma vez que estas são baseadas em valores

anormalmente elevados de vários resíduos. Porém, baixa redundância associada com EGs

múltiplos interativos constituem um cenário bastante desfavorável para a correta detecção

e identi�cação de ETs (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

3.4.1 Detecção e Identi�cação de Erros Topológicos

Assim como atestado previamente, serão estudados os métodos de processamento de

ETs de estado de ramos do sistema. Similarmente ao caso de erros de parâmetros, ETs

dessa natureza podem ser detectados, identi�cados e corrigidos por metodologias baseadas

na análise dos resíduos normalizados ou no aumento do vetor de variáveis de estado.

Ambas as soluções serão apresentadas a seguir.
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• 1. Métodos Baseados na Análise dos Resíduos

Essa metodologia utiliza os resultados da convergência de um estimador de estado de

maneira a detectar erros de ramo. O efeito desse tipo de erro nas equações das medidas

pode ser modelado da seguinte maneira (WU; LIU, 1989):

H = He + E, (3.43)

onde:

H é a Jacobiana "verdadeira";

He é a Jacobiana incorreta devido a erros topológicos;

E é a matriz de erro da Jacobiana.

Substituindo (3.43) no modelo de medição linearizado dado por:

z = Hx+ e (3.44)

resulta em:

z = Hex+ Ex+ e. (3.45)

As características estatísticas do novo vetor de resíduos são dadas por (ABUR; EX-

PÓSITO, 2004):
r = z −Hex̂ = (I −Ke) (Ex+ e)

E(r) = (I −Ke)Ex

cov(r) = (I −Ke)R,

(3.46)

onde:

Ke = He

(
HT

e R
−1He

)−1
HT

e R
−1. (3.47)

Utilizando (3.44), cada componente do vetor de erro Ex pode ser escrita como uma

combinação linear de erros de �uxos de linha. Seja f um vetor de erros de �uxos de

linha e M uma matriz de incidência que relaciona as medidas de �uxos e injeções com as

respectivas linhas às quais são incidentes. Então, o vetor de erro Ex pode ser reescrito

como:

Ex = Mf (3.48)

e o vetor de resíduos será dado por:

r = (I −Ke)Mf. (3.49)

Agora, os valores esperados para os resíduos normalizados podem ser reescritos em

função dos erros de �uxo de linha:

E
(
rN
)
= Ω−1/2 (I −Ke)Mf = Sf, (3.50)

onde:
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Ω = diag {cov (r)};

S é a matriz de sensibilidade de rN , relativa aos erros de �uxo de linha f .

Portanto, a detecção de ETs pode ser baseada na análise dos resíduos normalizados,

assumindo que EGs em medidas já tenham sido identi�cados e corrigidos. A equação

(3.50) a�rma que E
(
rN
)
é uma combinação linear das colunas de S correspondendo aos

ramos cujos estados estão errados (uma vez que os demais elementos de f são nulos).

Entretanto, encontrar uma combinação de colunas que equivale a um dado vetor não é

um problema trivial em geral, uma vez que a solução não é única. Logo, mesmo que o

vetor f contenha o �uxo de potência através de qualquer dispositivo seccionador, utilizar

técnicas baseadas na análise dos resíduos normalizados para identi�cação de ETs não é

aconselhável em casos mais complexos, como, por exemplo, aqueles envolvendo erros de

con�guração de subestações (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

• 2. Métodos que Aumentam o Vetor de Variáveis de Estado

O estado de um ramo de impedância não-nula pode ser representado como uma simples

variável inteira λ, que multiplica todas as admitâncias do ramo. Quando se considera essa

variável, o modelo π generalizado (ver Apêndice A) é composto das seguintes admitâncias

(série e paralela, respectivamente):

(gkl + jbkl)λ

jbshkl λ
(3.51)

Claramente, λ = 0 representa um ramo desconectado e λ = 1 deve ser utilizado

quando esse ramo está em serviço. A ideia dessa metodologia é incluir a variável λ no vetor

de variáveis de estado para qualquer ramo suspeito de estar con�gurado erroneamente.

Em (SINGH; ALVARADO, 1995), utilizando um estimador WLAV, essa variável extra

é compensada pela adição de duas pseudo-medidas con�itantes (λ = 0 e λ = 1). Se

ambas medidas possuírem a mesma ponderação, o estimador automaticamente indicará

aquela que é a mais coerente com as informações existentes e descartará a outra. En-

tretanto, ao se utilizar o estimador WLS, não faz sentido adicionar simultaneamente as

duas restrições contraditórias. Se ambas forem consideradas pseudo-medidas corretas e

possuírem o mesmo peso, então o estimador obterá como resultado λ = 1/2, o que é

inútil. No caso oposto, isto é, se ambas as restrições forem ignoradas, o valor estimado

de λ será dado pelas medidas analógicas. Um valor de λ próximo de 1 é uma indicação

que a linha está em operação e um valor próximo de 0 implica em linha desconectada.

Na prática, entretanto, devido a possíveis EGs, o valor estimado de λ pode diferir sig-

ni�cativamente de 0 ou 1. Em um cenário ainda mais desfavorável, no caso de EGs em

medidas adjacentes, o valor estimado de λ pode ser próximo de 1/2 e, nesse caso, o estado

do elemento é ambíguo e, portanto, inconclusivo (ABUR; EXPÓSITO, 2004).
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De maneira a contornar esses problemas em potencial, a restrição quadrática dada

por:

λ (1− λ) = 0 (3.52)

é usada para forçar o estimador a convergir para um dos dois estados possíveis. Se

houver su�ciente redundância local, então a restrição acima constitui uma informação

redundante cujo único propósito é re�nar o valor estimado de λ. Caso contrário, quando

λ é não-observável, a restrição de igualdade é inútil pois ambas soluções possíveis podem

ser alcançadas dependendo do ponto de partida (�at start). Isto ocorre, por exemplo,

quando nem os �uxos de potência, bem como as injeções de potência adjacentes ao ramo

em análise, são medidos (ramo irrelevante). Nesses casos, mesmo que as tensões complexas

das barras terminais do ramo sejam observáveis, tanto as injeções quanto o estado da linha

permanecem indeterminados (EXPÓSITO; ZARCO; QUINTANA, 1998).

Embora essa metodologia seja adequada idealmente para algoritmos de estimação

de estado nos quais restrições de igualdade são modeladas explicitamente, a expressão

(3.52) pode também ser utilizada como uma medida de alta acurácia, desde que sejam

aplicadas técnicas de fatoração ortogonal na matriz Jacobiana de forma a prevenir o

mal condicionamento das equações normais quando elevadas ponderações de medidas são

utilizadas (ABUR; EXPÓSITO, 2004).

Considere o caso onde o estado da linha conectando as barras k e l, representado pela

variável λ, deve ser estimado. Então, as únicas linhas da matriz Jacobiana relacionadas

à nova variável de estado são aquelas correspondentes aos respectivos �uxos de potência,

injeções de potência adjacentes e a medida virtual dada por (3.52). Os �uxos de potência

através da linha, a partir da barra de origem k, podem ser expressos como:

Pkl(λ) = λPkl

Qkl(λ) = λQkl,
(3.53)

onde Pkl e Qkl são os �uxos de potência convencionais. As injeções de potência na barra

k podem ser expressas em função de λ de maneira similar:

Pk(λ) =
∑

m∈k,m ̸=l

Pkm + λPkl

Qk(λ) =
∑

m∈k,m ̸=l

Qkm+λQkl.
(3.54)

Finalmente, devido ao único elemento não-nulo de (3.52):

∂ [λ (1− λ)]

∂λ
= 1− 2λ, (3.55)

os seguintes novos termos aparecerão na coluna extra da Jacobiana:

∂Pkl(λ)

∂λ
=

∂Pk(λ)

∂λ
= Pkl

∂Qkl(λ)

∂λ
=

∂Qk(λ)

∂λ
= Qkl.

(3.56)
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Deve-se notar que, a partir de (3.51), nas demais colunas da matriz Jacobiana, os

parâmetros série e shunt da linha suspeita devem ser multiplicados por λ. Outra questão

prática envolvendo essa metodologia é a escolha inicial (λ0) para a nova variável de estado

λ. Resultados experimentais mostram que, quando (3.52) é tratada como uma medida de

alta acurácia, o processo de estimação sistematicamente converge para λ = 1 se λ0 > 1/2

ou para λ = 0 se λ0 < 1/2. Portanto, o valor "neutro" λ0 = 1/2 deve ser adotado, o que

implica no termo da Jacobiana dado por (3.55) sendo nulo. Além disso, uma vez que Pkl

e Qkl são também praticamente nulos no �at start, a Jacobiana torna-se má condicionada

ou, até mesmo, singular durante a primeira iteração. Uma alternativa para evitar que

isso ocorra seria adicionar a nova variável de estado λ somente após a primeira iteração.

Concluindo, a técnica de aumento do vetor de variáveis de estado aplicada ao estimador

WLS pode ser assim resumida (ABUR; EXPÓSITO, 2004):

1. A partir do �at start, faça uma iteração e atualize o vetor de estado. Nesse estágio,

a única diferença em relação ao estimador de estado convencional é o fator λ0 = 1/2

que afeta os parâmetros da linha cujo estado deve ser estimado;

2. Da segunda iteração em diante, adicione a restrição quadrática (3.52) ao modelo de

medição e inclua λ no vetor de variáveis de estado. Note que o efeito dessa restrição

só terá in�uência ao �m da terceira iteração, uma vez que o valor de λ ainda é 1/2

durante a segunda iteração.

Uma vez apresentadas as principais técnicas tradicionais para processamento de erros,

no capítulo a seguir será apresentada a metodologia alternativa proposta para o mesmo

�m. Tal metodologia baseia-se na interpretação geométrica dos erros das medidas e no

conceito de inovação das medidas.





Capítulo 4

Metodologia Geométrica para

Processamento de Erros

4.1 Introdução

Neste capítulo serão apresentados os fundamentos da metodologia geométrica, descri-

tos detalhadamente em (BRETAS et al., 2009), (BRETAS; PIERETI, 2010), (BRETAS;

BRETAS; PIERETI, 2011) e (BRETAS et al., 2013), e sua aplicação no processamento

de erros em estimação de estado. Também será apresentado o índice de inovação (II ), que

classi�ca as medidas de acordo com as suas características de "mascarar" os seus erros.

O mascaramento de erros das medidas pode provocar o mau funcionamento do estimador

WLS clássico, uma vez que as medidas com erro mascarado nem sempre são detectadas

e identi�cadas no processo de estimação, quando aplicados os métodos tradicionais de

processamento de erros baseados na análise dos resíduos das medidas, o que pode levar

as variáveis de estado a valores incorretos. O índice de inovação, juntamente com outros

conceitos apresentados em (PIERETI, 2011) como o erro composto de medida (CME ) e

o erro normalizado composto (CNE ), serão utilizados para possibilitar uma análise mais

e�ciente dos erros das medidas.

Além disso, será apresentada a proposta deste trabalho, que consiste na utilização

do erro composto de medida em sua forma normalizada (CMEN) no lugar do resíduo

normalizado para o processamento de erros grosseiros em medidas, erros de parâmetros

da rede e erros topológicos.

4.2 Interpretação Geométrica dos Erros das Medidas

Como a�rmado previamente, ao se utilizar o estimador de estado WLS, o objetivo é

encontrar a melhor estimativa para o vetor x̂, de dimensão N, que minimize o índice J(x).

Geometricamente, a função custo J(x) é uma norma no espaço vetorial Rm das medidas,
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induzida pelo produto interno ⟨u, v⟩ = uTR−1v:

J(x) = ∥z − h(x)∥2R−1 = ⟨z − h(x), z − h(x)⟩
J(x) = [z − h(x)]TR−1 [z − h(x)] .

(4.1)

Seja x̂ a solução do problema de minimização de�nido anteriormente. Assim, o vetor

de medidas estimadas é dado por ẑ = h (x̂) e o vetor de resíduos é de�nido como a

diferença entre z e ẑ, ou seja, r = z − ẑ. A linearização (através da expansão em séries

de Taylor) da equação que representa o modelo de medição, dado por z = h(x) + e, em

um determinado ponto x∗, implica em:

∆z = H∆x+ e, (4.2)

onde H = ∂h/∂x é a Jacobiana de h calculada em x∗, ∆z = z−h (x∗) = z−z∗ é a correção

no vetor de medidas e ∆x = x− x∗ é a correção no vetor de estados.

Se o sistema representado por (4.2) é observável, então o espaço vetorial Rm das me-

didas pode ser decomposto em uma soma direta de dois subespaços vetoriais, da seguinte

forma:

Rm = ℜ(H)⊕ [ℜ(H)]⊥, (4.3)

de maneira que a imagem de H, dada por ℜ(H), é um subespaço vetorial N -dimensional

pertencente a Rm e ℜ(H)⊥ é seu complemento ortogonal, isto é, se u ∈ ℜ(H) e v ∈ ℜ(H)⊥,

então ⟨u, v⟩ = uTR−1v = 0.

Na formulação da estimação de estado linear, representada por (4.2), a sua solução

pode ser interpretada como a projeção da correção do vetor de medidas ∆z em ℜ(H).

Seja P o operador linear que projeta o vetor ∆z em ℜ(H), ou seja, ∆ẑ = P∆z e seja

r = ∆z − ∆ẑ o vetor de resíduos das medidas para o modelo linearizado. O operador

P, que minimiza a norma J, é aquele que projeta ∆z ortogonalmente em ℜ(H), isto

é, o vetor ∆ẑ = H∆x̂ é ortogonal ao vetor de resíduos, no sentido do produto interno

⟨u, v⟩ = uTR−1v. Mais precisamente:

⟨∆ẑ, r⟩ = (H∆x̂)TR−1 (∆z −H∆x̂) = 0. (4.4)

Resolvendo esta equação para ∆x̂, obtém-se:

∆x̂ =
(
HTR−1H

)−1
HTR−1∆z. (4.5)

Como ∆ẑ = H∆x̂, a matriz de projeção P será a matriz idempotente:

P = H
(
HTR−1H

)−1
HTR−1. (4.6)

Portanto, geometricamente, o estimador de estado por mínimos quadrados pondera-

dos, pode ser visto como uma matriz de projeção P, aplicada ao vetor de medidas z,

conforme ilustrado na Figura 4.1, onde ẑ é o vetor de medidas estimadas.
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Figura 4.1: Interpretação geométrica do operador P agindo no vetor ∆z.

Outra forma de visualizar a relação do erro de uma medida com o espaço imagem

da matriz Jacobiana (ℜ(H)) é através da decomposição do espaço vetorial das medidas

em uma soma direta de ℜ(H) e ℜ(H)⊥. Assim é possível decompor o vetor de erros das

medidas "e" em duas componentes: detectável e não detectável, da seguinte maneira:

e = Pe+ (I − P )e. (4.7)

Denominando eU e eD como as componentes não detectáveis e detectáveis do vetor de

erro de medidas "e", dadas por:

eU = Pe

eD = (I − P )e,
(4.8)

o vetor de erros de medidas pode ser reescrito como:

e = eU + eD, (4.9)

onde eU ∈ ℜ(H) e eD ∈ ℜ(H)⊥, desta forma:

∥e∥2R−1 = ∥eU∥2R−1 + ∥eD∥2R−1 . (4.10)

• Proposição: O vetor de resíduo r, associado ao EE WLS, não é afetado pela

componente não detectável (eU) do vetor de erros das medidas.

Demonstração: Do equacionamento do estimador WLS, tem-se que:

∆x̂ = G−1H tR−1∆z. (4.11)

Tem-se também que o valor estimado de ∆z é dado por:

∆ẑ = H∆x̂ = P∆z. (4.12)
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Como apresentado na Seção 3.2.2, a matriz de projeção tem a seguinte propriedade:

(I − P )H = 0, (4.13)

logo, o resíduo das medidas pode ser expresso como:

r = ∆z −∆ẑ

= (I − P )∆z

= (I − P )(H∆x+ e) (Substituindo a Equação (4.13))

= (I − P )e

r = eD

(4.14)

c.q.d.

Pela análise dessa proposição, pode-se concluir que pequenos resíduos normalizados

não implicam em pequenos erros nas medidas, pois o resíduo da medida não é afetado

pela componente não detectável dos erros. Então, o resíduo da medida não muda se um

erro extra que se encontra no espaço vetorial de ℜ(H) for adicionado ao vetor de medidas.

Em outras palavras, quando o valor do maior resíduo normalizado não é su�ciente para

detectar EG, pode-se a�rmar, com certa segurança, que apenas a componente detectável

do erro em todas as medidas disponíveis é pequena. Como consequência, o teste do

maior resíduo normalizado pode muitas vezes falhar na detecção de EG para medidas que

tenham uma grande componente não detectável (BENEDITO, 2011).

A proposição acima indica que a di�culdade, ou até mesmo a impossibilidade, de

se detectar EG em algumas medidas é devido à alta razão entre as componentes não

detectáveis e detectáveis dos seus erros, ou seja ∥eU∥/∥eD∥, onde ∥eU∥ é a norma Euclidiana
de eU .

Desta forma, de�niu-se a razão entre as componentes do erro como um Índice de

Inovação (II ) (BRETAS; BRETAS; PIERETI, 2011). Assim, suponha a existência de um

erro simples na i -ésima medida, isto é:

ei = bδi, (4.15)

sendo o vetor δi =
[
0, . . . , 0,

i

1, 0, . . . , 0

]T
e b um escalar qualquer que representa a mag-

nitude do erro. Como mostrado na equação (4.8), as componentes detectável e não de-

tectável são calculadas por:

eU = Pe

eD = (I − P )e.
(4.16)

De�ne-se o II para a i -ésima medida como sendo (BRETAS; BRETAS; PIERETI,

2011):

IIi =
∥eiD∥R−1

∥eiU∥R−1

=

√
(eiD)

T
R−1 (eiD)√

(eiU)
T
R−1 (eiU)

(4.17)
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A equação acima pode ser expressa em função apenas das matrizes P e (I − P ):

IIi =

√
((I − P ) ei)

TR−1 ((I − P ) ei)√
(Pei)

TR−1 (Pei)

IIi =

√
((I − P ) bδi)

TR−1 ((I − P ) bδi)√
(Pbδi)

TR−1 (Pbδi)

IIi =
b

√
((I − P ) δi)

TR−1 ((I − P ) δi)

b

√
(Pδi)

TR−1 (Pδi)

(4.18)

A partir dessa representação para o II e, utilizando a demonstração matemática de

(BENEDITO, 2011), demonstra-se que o numerador e o denominador da equação acima

resultam, respectivamente, em (ver Apêndice B):∥∥eiD∥∥R−1 = bσ−1
i

√
(I − Pii)∥∥eiU∥∥R−1 = bσ−1
i

√
Pii

(4.19)

Logo, pode-se escrever o índice II, para a i -ésima medida, da seguinte forma:

IIi =
∥eiD∥R−1

∥eiU∥R−1

=

√
Pii√

(1− Pii)
, (4.20)

sendo Pii o i -ésimo elemento da diagonal principal da matriz de projeção P.

Como pode ser observado através da equação acima, o II não depende da magnitude

do erro b, mas somente da matriz de projeção P e da matriz de sensibilidade do resíduo

S (S = I −P ). Isso ocorre porque a componente não detectável do erro está diretamente

relacionada com a matriz de projeção P, ou com ℜ(H), enquanto a componente detectável

está relacionada com a matriz de sensibilidade (I−P ), ou com ℜ(H)⊥. Assim, uma medida

com valor reduzido de II, indica que uma grande parcela do seu erro será "mascarada" no

processo de estimação de estado. Consequentemente, o erro da medida vai contribuir

pouco para o valor do seu resíduo (BRETAS; PIERETI, 2010).

Para um entendimento mais claro do conceito do índice II será apresentado um exem-

plo com a presença de uma medida com II de baixa magnitude e uma com o II de elevada

magnitude. Considere a Figura 4.2, que representa um simples sistema exemplo de duas

barras.

Figura 4.2: Sistema de 2 barras.
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Os parâmetros deste sistema e a ponderação das medidas de �uxo são tais que a

medida z1 tem baixo II e a medida z2 tem alto II. Nesse caso, se a medida z1 possuir

EG, esse erro vai ser de difícil detecção, pois o resíduo dessa medida será baixo (vide

Figura 4.3). Isso ocorre porque a componente detectável do erro da medida z1 é muito

pequena devido ao seu II reduzido. Em contrapartida, se a medida z2 possuir EG, tendo

em vista que a componente detectável do erro dessa medida é superior à sua componente

não detectável, seu erro será de fácil detecção, uma vez que esta apresentará um resíduo

elevado (vide Figura 4.4).

Figura 4.3: Exemplo de EG em uma medida com baixo II (PIERETI, 2011).

Figura 4.4: Exemplo de EG em uma medida com alto II (PIERETI, 2011).
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Na seção seguinte é apresentado o conceito de inovação e o Índice de Inovação (II ), o

qual se baseia nas componentes detectáveis e não detectáveis apresentadas anteriormente.

4.3 Conceito de Inovação e Índice de Inovação (II )

A inovação de uma medida (BRETAS; PIERETI, 2010), no contexto da estimação

de estado estática, pode ser de�nida como a nova informação que essa medida contém,

em relação às outras medidas do sistema, ou seja, a informação não contida nas outras

medidas. Essa de�nição sugere que a inovação esteja contida na parcela da medida que é

independente das outras medidas do sistema, isto é, a parcela que não pode ser obtida a

partir de combinações lineares das linhas da Jacobiana referente às medidas anteriores.

Como consequência, a informação nova contida em uma medida, é a parte da medida

que é ortogonal à imagem da matriz Jacobiana relacionada ao conjunto de medidas do

sistema. Assim, essa nova informação será a projeção ortogonal da medida na imagem da

matriz Jacobiana, ou seja, pertencente a ℜ(H)⊥. No caso de uma medida conter erro, sua

componente ortogonal à imagem da matriz Jacobiana mostrará o erro através do resíduo

da medida; a outra componente, entretanto, terá seu erro mascarado. Desta maneira, o

vetor de erro mascarado no processo de estimação de estado é o vetor que está contido

na imagem da Jacobiana (BRETAS; PIERETI, 2010).

Uma vez que o resíduo das medidas estimadas é conhecido, e sendo as componentes

do erro ortogonais entre si, é possível compor o vetor total de erros de medição. Isto é,

para uma medida i, reescrevendo a Equação (4.10):

∥ei∥2R−1 =
∥∥eiU∥∥2R−1 +

∥∥eiD∥∥2R−1 . (4.21)

Este vetor de erros é então denominado de Erro Composto de Medida (CME, do inglês

Composed Measurement Error). Com o intuito de encontrar o erro mascarado e então

compor o erro total de medidas, é utilizado o Índice de Inovação, que é proposto como

(BRETAS; PIERETI, 2010):

IIi =
∥eiD∥R−1

∥eiU∥R−1

. (4.22)

Sabendo que os espaços vetoriais ℜ(H) e ℜ(H)⊥ são ortogonais entre si, então é

possível recalcular o erro composto da i -ésima medida. Assim, a Equação (4.21) torna-se:

∥ei∥2R−1 = 1
II2i

∥eiD∥
2

R−1 + ∥eiD∥
2

R−1

∥ei∥2R−1 =
(
1 + 1/II2i

)
∥eiD∥

2

R−1 =
(
1 + 1/II2i

)
∥ri∥2R−1

, (4.23)

ou ainda:

CMEi = ri

√
1 + 1

/
II2i

, (4.24)

onde ri é o resíduo da i -ésima medida e IIi o Índice de Inovação desta mesma medida,

ambos grandezas conhecidas.
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Se o resíduo for normalizado e, então, for efetuada a composição do erro, chega-se ao

denominado Erro Normalizado Composto (CNE, do inglês Composed Normalized Error)

(PIERETI, 2011), dado por:

CNEi =
CMEi√

Ωii

=
ri

√
1 + 1/II2i√
Ωii

= rNi

√
1 + 1

/
II2i

, (4.25)

onde rNi é o resíduo normalizado da i -ésima medida. O CNE será posteriormente aplicado

na correção da medida com EG.

Apresentados os conceitos da interpretação geométrica, a detecção, identi�cação e

correção de medidas com erros grosseiros na estimação de estado WLS será baseada na

análise do erro composto da medida CME.

4.4 Aplicação da Metodologia Geométrica para o

Processamento de Erros Grosseiros

4.4.1 Distribuição χ2 associada ao CME

Uma vez que os erros das medidas são variáveis aleatórias, o Índice J(x) relacionado

ao CME, assim como no caso do teste de detecção clássico, terá também uma distribuição

chi-quadrada. Portanto, a detecção de EG utilizando o Índice J(x) se dá da mesma forma

apresentada na Seção 3.2.3, sendo seu valor calculado da seguinte maneira (PIERETI,

2011):

J(x) =
m∑
i=1

(
CMEi

σi

)2

. (4.26)

4.4.2 Novo Teste de Detecção e Identi�cação de EGs

Como mostrado em (BRETAS; PIERETI, 2010), (BRETAS; LONDON JR., 2010)

e (BRETAS; BRETAS; PIERETI, 2011), o erro composto da i -ésima medida pode ser

calculado por:

CME2
i =

(
1 + 1

/
II2i

)
r2i . (4.27)

Com esta equação, pode-se obter o erro composto de medida em sua forma normalizada

(CMEN
i ), que será utilizado posteriormente no teste de identi�cação da medida com EG.

O (CMEN
i ) é calculado por (BRETAS et al., 2013):

CMEN
i =

ri
σi

√
1 + 1

/
II2i

. (4.28)

Com o intuito de detectar a medida com EG, propõe-se o algoritmo a seguir:

Passo 1: Execute a estimação de estado e calcule o vetor de resíduos r (r = eD);

Passo 2: Calcule o II de cada medida e posteriormente calcule o vetor da componente

não detectável do erro (eU), isto é: eiU = (1/IIi) e
i
D;
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Passo 3: Com estes dois vetores em mãos calcule o erro composto de todas as medidas

(CMEi) utilizando a Equação (4.27);

Passo 4: De maneira similar ao teste do maior resíduo normalizado, mas utilizando

o CMEN ao invés do rN da medida, faça o teste de detecção de EGs.

De maneira a identi�car uma medida com erro grosseiro, uma vez que um erro tenha

sido detectado no conjunto de medidas, é necessário utilizar o Teorema enunciado a seguir.

• Teorema - O Teste do Maior Erro Normalizado (BRETAS et al., 2013)

Assumindo que todas as medidas são pertencentes a um conjunto de medidas com erros

aleatórios limitados, e adicionando um erro grosseiro em somente uma das medidas, a

medida à qual foi adicionado o erro grosseiro possuirá o maior incremento do erro dentre

todas as medidas.

Demonstração: Suponha o momento em que todas as medidas são perfeitas, sem

nenhum erro. O vetor de resíduos das medidas será dado por:

r = (I − P )z = ΩR−1z, (4.29)

que, nesta situação, é zero para todas as medidas.

Suponha agora que um erro é adicionado à medida zi, com todas as outras per-

manecendo com seus valores originais. Como consequência, para esta nova medida:

zni = zi + biσi, onde o índice n representa a nova medida. Seguindo o mesmo padrão

da demonstração do teste clássico do maior resíduo normalizado apresentado em (MON-

TICELLI, 1999) (vide Seção 8.3.3) obtém-se:

rni − ri = biσ
−1
i Ωrui, (4.30)

onde Ωrui é a i -ésima coluna da matriz de covariância dos resíduos (Ω).

Como consequência, e seguindo o padrão da demonstração clássica de (MONTICELLI,

1999), obtém-se: ∣∣∣rN,n
i − rNi

∣∣∣ ≥ ∣∣∣rN,n
j − rNj

∣∣∣ , (4.31)

ou, equivalentemente:∣∣∣CMEN,n
i − CMEN

i

∣∣∣ ≥ ∣∣∣CMEN,n
j − CMEN

j

∣∣∣ ; j = 1, ...,m, (4.32)

onde o índice j representa qualquer uma das outras medidas sem erro.

Chega-se, então, à conclusão que o maior incremento do erro está presente na medida

errônea e essa conclusão não depende das condições iniciais das medidas. Além disso,

pode-se aplicar a generalização que, quando as medidas inicialmente possuem um erro

aleatório, um valor mínimo de erro ocorrerá em todas as medidas, logo o erro estará

presente na medida com o maior CMEN .

c.q.d.
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4.4.3 Correção da Medida Errônea

Após o processo de detecção e identi�cação da medida errônea, a correção da medida

deve ser realizada aplicando a seguinte equação (PIERETI, 2011):

zC
i
= zEG

i
− CNEiσi, (4.33)

onde, para a i -ésima medida:

zC
i
é o valor da medida corrigido;

zEG
i

é o valor da medida com erro;

CNEi é o seu erro normalizado composto;

σi é o seu desvio padrão.

4.4.4 Fluxograma da Nova Metodologia para Processamento de

EGs

O �uxograma do estimador de estado, associado à metodologia baseada na análise das

componentes do erro, é apresentado na Figura 4.5.

Figura 4.5: Fluxograma da nova metodologia para processamento de EGs.

Observação 5. O limiar β escolhido para detecção de EG é o mesmo da metodologia

tradicional, ou seja, β = 3.
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4.5 Aplicação da Metodologia Geométrica para o

Processamento de Erros de Parâmetros e

Topológicos

Comprovada a e�cácia da metodologia geométrica para o processamento de EGs sim-

ples e múltiplos em medidas, a sequência natural da pesquisa foi o estudo da viabilidade

da aplicação do método também para o caso de EPs e ETs.

Usando projeções ortogonais, foi mostrado, na seção anterior, que a solução do pro-

blema de EEWLS pode ser obtida através da projeção do vetor sobre o espaço ℜ(H).

Porém, como demonstrado em (VAN CUTSEM; QUINTANA, 1988; ZARCO; EXPÓ-

SITO, 2000), quando existe algum elemento da rede com erro de parâmetro a matriz

Jacobiana (H ) é afetada. Ante o exposto, pode-se concluir que, na presença de EPs,

a solução do problema de EEWLS é obtida pela projeção do vetor ∆z sobre o espaço

ℜ (Hp), que corresponde ao sistema elétrico representado com parâmetros errôneos, e não

sobre o espaço ℜ(H), que corresponde ao sistema realmente em operação.

A Fig. 4.6 mostra que, quando não existem quaisquer tipos de erros, o vetor ∆z está

próximo ao espaço gerado pelas colunas da matriz Jacobiana, já que as medidas contêm

apenas pequenos erros aleatórios e, consequentemente, o vetor de resíduos é pequeno.

Entretanto, em consequência dos EPs (ou de topologia, conforme demonstrado em (LEãO,

1990)), o espaço ℜ (Hp), relativo ao sistema con�gurado, sofre uma perturbação que o

distancia de ∆z e a estimação resulta em um vetor de resíduos de norma maior, conforme

ilustrado na Fig. 4.6, onde são comparados os vetores de resíduos r e rp, obtidos para o

sistema sem EPs e com EPs, respectivamente.

Figura 4.6: Vetor ∆z projetado sobre o espaço imagem sem EPs ℜ(H) e com EPs ℜ (Hp).

Conforme apresentado no Capítulo 3, as técnicas tradicionais para processamento de
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EPs e ETs são baseadas na análise da sensibilidade dos resíduos das medidas. Neste

projeto de pesquisa, entretanto, será utilizado o teste χ2 para detecção de erros, o teste

do maior CMEN para identi�cação de erros e o CNE como índice para correção dos

valores das medidas. No caso de ocorrência de erros de parâmetros, os mesmos serão

adicionados ao vetor de estado e estimados juntamente com as medidas, como descrito na

Seção 3.3.1.

O erro ei da i -ésima medida pode ser de elevada magnitude devido a uma série de

fatores, como:

• Um erro grosseiro na i -ésima medida;

• Um erro em um parâmetro associado à equação desta medida;

• Um erro topológico em uma linha de transmissão que contém esta medida;

• Uma possível combinação dentre os fatores citados anteriormente.

A principal questão é identi�car a causa desse alto ei, o que a metodologia proposta

dispõe-se a fazer. As consequências de um tipo de erro são bastante distintas daquelas

em decorrência de outro e, assim como mostrado no processamento de EPs e ETs através

da análise residual, tais diferenças permitirão identi�car a causa do erro. Inicialmente,

serão analisados os seguintes fatos envolvendo EGs, EPs e ETs:

• Um erro grosseiro em uma medida acarretará em uma detecção do teste de hipótese

χ2 (escolhendo uma probabilidade 1−α de falso alarme, sendo α o nível de con�ança

do teste, um valor numérico C é obtido via tabela de distribuição chi-quadrada para

χ2
m;1−α de tal maneira que, na presença de erro, J (x̂) > C) com um elevado CMEN

local. Em outras palavras, a medida afetada possuirá seu CMEN acima do limiar

de detecção de erro escolhido β1;

• Um erro de parâmetro na linha i-j se espalhará por todas as equações nas quais este

parâmetro está presente. Logo, os �uxos de potência ativa ou reativa i-j e j-i, bem

como as medidas de injeção de potência ativa ou reativa das barras limitantes i e j

apresentarão CMENs acima do limiar de detecção de erro β;

• Um erro de topologia pode ser considerado um caso extremo de erro de parâmetro,

também espalhando o erro na vizinhança da linha afetada. Neste caso, entretanto,

considerando que um erro de topologia do tipo exclusão ocorreu, i.e., a linha ope-

racional i-j foi con�gurada como estando desligada, os �uxos de potência ativa ou

reativa i-j e j-i incidentes à linha não estarão presentes, uma vez que a linha foi

1Esse limiar pode ser escolhido de acordo com o nível desejado para a sensibilidade à detecção de
erro. Na literatura de estimação de estado, usualmente β é igual a três desvios padrões da medida
correspondente, i.e., β = 3 (ABUR; EXPÓSITO, 2004)
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excluída do banco de dados. Em contrapartida, as injeções de potência ativa ou re-

ativa nas barras limitantes i e j apresentarão CMENs muito elevados (geralmente

acima de 30 desvios padrões, como observado nas simulações), devido ao desbalanço

de potência ocasionado pela exclusão da linha de transmissão.

Observação 6. Neste trabalho, foram considerados apenas erros topológicos do tipo ex-

clusão. Para a análise de erro do tipo inclusão, seria necessário um estudo de como o

mesmo deve ser modelado em concordância com o estimador proposto. Por exemplo, ao se

adicionar uma linha de transmissão, quais os valores para os parâmetros da mesma deve-

se supor? Como esta linha adicionada erroneamente não existe �sicamente no sistema,

deve-se supor valores de �uxos nulos para a mesma?

Como sugestão de trabalho futuro, pode-se estabelecer um padrão para a modelagem de

tal erro topológico.

De acordo com as características essenciais mencionadas acima, será descrita, a seguir,

a metologia geométrica proposta para detectar, identi�car e corrigir erros grosseiros em

medidas analógicas, erros em parâmetros série e shunt de linhas de transmissão e erros de

topologia do tipo exclusão. Nos testes preliminares, foi seguida a metodologia baseada na

análise da sensibilidade dos resíduos, entretanto, utilizando-se o CMEN no lugar do rN .

Primeiro, é realizada a estimação de estado WLS convencional e, em seguida, é construída

uma lista decrescente com os valores obtidos para os CMENs de todas as medidas. Com

essa lista em mãos, é veri�cado se há medidas com o CMEN acima do limiar β de detecção

de erro. Posteriormente, realiza-se a fase de identi�cação do tipo de erro, aplicando-se o

algoritmo da metodologia proposta para processamento de EGs, EPs e ETs, como descrito

a seguir:

1. Leia o banco de dados de um dado conjunto de medidas e con�guração de rede;

2. Execute o EEWLS e calcule o vetor de estado estimado (x̂), o vetor de resíduos

normalizados (rN) e a matriz de projeção P ;

3. Calcule o vetor de inovação (II ), dado por (4.20), e o vetor de erro composto de

medida em sua forma normalizada (CMEN), dado por (4.28);

4. Construa uma lista decrescente de medidas de acordo com seus valores de CMENs

e execute o teste de detecção e identi�cação de erros proposto, utilizando o CMEN

no lugar do rN ;

5. Com base na lista do Passo 4, veri�que se há medidas i e j de injeção de potência

com valores bastante elevados de CMEN (acima de 15 desvios padrões) e nenhuma

medida i-j ou j-i de �uxo de potência na lista. Caso essa situação ocorra, a linha

i-j é suspeita de estar erroneamente con�gurada, ou seja, um erro de topologia do
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tipo exclusão ocorreu. Então, corrija a topologia do sistema e retorne ao Passo 1.

Caso contrário, prossiga para o Passo 6;

6. Também com base na lista do Passo 4, veri�que se há medidas i-j e j-i de �uxo de

potência e medidas i e j de injeção de potência com valores de CMEN acima do

limiar β. Se essa situação ocorrer, o ramo i-j é suspeito de possuir EPs, então inclua

estes parâmetros suspeitos no vetor de variáveis de estado e execute a estimação

conjunta de estado/parâmetros. Caso contrário, prossiga para o Passo 7;

7. Ainda com base na lista do Passo 4, veri�que se há alguma medida isolada com

o CMEN acima do limiar de detecção de erro. Caso a�rmativo, há suspeita de

presença de EG no vetor de medidas. Identi�que a medida com o maior CMEN

e execute a correção da mesma através de seu CNE, aplicando a equação 4.33.

Retorne ao Passo 2. Caso essa situação não ocorra, prossiga para o Passo 8;

8. Fim da rotina de processamento de erros e de estimação de estado.

A Figura 4.7 ilustra o �uxograma da metodologia desenvolvida para processamento

de erros.

No capítulo seguinte, serão apresentados os resultados obtidos aplicando-se a meto-

dologia proposta através de diversas simulações nos sistemas teste de 14 e 57 barras do

IEEE.
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Figura 4.7: Fluxograma da metodologia proposta para processamento de EGs, EPs e ETs.





Capítulo 5

Resultados

Os sistemas escolhidos para as simulações computacionais são os do IEEE de 14 barras

e de 57 barras (os parâmetros destes sistemas, assim como as suas topologias, podem ser

obtidos em (CHRISTIE, 1993)). O programa implementado lê os bancos de dados no

formato .txt automaticamente, inserindo um ruído aleatório ao vetor de medidas conforme

a escolha do usuário. A adição deste ruído aleatório tem como objetivo mostrar que o

estimador implementado, associado aos métodos alternativos propostos, não necessita de

um banco de dados onde todas as medidas são consideradas perfeitas. Para adicionar esse

ruído, foi desenvolvida uma rotina na qual multiplica-se o desvio padrão correspondente

de cada medida por uma constante gerada aleatoriamente. Assim pode-se adicionar às

medidas κ∗noise desvios padrões. A variável noise apresenta distribuição normal padrão,

com média zero e variância um e a constante κ é um número inteiro de�nido pelo usuário

que corresponde a quantos desvios padrões de ruído será adicionado ao vetor de medidas.

Assim o novo valor da medida será dado por:

znewi = zi + κ ∗ noise ∗ σi, i = 1, ...,m, (5.1)

onde m é o número total de medidas.

Para ponderar as medidas utilizadas pelo estimador de estado, foi considerado que

todos os medidores possuem desvios padrões calculados pela seguinte equação:

σi =
acc.

∣∣∣zlfi ∣∣∣
3

, (5.2)

onde acc é a acurácia do medidor (considerada 3% neste trabalho) e zlfi é o valor da

i -ésima medida obtido do programa de �uxo de carga.

Vale ressaltar que as metodologias tradicionais para processamento de erros conside-

ram o desvio padrão como uma mesma constante para todas as medidas do sistema de

potência. Neste trabalho, entretanto, esse procedimento não é considerado ideal, uma vez

que as medidas podem apresentar valores de magnitudes muito discrepantes em relação

às demais. Assim, faz-se o cálculo do desvio padrão para cada medida, como descrito pre-

viamente. No caso de presença de medidas virtuais (por exemplo, uma barra sem geração
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e sem demanda com injeções de potência nula), ou medidas de magnitudes relativamente

baixas, uma rotina de proteção foi desenvolvida a �m de prevenir erros numéricos na

determinação dos desvios padrões. Esta rotina identi�ca as medidas nulas e também as

próximas de zero e associa às mesmas desvios padrões não-nulos de baixa magnitude,

prevenindo o mal condicionamento da matriz de ponderação.

Considerando estes dois sistemas e seus planos de medição, foram feitas diversas si-

mulações utilizando a metodologia implementada. Para todos os sistemas, foi escolhida

a barra 1 para ser tomada como referência angular. Vale ressaltar que, para todas as

simulações, foi adicionado ruído aleatório no banco de dados de medidas (o ruído foi de-

�nido de forma que as medidas variem de ±2σi de seus valores originais). Além disso, as

medidas e parâmetros aos quais serão adicionados os erros são escolhidos aleatoriamente.

As simulações foram separadas em diferentes cenários de ocorrência de erros para cada

sistema, conforme será descrito nas seções a seguir.

5.1 Sistema IEEE 14 Barras

O primeiro sistema de teste possui a topologia apresentada na Figura 5.1. Para este

sistema, o plano de medição é constituído de 81 medidas, possuindo um nível de redun-

dância global (NRG) igual a 3.

Figura 5.1: Topologia do sistema IEEE 14 barras.

Antes de apresentar as simulações de processamento de erros, serão ilustradas as con-

sequências da presença dos diferentes tipos de erros no processo de EESEP. Considere o

sistema IEEE de 14 barras ao qual, separadamente, foram adicionados um EG de 10σ
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na medida P:4-5, um EP de 10% nos parâmetros série e shunt da linha 4 − 5 e um ET

de exclusão na linha 4− 5. Para cada caso de erro, executou-se a estimação de estado e

o resultado obtido para as tensões em diferentes condições de erro é ilustrado na Figura

5.2.

Figura 5.2: Tensões estimadas sob diferentes condições de erros.

A seguir, na Figura 5.3, tem-se o resultado dos ângulos de fase estimados em diferentes

cenários de erro.

Figura 5.3: Ângulos de fase estimados sob diferentes condições de erros.

É possível notar como a presença dos erros desloca o ponto de operação ideal do
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sistema, sendo este mais afetado pelo EP e ET, uma vez que esses tipos de erros se

propagam para mais medidas que um EG simples. Finalmente, nas Figuras 5.4, 5.5 e 5.6

são apresentados os efeitos dos diferentes tipos de erros sobre os CMENs calculados.

Figura 5.4: Valores de CMENs na ocorrência de um EG.

Figura 5.5: Valores de CMENs na ocorrência de um EP.

Claramente, nota-se que o EG detectado tem um efeito local, enquanto o EP se espa-

lhou por todas as medidas incidentes à linha 4 − 5, como esperado. No caso do ET, as

medidas de injeção das barras limítrofes apresentaram os maiores CMENs. Agora, se-



5.1. Sistema IEEE 14 Barras 87

Figura 5.6: Valores de CMENs na ocorrência de um ET.

rão apresentados os resultados das simulações em diferentes cenários de erros no sistema

IEEE 14 barras.

Observação 7. A nomenclatura utilizada para as medidas segue o seguinte padrão:

P:i: Injeção de potência ativa na barra i;

Q:i: Injeção de potência reativa na barra i;

V:i: Magnitude de tensão na barra i;

P:i-j: Fluxo de potência ativa da barra i para a barra j;

Q:i-j: Fluxo de potência reativa da barra i para a barra j.

5.1.1 Simulações com EGs e Comparação com o Teste do

Resíduo Normalizado

Estas simulações foram desenvolvidas com o objetivo de comparar o desempenho da

metodologia tradicional (teste do maior resíduo normalizado) com o da metodologia pro-

posta para processamento de EGs em medidas. Para isso, uma lista de medidas "proble-

máticas" foi construída, isto é, medidas com Índices de Inovação (II ) de baixa magnitude

(valores próximos ou menores que 1,00) que, caso possuam EGs, são de difícil detecção

por parte do teste do rN . Para o sistema IEEE 14 barras, as medidas problemáticas são

apresentadas em destaque em vermelho nas Tabelas 5.1 e 5.2.

Cenário 1 - EG Simples

Neste cenário, um erro foi adicionado à medida com o menor II de todo o conjunto de

medidas, ou seja, um erro de −4σ foi adicionado à medida de injeção de potência ativa
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Tabela 5.1: IEEE 14 - Medidas com II Relativamente Baixo

Fluxo de Potência
Ativo Reativo

Medida II Medida II
P : 1− 2 4, 4389 Q : 1− 2 2, 5525
P : 1− 5 5, 0515 Q : 1− 5 1, 1540
P : 2− 3 3, 8946 Q:2-4 1,0722
P : 2− 5 4, 7659 Q:2-5 0,8621
P:3-4 0,7077 Q : 3− 4 2, 1868

P : 4− 5 2, 8285 Q : 4− 7 2, 6940
P : 4− 9 3, 1560 Q : 4− 9 4, 3655
P : 5− 6 4, 3877 Q : 5− 6 2, 9319
P : 6− 11 2, 1088 Q : 6− 12 2, 1695
P : 6− 13 2, 7912 Q : 6− 13 2, 0516
P : 7− 9 2, 5189 Q : 7− 8 2, 0307
P : 9− 10 1, 1946 Q:9-10 1,0899
P : 9− 14 1, 6614 Q : 9− 14 1, 1926
P : 10− 11 2, 1088 Q : 10− 11 1, 1786
P:12-13 1,0382 Q : 13− 14 1, 2244
P : 2− 1 4, 4773 Q:5-1 0,6652
P : 3− 2 3, 9870 Q:3-2 0,6282
P : 4− 2 4, 3411 Q : 4− 2 1, 7980
P : 5− 2 4, 7894 Q : 4− 3 2, 2702
P : 5− 4 2, 8155 Q : 5− 4 4, 7009
P : 7− 4 2, 5159 Q : 7− 4 3, 2134
P : 9− 4 3, 1560 Q : 6− 5 1, 4796
P : 11− 6 2, 1195 Q : 11− 6 1, 7949
P : 12− 6 2, 1931 Q : 12− 6 2, 0601
P : 13− 6 2, 8150 Q : 8− 7 1, 9666
P : 9− 7 2, 5189 Q:9-7 0,5531
P:10-9 0,2576 Q:10-9 1,0866

P : 14− 9 1, 6829 Q : 11− 10 1, 2061
P:13-12 1,0423 Q : 13− 12 4, 5759

P : 14− 13 1, 1953 Q : 14− 13 1, 1105

na barra 5 (P:5 ). Aplicando-se o teste do rN , o mesmo falhou repetidamente em todas

as simulações realizadas (foi de�nido um limite de 100 repetições para este cenário). Nas

simulações, o valor absoluto do rN variou entre 1,5125 (menor valor) e 2,4072 (maior

valor), mas nunca excedendo o valor limiar de detecção de erro (β = 3), o que demonstra

a di�culdade de detecção de EGs, por parte do teste tradicional, em medidas com baixo

II.

Em contrapartida, aplicando-se a metodologia proposta, a mesma detectou, identi�cou

e corrigiu a medida errônea em todas as simulações realizadas. A Tabela 5.3 apresenta o

resultado de uma simulação genérica dentre a centena realizada.
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Tabela 5.2: IEEE 14 - Medidas com II Relativamente Baixo

Injeção de Potência
Ativa Reativa

Medida II Medida II
P : 1 4, 6892 Q : 1 1, 4826
P:2 0,2412 Q : 3 1, 9550
P : 3 2, 5663 Q:4 0,3460
P:5 0,1720 Q:5 0,2254
P:6 0,6147 Q:6 0,7815
P:7 0,3450 Q : 8 1, 9666
P : 9 1, 6814 Q : 9 2, 0576
P:11 0,5711 Q:11 0,5621
P : 13 1, 4494 Q:12 0,4783
P : 14 1, 7947 Q:13 0,9568

Magnitude de Tensão
Medida II
V : 1 9, 0319

Tabela 5.3: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 1 de EG

Medida Original Medida com EG
P:5 = -0,0757 (P:5) - 4σ = -0,0788

Passo 1
J (x̂) = 147, 47 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Medida Errônea II CMEN CNE
P:5 = -0,0789 0,2004 -3,5790 -3,9032

Medida corrigida pelo CNE : P:5 = -0,0759
Passo 2

J (x̂) = 35, 80 < C = χ2
81;0,95 = 103, 01 ⇒ Nenhum Erro Detectado!

Vale ressaltar a e�cácia da metodologia na correção do valor errôneo da medida, onde

foi obtido um valor para P : 5 = −0, 0759 muito próximo de seu valor original sem erro

de P : 5 = −0, 0757, o que corresponde a um erro de aproximação de apenas 0, 26%.

Nos próximos cenários, o desempenho das metodologias será comparado na ocorrência de

múltiplos EGs.

Cenário 2 - Três EGs Simultâneos

Neste cenário, foram adicionados EGs nas seguintes medidas:

• −6σ na medida P : 12− 13;

• −8σ em Q : 4;
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• 7σ em Q : 5− 1.

Neste caso, o teste do maior resíduo normalizado apresentou resultados melhores que

no caso anterior, mas ainda assim apresentou falhas. O teste do rN detectou e identi�cou

corretamente os erros nas medidas P : 12 − 13 e Q : 5 − 1, mas falhou frequentemente

na detecção do erro da medida Q : 4, devido ao seu baixo II. Por exemplo, em uma das

simulações realizadas, a rotina de processamento de erros pelo teste do rN é mostrada na

Tabela 5.4.

Tabela 5.4: IEEE 14 - Resultado do Teste do rN no Cenário 2 de EGs

Passo Medida Errônea rN

1 P:12-13 4,5068
2 Q:5-1 3,8392
3 Nenhum Erro Detectado!

Nota-se que o teste tradicional falhou na detecção do erro na medida Q : 4, o que

não ocorre quando se aplica a metodologia proposta, como mostrado na Tabela 5.5. O

processamento dos EGs pode ser acompanhado passo a passo na Tabela 5.5, onde são

realizadas as correções das medidas errôneas, uma por vez, e a reestimação dos estados.

A ordem seguida pelo programa para fazer a correção das medidas com EG segue da

medida identi�cada com o maior CMEN para o menor.

Pela análise da Tabela 5.5, pode-se notar a e�cácia do método para tratamento de EGs,

mesmo no caso de múltipla ocorrência. Os erros entre os valores das medidas corrigidos

pelo programa e os valores considerados corretos apresentaram valores aceitáveis para a

estimação de estado (abaixo de 1%), exceto para a medida Q : 5 − 1, o que pode ser

justi�cado pela adição do ruído aleatório ao banco de dados de medidas. Contudo, este

erro não prejudica a estimação de estado, uma vez que encontra-se abaixo do limiar de

detecção de EG.

Observação 8. Vale ressaltar que na Tabela 5.5, durante o processamento de EGs, o

valor da medida identi�cada como portadora de EG não necessariamente é igual ao valor

da medida após se adicionar o EG. Isto ocorre devido ao ruído aleatório que também é

adicionado às medidas. Por exemplo, no Passo 2 do processamento de EGs na Tabela 5.5,

o valor da medida com EG (P : 12 − 13 = 0, 0151) difere um pouco do valor da mesma

medida identi�cada como portadora de EG (P : 12− 13 = 0, 0152).

5.1.2 Simulações com EPs

Cenário 1 - Comparação dos Métodos de Correção de Parâmetros

Primeiramente, será simulado um caso de EP simples na linha 3− 4, onde será adici-

onado um erro de 8% nos parâmetros série e shunt da mesma. Utilizando a formulação
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Tabela 5.5: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 2 de EGs

Medida Original Medida com EG
P:12-13 = 0,0161 (P:12-13) - 6σ = 0,0151
Q:4 = 0,0389 (Q:4) - 8σ = 0,0358
Q:5-1 = 0,0214 (Q:5-1) + 7σ = 0,0237

Passo 1
J (x̂) = 330, 59 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Medida Errônea II CMEN CNE
Q:5-1 = 0,0237 0,9594 5,2774 7,6230
Medida corrigida pelo CNE : Q:5-1 = 0,0217 (Erro Aprox. = 1,40%)

Passo 2
J (x̂) = 270, 62 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Medida Errônea II CMEN CNE
P:12-13 = 0,0152 1,0681 -4,3150 -5,9110
Medida corrigida pelo CNE : P:12-13 = 0,0160 (Erro Aprox. = 0,62%)

Passo 3
J (x̂) = 173, 73 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Medida Errônea II CMEN CNE

Q:4 = 0,0359 0,4323 -3,3983 -8,5640
Medida corrigida pelo CNE : Q:4 = 0,0390 (Erro Aprox. = 0,26%)

Passo 4
J (x̂) = 54, 36 < C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Nenhum Erro Detectado!

proposta, os índices II, CMEN e CNE foram calculados para esse caso e são apresentados

na Tabela 5.6. Pela análise da tabela, nota-se que os maiores CMENs (e acima do limiar

de detecção de erro) estão presentes em várias medidas da linha 3-4, assim, o programa

identi�cou o erro de parâmetro nesta linha. Nesse estágio de processamento, faz-se a

inclusão destes parâmetros suspeitos no vetor de estado, para a estimação conjunta de

estado/parâmetros.

Tabela 5.6: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 1 de EP

Passo 1
J (x̂) = 166, 08 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:4-3 2,1779 7,1052 7,5184
Q:3-4 2,0862 -4,5227 -5,0155
Q:3 2,0129 4,1493 4,6331
Q:4 0,3485 -3,5418 -10,7628
P:3-4 0,6567 3,4632 6,3089
Q:3-2 0,6437 2,9679 5,4831
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Após a estimação conjunta, os parâmetros suspeitos foram estimados e seus valores

corrigidos no banco de dados. Na Tabela 5.7, são apresentados os valores verdadeiros

(sem erro) dos parâmetros, os valores com 8% de erro utilizados na estimação inicial,

os valores estimados após o processamento de EPs e o erro de aproximação entre o valor

verdadeiro e o valor estimado pelo programa. Após a estimação e correção dos parâmetros,

foi realizada uma nova estimação de estado e, desta vez, obteve-se J (x̂) = 22, 17 < C =

χ2
81;0,95 = 103, 01, logo, nenhum erro foi detectado.

Tabela 5.7: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário 1 de EP

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g3−4 1,9860 2,1449 1,9860 0,0000
b3−4 -5,0688 -5,4743 -5,0689 0,0020
bshunt3−4 0,0064 0,0069 0,0064 0,0000

Vale ressaltar que, até o momento do exame de quali�cação de doutorado, outro

método para correção dos parâmetros era utilizado, uma vez que a técnica de estimação

de parâmetros através do aumento do vetor de estado ainda não havia sido implementada

computacionalmente. Naquele momento, a correção dos parâmetros era feita através do

CNE da primeira medida da lista decrescente de CMENs. Assim, para o caso de mesma

porcentagem de erro nos parâmetros série e shunt de uma linha de transmissão, a correção

era dada por:

pCi =
pEP
i

1 + CNEi

100

, (5.3)

onde pCi é o valor do parâmetro corrigido pelo CNE da primeira medida da lista e pEP
i é

o valor errôneo do parâmetro.

Apesar deste método obter bons resultados para a correção de parâmetros suspeitos

(com erros de aproximação na escala de menos de 1%), após o exame de quali�cação,

optou-se por uma alternativa formal ainda mais e�caz para a correção dos mesmos, isto

é, a estimação propriamente dita através da inclusão dos parâmetros suspeitos no vetor

de estado.

Para efeito de comparação, considere novamente o Cenário 1 de EP apresentado

previamente. Como a medida Q : 04− 03 apresentou o maior CMEN da lista, utilizou-se

seu CNE = 7, 8184 para correção dos parâmetros da linha pela Equação 5.3. Na Tabela

5.8 tem-se os valores corrigidos pelo CNE comparados com os valores estimados e seus

respectivos erros de aproximação em relação ao valor verdadeiro do parâmetro.

Pela análise da Tabela 5.8, conclui-se que optar pela estimação propriamente dita dos

parâmetros suspeitos foi uma decisão acertada, uma vez que os valores estimados dos

mesmos são ainda mais próximos dos valores verdadeiros.
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Tabela 5.8: IEEE 14 - Comparação dos Parâmetros no Cenário 1 de EP

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Corrigido (CNE) Estimado

g3−4 1,9860 1,9949 (Erro = 0,4481%) 1,9860 (Erro = 0,0000%)
b3−4 -5,0688 -5,0915 (Erro = 0,4478%) -5,0689 (Erro = 0,0020%)
bshunt3−4 0,0064 0,0064 (Erro = 0,0000%) 0,0064 (Erro = 0,0000%)

Cenário 2 - EP Simples e Comparação com o Teste do rN

Este cenário foi simulado com o objetivo de comparar o desempenho do método pro-

posto com o do teste do rN no caso de ocorrência de um erro de parâmetro. Considerando

o sistema teste do IEEE 14 barras e seu conjunto de medidas com NRG = 3, um EP

de magnitude −10% foi adicionado aos parâmetros série e shunt da linha de transmissão

conectando as barras 1 e 5. Aplicando-se o método residual, a lista de medidas suspeitas

obtida é apresentada na Tabela 5.9.

Tabela 5.9: IEEE 14 - Resultado do Teste do rN no Cenário 2 de EP

Passo 1
J (x̂) = 159, 15 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de rNs

Medida rN

Q:6 8,0702
P:5-1 -6,1616
P:1-5 6,1059
P:2-5 -5,3493
P:5-2 5,2887
Q:5-1 4,9895

Tomando como base essa lista decrescente de rNs, o teste do maior resíduo normalizado

iria identi�car a medida Q : 6 como portadora de um EG, tratando-se de um falso alarme.

Em contrapartida, aplicando-se a metodologia proposta, a lista de medidas suspeitas é

apresentada na Tabela 5.10.

Neste caso, a ferramenta proposta detectou e identi�cou corretamente o EP na linha

1 − 5, sendo estes parâmetros adicionados ao vetor de estado a �m de serem estimados.

O resultado da estimação dos parâmetros é apresentado na Tabela 5.11.

Após a correção dos parâmetros no banco de dados pelos seus valores estimados, fez-se

uma nova estimação de estado e, desta vez, obteve-se J (x̂) = 28, 87 < C = χ2
81;0,95 =

103, 01, logo, nenhum erro foi detectado.
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Tabela 5.10: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 2 de EP

Passo 1
J (x̂) = 562, 99 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:5-1 7,2836 -9,2346 -9,3212
P:1-5 7,2267 9,2052 9,2929
Q:1-5 1,4835 8,8972 10,7297
Q:5-1 0,9848 8,6642 12,3483
P:2 0,2932 8,3714 29,7577
Q:5 0,1708 8,0859 48,0152

Tabela 5.11: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário 2 de EP

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g1−5 1,0259 0,9233 1,0259 0,0000
b1−5 -4,2350 -3,8115 -4,2349 0,0023
bshunt1−5 0,0246 0,0221 0,0246 0,0000

Cenário 3 - EPs múltiplos:

Nesse cenário, foram adicionados erros nos parâmetros série e shunt das seguintes

linhas de transmissão:

• −9% na linha 2-3 ;

• 7% na linha 7-9.

Nesse cenário de EPs, os maiores CMENs foram primeiramente identi�cados em me-

didas pertencentes à linha 2-3, como mostrado na Tabela 5.12. Logo, estes parâmetros

foram adicionados ao vetor de estado para ser efetuada a estimação conjunta com os

estados.

Após a estimação dos parâmetros da linha 2-3, como mostrado na Tabela 5.13, foi

realizada uma nova estimação de estado.

Nessa etapa, os maiores CMENs foram identi�cados nas medidas da linha 7-9, o que

pode ser observado na Tabela 5.14. O resultado �nal do processamento de EPs, após a

estimação dos parâmetros errôneos, é mostrado na Tabela 5.15.

Após a reestimação com os parâmetros corrigidos, obteve-se J (x̂) = 53, 98 < C =

χ2
81;0,95 = 103, 01, logo, não foi detectado nenhum erro.
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Tabela 5.12: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 3 de EPs

Passo 1
J (x̂) = 405, 73 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:3-2 4,3573 -8,3019 -8,5177
P:2-3 4,2562 8,2889 8,5146
Q:3-2 0,6901 6,1037 10,7464
P:7-9 2,3805 -5,2388 -5,6823
P:9-7 2,3805 5,2388 5,6823
P:2 0,2405 -3,9162 -16,7480

Tabela 5.13: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário 3 de EPs

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g2−3 1,1350 1,0329 1,1350 0,0000
b2−3 -4,7819 -4,3515 -4,7820 0,0021
bshunt2−3 0,0219 0,0199 0,0219 0,0000

Tabela 5.14: IEEE 14 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário 3 de EPs

Passo 2
J (x̂) = 171, 73 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:9-7 2,3805 5,1523 5,5884
P:7-9 2,3806 -4,6939 -5,0912
Q:9-7 0,5163 3,5003 7,6294
P:9 1,7123 -2,7934 -3,2349
Q:9 2,0910 -2,2121 -2,4520
P:13 1,4510 -1,5026 -1,8249

Tabela 5.15: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário 3 de EPs

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g7−9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
b7−9 -9,0901 -9,7264 -9,0903 0,0022
bshunt7−9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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5.1.3 Simulação com EG e EP

Agora, será simulado um caso de ocorrência simultânea de um erro grosseiro e um erro

de parâmetro, como descrito a seguir:

• EG de −6σ adicionado à medida P : 4− 9 = 0, 1609;

• EP de 6% adicionado aos parâmetros da linha 6− 12.

Na primeira etapa do processamento de erros, foi detectado o EG na medida, uma

vez que J (x̂) = 158, 62 > C = χ2
81;0,95 = 103, 01. Detectado o EG, a lista decrescente

de CMENs foi construída e EG foi identi�cado na medida P : 4 − 9, uma vez que esta

apresentou o maior CMEN e que não houve ocorrência de outros CMENs ultrapassando o

limiar de detecção de erro em demais medidas desse mesmo ramo. O resultado da primeira

etapa de processamento de erros encontra-se na Tabela 5.16. Em seguida, esse EG foi

corrigido pelo CNE = -6,2053 da medida correspondente, obtendo um valor corrigido de

P:4-9 = 0,1602 e erro de aproximação de 0, 4351%. Uma vez corrigida a medida com EG,

foi realizada nova estimação de estado.

Tabela 5.16: IEEE 14 - Resultado no Cenário de EG e EP Simultâneos

Passo 1
J (x̂) = 158, 62 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:4-9 2,9654 -5,8800 -6,2053
Q:12 0,4989 -5,8059 -13,0046
P:12-6 2,0719 4,7710 5,2976
Q:12-6 1,9688 4,0204 4,5093
Q:6-12 2,0766 -3,9147 -4,3450
Q:13 0,9701 -3,0646 -4,4012

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
P:4-9 = 0,1509 2,9654 -5,8800 -6,2053

Medida corrigida pelo CNE : P:4-9 = 0,1602 (Erro Aprox. = 0,4351%)

Após a reestimação de estado, os maiores CMENs foram identi�cados em medidas

pertencentes e também em medidas adjacentes à linha 6-12, o que caracteriza um EP

nesta linha. A Tabela 5.17 mostra os resultados do processamento de erros nesse estágio.

Posteriormente, os valores dos parâmetros dessa linha foram estimados e encontram-se na

Tabela 5.18.

Após a correção dos parâmetros, uma nova estimação foi realizada e nenhum erro foi

detectado, uma vez que se obteve J (x̂) = 64, 79 < C = χ2
81;0,95 = 103, 01.
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Tabela 5.17: IEEE 14 - Resultado no Cenário de EG e EP Simultâneos

Passo 2
J (x̂) = 121, 97 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:12-6 2,0691 5,4585 6,0626
Q:12 0,4989 -5,0717 -11,3601
Q:12-6 1,9688 4,2039 4,7151
Q:6-12 2,0765 -2,7853 -3,0915
Q:13 0,9701 -2,6720 -3,8375

P:13-12 1,0450 1,9677 2,7235

Tabela 5.18: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário de EG e EP Simultâneos

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g6−12 1,5260 1,6175 1,5260 0,0000
b6−12 -3,1760 -3,3665 -3,1760 0,0000
bshunt6−12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

5.1.4 Simulação com EG, EP e ET

Finalmente, neste último cenário, será simulado o caso mais grave de ocorrência de

erros, onde um EG, um EP e um ET de exclusão ocorrerão simultaneamente no sistema

de potência. Os mesmos são descritos a seguir:

• EG de 6σ na medida Q : 2 = 0, 3084;

• EP de 5% nos parâmetros da linha 2− 5;

• ET de exclusão da linha 6− 13.

Na primeira etapa de processamento de erros, obteve-se a lista decrescente de CMENs

apresentada na Tabela 5.19. Pela análise da mesma, nota-se os valores extremamente

elevados para os CMENs das medidas de injeção nas barras 6 e 13. Nota-se também

a ausência de medidas de �uxo de potência neste ramo, o que caracteriza um erro de

topologia. Consequentemente, o status da linha é corrigido no banco de dados e uma

nova estimação é realizada.

Na segunda etapa de processamento de erros, obteve-se a lista decrescente de CMENs

apresentada na Tabela 5.20. Analisando-a, tem-se várias medidas pertencentes à linha

2− 5 com os CMENs acima do limiar de detecção de erro, logo, identi�cou-se o EP e os

parâmetros desta linha são adicionados ao vetor de estados para realização da estimação
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Tabela 5.19: IEEE 14 - Resultado no Cenário de EG, EP e ET Simultâneos

Passo 1
J (x̂) = 5, 52x104 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:13 3,8595 -126,4163 -130,5907
P:6 0,9248 110,5415 162,8071
Q:13 2,5864 -104,2338 -111,7535
Q:6 1,1408 102,5529 136,3759
Q:5 0,2335 61,3768 169,9359
Q:12 0,4278 -37,4456 -95,2101

de estado/parâmetros. Após a estimação conjunta, os parâmetros da linha 2 − 5 são

corrigidos no banco de dados como descrito na Tabela 5.21 e uma nova estimação de

estado é realizada.

Tabela 5.20: IEEE 14 - Resultado no Cenário de EG, EP e ET Simultâneos

Passo 2
J (x̂) = 162, 26 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:2 3,7594 6,8191 7,0562
P:5-2 6,0398 5,1116 5,1812
P:2-5 6,0007 -4,9507 -5,0190
Q:5-2 1,8982 3,9892 4,3787
Q:5 0,2279 -3,4619 -11,0819
Q:2-5 0,9762 -3,3149 -3,3139

Tabela 5.21: IEEE 14 - Parâmetros Estimados no Cenário de EG, EP e ET Simultâneos

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g2−5 1,7011 1,7862 1,7050 0,2292
b2−5 -5,1939 -5,4536 -5,2002 0,1213
bshunt2−5 0,0173 0,0182 0,0173 0,0000

Na terceira etapa de processamento de erros, obteve-se a lista decrescente de CMENs

apresentada na Tabela 5.22. Pela análise da mesma, nota-se que somente a medida Q : 2

apresentou o CMEN acima do limiar de detecção de erro, logo o EG foi identi�cado e

essa medida foi corrigida através de seu CNE, obtendo o valor para Q : 2 = 0, 3094, muito
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próximo do valor original do banco de dados de Q : 2 = 0, 3084 (Erro Aprox. = 0, 3242%)

como apresentado na Tabela 5.22.

Tabela 5.22: IEEE 14 - Resultado no Cenário de EG, EP e ET Simultâneos

Passo 3
J (x̂) = 110, 06 > C = χ2

81;0,95 = 103, 01 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:2 3,7275 5,8862 6,0943
Q:1 1,7083 1,6424 1,9031
Q:5-1 0,8945 -1,3911 -2,0866
Q:5-2 1,9733 1,2657 1,4189
P:11 0,6727 1,2079 2,1642
P:9-7 2,9063 -1,0804 -1,1426

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
Q:2 = 0,3282 3,7275 5,8862 6,0943

Medida corrigida pelo CNE : Q:2 = 0,3094 (Erro Aprox. = 0,3242%)

Após a correção da medida, uma nova estimação foi realizada e nenhum erro foi

detectado, uma vez que se obteve J (x̂) = 22, 39 < C = χ2
81;0,95 = 103, 01.

Observação 9. Este cenário foi simulado com o intuito de mostrar a robustez do pro-

grama, tanto em relação à ocorrência simultânea dos três tipos de erros, quanto ao fato

do EG ocorrer de maneira incidente à vizinhança da linha com EP. Apesar deste cenário

desfavorável, o programa foi capaz de identi�car o EG após a correção dos parâmetros

errôneos.

Assim, chega-se ao �m das simulações realizadas no sistema IEEE de 14 barras. Foram

realizados os testes comparativos com o teste do rN e também testes de desempenho da

metodologia proposta em diversos cenários de erros. Na seção seguinte, serão apresentados

alguns testes complementares de desempenho da metodologia proposta realizados em

outro sistema de potência, o IEEE de 57 barras, com o intuito de veri�car-se se o bom

desempenho da ferramenta desenvolvida também é mantido em um sistema de maior

porte.

5.2 Sistema IEEE 57 Barras

O segundo sistema escolhido para realização de simulações foi o sistema teste IEEE 57

barras, que possui a topologia apresentada na Figura 5.7. O plano de medição utilizado

para este sistema é constituído de 339 medidas, possuindo um nível de redundância global

(NRG) igual a 3.
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Figura 5.7: Topologia do sistema IEEE 57 barras. Adaptado de (CHRISTIE, 1993).

5.2.1 Simulação com EGs

Como o programa implementado funcionou corretamente no sistema teste IEEE 14

barras, para 3 EGs simultâneos, neste cenário foram adicionados EGs em 6 medidas

distintas, conforme apresentado na Tabela 5.23, para avaliar seu desempenho em um

cenário ainda mais desfavorável. O processamento dos EGs pode ser acompanhado passo

a passo na mesma tabela.

5.2.2 Simulação com EPs

Nesse cenário, foi simulado um caso de ocorrência de múltiplos EPs, descritos a seguir:

• Erro de 6% nos parâmetros da linha 6-8 ;

• Erro de −7% nos parâmetros da linha 13-49.

Na primeira etapa de processamento de erros, uma vez detectado o erro (J (x̂) > C),

os maiores CMENs foram identi�cados em medidas da linha 13-49, como mostrado na

Tabela 5.24. Logo, foi efetuada a adição dos parâmetros da linha 13-49 ao vetor de
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Tabela 5.23: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EGs

Processamento de EGs
Medida Original Medida com EG
Q:12 = 1,0410 (Q:12) + 8σ = 1,1410

P:24− 25 = 0,1390 (P:24− 25) + 11σ = 0,1590
Q:29− 7 = -0,1060 (Q:29− 7) - 15σ = -0,1260
P:3− 4 = 0,6014 (P:3− 4) + 7σ = 0,6514
Q:9− 11 = 0,0207 (Q:9− 11) + 20σ = 0,0257
P:7− 29 = 0,5993 (P:7− 29) - 6σ = 0,5593

Passo 1: J (x̂) = 1, 12x103 > C = χ2
339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
Q:29− 7 = -0,1255 3,5089 -14,8854 -15,4781

Medida corrigida pelo CNE : Q:29− 7 = -0,1059 (Erro Aprox. = 0,0943%)
Passo 2: J (x̂) = 814, 76 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

Q:9− 11 = 0,0258 0,7084 11,3358 19,6096
Medida corrigida pelo CNE : Q:9− 11 = 0,0208 (Erro Aprox. = 0,4831%)
Passo 3: J (x̂) = 683, 19 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

P:24− 25 = 0,1578 3,4226 11,1619 11,6286
Medida corrigida pelo CNE : P:24− 25 = 0,1393 (Erro Aprox. = 0,2158%)
Passo 4: J (x̂) = 534, 51 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

Q:12 = 1,1337 6,3083 8,0602 8,1608
Medida corrigida pelo CNE : Q:12 = 1,0406 (Erro Aprox. = 0,0384%)
Passo 5: J (x̂) = 465, 96 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

P:3− 4 = 0,6551 2,1837 6,9501 7,6442
Medida corrigida pelo CNE : P:3− 4 = 0,6053 (Erro Aprox. = 0,6485%)
Passo 6: J (x̂) = 412, 13 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

P:7− 29 = 0,5649 3,2143 -5,6869 -5,9558
Medida corrigida pelo CNE : P:7− 29 = 0,5983 (Erro Aprox. = 0,1669%)

Passo 7: J (x̂) = 196, 45 < C = χ2
339;0,95 = 382, 93 ⇒ Nenhum Erro Detectado!

estado e os mesmos foram estimados, como mostrado na Tabela 5.25. Após a correção

dos parâmetros errôneos, foi realizada uma nova estimação de estado.

Na segunda etapa, após a correção dos parâmetros da primeira linha errônea, outro

erro foi detectado (J (x̂) > C) e, dessa vez, os maiores CMENs foram identi�cados nas

medidas da linha 6-8, o que pode ser observado na Tabela 5.26. O resultado �nal do

processamento de EPs, após a estimação dos parâmetros errôneos, é mostrado na Tabela

5.27.

Novamente, os erros entre os valores dos parâmetros estimados e os valores iniciais
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Tabela 5.24: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EPs

Passo 1
J (x̂) = 611, 44 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:49-13 7,5214 -6,9006 -6,9614
P:13-49 5,5096 6,6358 6,7442
P:49-13 5,5096 -6,6358 -6,7442
P:8-7 1,7691 -4,9837 -5,7248
Q:7-8 1,9800 4,6407 5,1990
Q:8-7 2,1183 -3,7783 -4,1781

Tabela 5.25: IEEE 57 - Parâmetros Estimados no Cenário de EPs Múltiplos

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g13−49 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
b13−49 -5,2356 -4,8691 -5,2334 0,0420
bshunt13−49 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Tabela 5.26: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EPs

Passo 2
J (x̂) = 441, 01 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:6-8 2,6030 6,2767 6,7239
Q:6-8 2,9678 6,2026 6,5453
Q:8-6 1,6463 -2,8157 -3,2945
Q:6 0,2161 -2,4882 -11,7781
P:8 2,9106 1,8763 1,9840
Q:8-7 2,2591 1,7650 1,9301

Tabela 5.27: IEEE 57 - Parâmetros Estimados no Cenário de EPs Múltiplos

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g6−8 1,0908 1,1562 1,0895 0,1192
b6−8 -5,5666 -5,9006 -5,5692 0,0467
bshunt6−8 0,0235 0,0249 0,0236 0,4255
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sem erro encontram-se abaixo de 1%, demonstrando a con�abilidade da metodologia para

estimação dos parâmetros série e shunt de linhas de transmissão. Após a reestimação com

os parâmetros corrigidos, não foi detectado nenhum erro, como esperado, pois obteve-se

J (x̂) = 184, 15 < C = χ2
339;0,95 = 382, 93.

5.2.3 Simulação com EGs e EP

Agora, será simulado um caso de ocorrência simultânea de erros grosseiros múltiplos

em medidas e um erro de parâmetro. Tais medidas foram escolhidas segundo um critério

de localização em relação ao erro de parâmetro, a �m de veri�car a robustez do algoritmo.

Os erros são descritos a seguir:

• EP de −7% adicionado aos parâmetros da linha 38-48 ;

• EG de −8σ adicionado à medida Q:16-1 = 0,0706 (distante da linha com EP);

• EG de 6σ adicionado à medida P:47 = -0,2948 (adjacente à linha com EP);

• EG de 5σ adicionado à medida Q:38-48 = -0,1935 (pertencente à linha com EP).

Na primeira etapa do processo de detecção de erros, obteve-se J (x̂) = 571, 25 >

C = χ2
339;0,95 = 382, 93, logo um erro foi detectado. Em seguida, a lista decrescente de

CMENs foi construída, como apresentado na Tabela 5.28. Pela análise dessa tabela, foi

identi�cado o EG na medida Q : 16 − 1, uma vez que trata-se de uma medida isolada

com CMEN acima do limiar de detecção de erro. Assim, essa medida é corrigida pelo

seu CNE = −7, 5732 e uma nova estimação é efetuada.

Tabela 5.28: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EGs e EP

Passo 1
J (x̂) = 571, 25 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:16-1 2,4920 -7,0285 -7,5732
Q:48-38 3,4559 6,3743 6,6358
P:47 1,8864 4,7324 5,3562

P:48-38 2,3756 4,2930 4,6578
P:38-48 2,3708 -4,2100 -4,5692
Q:16 0,3575 2,8415 8,4126

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
Q:16-1 = 0,0652 2,4920 -7,0285 -7,5732

Medida corrigida pelo CNE : Q:16-1 = 0,0705 (Erro Aprox. = 0,1416%)

Após a correção da medida Q : 16 − 1 e reestimação de estado, na segunda etapa de

processamento de erros, obteve-se J (x̂) = 479, 02 > C = χ2
339;0,95 = 382, 93, logo, um erro
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foi detectado. A lista decrescente de CMENs foi, então, construída e é apresentada na

Tabela 5.29. Analisando essa tabela, nota-se a presença de diversas medidas pertencentes

e adjacentes à linha 38 − 48 com o CMEN acima do limiar de detecção de erro, o que

é identi�cado como um EP nessa linha. Assim, os parâmetros da linha são estimados,

como apresentado na Tabela 5.30, e uma nova estimação é realizada.

Tabela 5.29: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EGs e EP

Passo 2
J (x̂) = 479, 02 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:48-38 3,4901 7,2657 7,5581
P:38-48 2,3919 -4,4770 -4,8525
P:48-38 2,3967 4,3814 4,7474
P:48 0,5702 -4,2771 -8,6345
Q:38 0,5691 3,3398 6,7522
P:47 1,8847 3,2802 3,7133

Tabela 5.30: IEEE 57 - Parâmetros Estimados no Cenário de EGs e EP

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g38−48 9,4641 8,8016 9,4641 0,0000
b38−48 -14,6208 -13,5973 -14,4754 0,9944
bshunt38−48 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

No terceiro estágio de processamento de erros, após corrigidos os valores dos parâme-

tros no banco de dados, mais um erro foi detectado, pois J (x̂) = 458, 57 > C = χ2
339;0,95 =

382, 93. Então, a lista de CMENs foi construída, como apresentado na Tabela 5.31, e o

EG da medida P : 47 foi identi�cado. A correção na medida é dada pelo CNE = 5, 3265,

o que também é apresentado na Tabela 5.31.

Após a correção da medida P:47 e a reestimação de estado, nesse estágio �nal de

processamento de erros, obteve-se J (x̂) = 427, 62 > C = χ2
339;0,95 = 382, 93, logo, mais

um erro foi detectado. Pela análise da lista de CMENs, foi identi�cado o EG na medida

Q : 38− 48, como apresentado na Tabela 5.32, e essa medida foi corrigida através de seu

CNE = 4, 8325.

Após a correção do EG na medida Q : 38−48 e a reestimação de estado, nenhum erro

foi detectado, uma vez que foi obtido J (x̂) = 198, 06 < C = χ2
339;0,95 = 382, 93. Como

conclusão, neste cenário veri�cou-se que a ferramenta obteve bons resultados, mesmo no

caso de EG ocorrendo na vizinhança e até pertencente à linha com EP. A única ressalva
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Tabela 5.31: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EGs e EP

Passo 3
J (x̂) = 458, 57 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:47 1,8977 4,7123 5,3265

Q:38-48 3,2653 3,8757 4,0534
Q:21 1,5574 2,9321 3,4845
Q:46 0,6535 2,5156 4,5985
P:46 0,3581 2,4642 7,3091
Q:11 2,6327 2,3148 2,4762

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
P:47 = -0,2792 1,8977 4,7123 5,3265

Medida corrigida pelo CNE : P:47 = -0,2949 (Erro Aprox. = 0,0339%)

Tabela 5.32: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EGs e EP

Passo 4
J (x̂) = 427, 62 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:38-48 3,2652 4,6207 4,8325
P:13-12 0,1846 -2,0146 -8,0987
Q:7 1,3844 2,0027 2,4706
Q:22 1,5885 1,8727 2,2129
Q:45 3,8018 1,8457 1,9085
Q:11 2,6327 1,8051 1,9309

Medida com
∣∣CMEN

∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE
Q:38-48 = -0,1842 3,2652 4,6207 4,8325

Medida corrigida pelo CNE : Q:38-48 = -0,1937 (Erro Aprox. = 0,1033%)

pode ser feita em relação ao erro de aproximação (0,9944%), entre o valor estimado

para o parâmetro b38−48 e seu valor verdadeiro. Nota-se um erro de aproximação um

pouco maior que os obtidos nos outros cenários, mas isso é justi�cado pelo fato de duas

medidas errôneas estarem na área afetada pelo EP. Vale ressaltar que, mesmo neste cenário

bastante desfavorável, o erro de aproximação ainda foi menor que 1%, o que não prejudica

o processo de estimação subsequente.

5.2.4 Simulação com EG, EP e ET

Finalmente, será simulado um cenário de ocorrência simultânea de EG, EP e ET,

descrito a seguir:
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• EG de −10σ adicionado à medida Q : 50 = −0, 1059;

• EP 6% adicionado aos parâmetros da linha 41− 42;

• ET de exclusão da linha 19− 20.

Na primeira etapa de processamento de erros, a metodologia proposta detectou a

presença de erro, uma vez que a "função custo"(J (x̂) = 4414, 8) é maior que o valor

C atribuído para esse conjunto de medidas (χ2
339;0,95 = 382, 93). Inicialmente, o ET foi

identi�cado, uma vez que a Tabela 5.33 com a lista decrescente de CMENs apresenta

características como: ocorrência de valores muito elevados para os CMENs das medidas

de injeção de potência nas barras limitantes 19 e 20 associada à ausência de medidas de

�uxo de potência incidentes à linha 19− 20 na lista decrescente de CMENs. Esta última

característica ajuda a distinguir um ET de um EP, uma vez que o último se espalha pelas

medidas incidentes e vizinhas à linha afetada. Uma vez identi�cado o ET, o banco de

dados é atualizado, ou seja, o status da linha 19− 20 é de�nido como online e uma nova

estimação de estado é efetuada.

Tabela 5.33: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EG, EP e ET

Passo 1
J (x̂) = 4414, 8 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:20 2,9705 -49,3456 -52,0667
P:19 1,0596 26,0095 35,7626

P:21-20 1,1135 -15,3537 -20,6363
P:18-19 1,6759 14,5674 16,9638
P:20-21 1,1135 14,5040 19,4942
P:19-18 1,7107 -14,4779 -16,7701

Na segunda etapa, outro erro foi detectado, uma vez que J (x̂) > C. Neste caso,

analisando a Tabela 5.34, nota-se que a medida Q : 50 apresentou o maior CMEN e que

nenhuma medida adjacente à mesma apresentou CMEN acima do limiar de detecção de

erro, o que caracteriza um EG. Assim, essa medida é corrigida através de seu CNE e uma

nova estimação de estado é realizada.

Na terceira etapa do processamento de erros, mais uma vez houve detecção de erro,

pois obteve-se J (x̂) > C. Analisando a Tabela 5.35, diversas medidas da linha 41 − 42

apresentaram CMENs acima do limiar de detecção de erro, o que nos leva a suspeitar

da ocorrência de um EP nessa linha. Logo, esses parâmetros são adicionados ao vetor de

estado para serem estimados, obtendo-se o resultado apresentado na Tabela 5.36.

Mais uma vez, os erros de aproximação entre os valores estimados e os valores inici-

ais dos parâmetros sem erro encontram-se bem abaixo de 1%, demonstrando a e�cácia
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Tabela 5.34: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EG, EP e ET

Passo 2
J (x̂) = 1227, 8 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
Q:50 2,5606 -8,6905 -9,3297

P:42-41 2,9901 5,1040 5,3819
P:41-42 2,9355 -4,8095 -5,0810
Q:41-42 2,0209 -4,6181 -5,1526
Q:41 0,8001 4,1885 6,7043

Q:42-41 1,8409 3,1513 3,5863
Medida com

∣∣CMEN
∣∣ > 3, 0 II CMEN CNE

Q:50 = -0,1166 2,5606 -8,6905 -9,3297
Medida corrigida pelo CNE : Q:50 = -0,1057 (Erro Aprox. = 0,1888%)

Tabela 5.35: IEEE 57 - Resultado da Metodologia Proposta no Cenário de EG, EP e ET

Passo 3
J (x̂) = 1149, 5 > C = χ2

339;0,95 = 382, 93 ⇒ Erro Detectado!
Lista Decrescente de CMENs

Medida II CMEN CNE
P:42-41 2,9900 5,1165 5,3951
P:41-42 2,9354 -5,0927 -5,3801
Q:41 0,8001 4,3046 6,8904

Q:42-41 1,8408 4,0220 4,5772
Q:41-42 2,0209 -3,9248 -4,3790
P:41 0,7096 3,3160 5,7300

Tabela 5.36: IEEE 57 - Parâmetros Estimados no Cenário de EG, EP e ET

Correção de Parâmetros
Parâmetro Verdadeiro Errôneo Estimado Erro (%)

g41−42 1,2414 1,3158 1,2392 0,1772
b41−42 -2,1109 -2,2376 -2,1098 0,0521
bshunt41−42 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

da metodologia proposta. Como conclusão, pode-se notar que, mesmo em um cenário

bastante desfavorável, o programa implementado ainda conseguiu efetuar corretamente o

processamento dos erros, demonstrando sua con�abilidade.





Capítulo 6

Conclusões e Perspectivas Futuras

Nesta tese, de forma geral, foram estudados e implementados métodos alternativos

para o processamento (detecção, identi�cação e correção) dos diferentes tipos de erros

que ocorrem em estimação de estado em SEP: erros grosseiros em medidas, erros de

parâmetros em elementos série e shunt de linhas de transmissão e erros topológicos.

Assim, este trabalho teve como objetivo principal o desenvolvimento de um estimador

de estado, baseado no método dos mínimos quadrados ponderados, que fosse capaz de

processar de maneira robusta e e�ciente ocorrências simples ou múltiplas de EGs, EPs e

ETs, tendo como base a interpretação geométrica dos erros das medidas.

No decorrer da pesquisa, foi realizada extensa revisão de literatura, onde foram estu-

dados os fundamentos teóricos de estimação de estado em SEP, de métodos tradicionais

de processamento de erros e também de métodos alternativos baseados na interpretação

geométrica dos erros. Através da interpretação geométrica dos erros das medidas e do

conceito de inovação, foi mostrado que o erro da medida é composto de duas componentes,

uma detectável e uma não-detectável. Entretanto, as metodologias tradicionais, até então

utilizadas para processamento de erros, consideram apenas a componente detectável do

erro, uma vez que são baseadas na análise do resíduo normalizado das medidas. Como

consequência, dependendo da amplitude das componentes do erro, essas metodologias

podem falhar.

Tendo em vista as limitações das metodologias clássicas, o projeto de pesquisa dividiu-

se em três frentes de trabalho principais: processamento de EGs, de EPs e de ETs, baseado

nos conceitos geométricos e de inovação. A partir da análise dos erros das medidas, são

utilizados novos índices para detecção, identi�cação e correção de medidas e parâmetros

errôneos, como o II, o CMEN e o CNE.

Como apresentado no Capítulo 4, as consequências de um tipo de erro são bastante

distintas daquelas em decorrência de outro e tais diferenças são essenciais na identi�cação

do tipo de erro que ocorreu, levando a um processamento distinto para cada caso:

• No caso de EG, a medida errônea identi�cada é corrigida pelo seu CNE correspon-
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dente;

• No caso de EP, os parâmetros errôneos são adicionados ao vetor de estado, tendo

seus valores estimados juntamente com as demais variáveis;

• No caso de ET, o status da linha é corrigido e atualizado no banco de dados.

O algoritmo implementado possibilita ao usuário a leitura direta do banco de dados de

medidas, proveniente da solução de um problema de �uxo de carga, em formato txt. Além

disso, também �ca a critério do usuário a adição de ruídos aleatórios no banco de dados.

O método implementado mostrou-se e�caz no processamento de EGs, EPs e ETs do tipo

exclusão em diversos cenários de ocorrência de erros. Além disso, foram realizados testes

comparativos com as metodologias tradicionais, onde os resultados obtidos demonstraram

a e�cácia superior da metodologia proposta.

Como sugestão de trabalho futuro, pode-se estudar a modelagem de erros topológicos

do tipo inclusão, a �m de incluir também esse tipo de erro no processamento efetuado

pela metodologia desenvolvida.
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Apêndice A

Modelagem de Linhas de

Transmissão e Equações de Fluxo de

Carga

Para a representação de um ramo do sistema elétrico, no modelo barra-ramo, foi

adotado o modelo π apresentado em MONTICELLI (1999). A Figura A.1 ilustra esse

modelo.

Figura A.1: Modelo π generalizado de uma linha de transmissão.

O modelo π equivalente de uma linha de transmissão é composto por três parâmetros:

resistência série rkl, reatância série xkl e susceptância shunt bshkl . Uma vez que a expressão

da impedância série em termos dos parâmetros é dada por:

zkl = rkl + jxkl (A.1)

e o tipo de análise de circuito empregada é a nodal, torna-se necessário trabalhar com os

parâmetros série em termos da condutância e da susceptância da linha, logo, a admitância

série da linha é dada por:

ykl = z−1
kl = gkl + jbkl, (A.2)
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onde:

gkl =
rkl

r2kl + x2
kl

e bkl = − xkl

r2kl + x2
kl

. (A.3)

Observação 10. Como o modelo π representa uma linha de transmissão, têm-se rkl e

xkl positivos, o que implica gkl positivo e bkl negativo (ou indutivo). Já o elemento bshkl é

positivo, pois o elemento shunt de linha é do tipo capacitivo.

A partir da análise da corrente Ikl, como mostrada na Figura A.3, nota-se que ela

é constituída de duas componentes: uma em série (ramo da impedância zkl) e outra

shunt (ramo da susceptância bshkl ). Assim, através da análise nodal, têm-se as seguintes

expressões:
Ikl = ykl (Ek − El) + jbshklEk;

Ilk = ykl (El − Ek) + jbshklEl,
(A.4)

sendo Ek = Vke
jθk e El = Vle

jθl .

Com base nas relações de tensões e correntes, obtém-se o equacionamento do �uxo de

potência complexa correspondente a uma linha de transmissão:

S∗
kl = Pkl − jQkl = E∗

kIkl

S∗
kl = E∗

k

[
ykl (Ek − El) + jbshklEk

]
S∗
kl = yklVke

−jθk
(
Vke

jθk − Vle
jθl
)
+ jbshkl V

2
k

S∗
kl = yklV

2
k − yklVkVle

−j(θk−θl) + jbshkl V
2
k .

(A.5)

Considerando θkl = θk − θl, ejθkl = cos θkl + jsenθkl, e−jθkl = cos θkl − jsenθkl e

ykl = gkl + jbkl, tem-se:

S∗
kl = (gkl + jbkl)V

2
k − (gkl + jbkl)VkVl (cos θkl − jsenθkl) + jbshkl V

2
k (A.6)

Separando a parte real e imaginária da Equação A.6, obtém-se os �uxos ativos e

reativos:
Pkl = V 2

k gkl − VkVlgkl cos θkl − VkVlbklsenθkl;

Qkl = −V 2
k

(
bkl + bshkl

)
+ VkVlbkl cos θkl − VkVlgklsenθkl.

(A.7)

De forma similar, e considerando cos θlk = cos θkl e senθlk = −senθkl, os �uxos Plk e

Qlk são obtidos:

Plk = V 2
l gkl − VkVlgkl cos θkl + VkVlbklsenθkl;

Qlk = −V 2
l

(
bkl + bshkl

)
+ VkVlbkl cos θkl + VkVlgklsenθkl.

(A.8)

A.1 Modelagem de Transformadores

O modelo equivalente de transformadores utilizado em estudos de �uxo de potência e

estimação de estado é composto por uma impedância zkl em série e um auto-transformador

ideal no primário, com uma relação de transformação dada por tkl. Tal modelo pode ser

visualizado na Figura A.2 (MONTICELLI, 1999).
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Figura A.2: Modelo de transformador com relação complexa de transformação
tkl = akl.e

jϕ.

Observação 11. Caso os dados do transformador estejam de acordo com a representação

tkl : 1, basta converter a relação da seguinte forma:

tkl =
1

tkl
. (A.9)

Por exemplo, se é dado um transformador de 500/750 kV com relação de tap de

1, 050 : 1 no lado de baixa (500 kV ) e sem defasagem, então: tkl = 1/1, 050 = 0, 9524.

Como pode ser observado na Figura A.2, P denota um ponto de referência para a

relação de transformação. Assim, a magnitude de tensão neste ponto, em relação à barra

k é dada por: VP = aklVke
jφ, sendo ϕ o valor da defasagem causada pelo transformador.

A.2 Equações de Fluxos de Potência entre Barras

Generalizando o modelo equivalente de linhas de transmissão e de transformadores,

obtém-se o modelo π generalizado, apresentado na Figura A.3.

Figura A.3: Modelo π generalizado.

A partir da aplicação das leis de Kirchho�, sobre o modelo π generalizado, obtêm-se

as seguintes expressões para os �uxos de potência ativa (Pkl) e reativa (Qkl) no ramo que

conecta as barras k e l (MONTICELLI, 1983):

i) Da barra k para a barra l :

Pkl = akl
2.Vk

2.gkl − akl.Vk.Vl.gkl. cos(θkl + ϕ)− akl.Vk.Vl.bkl.sen(θkl + ϕ), (A.10)

Qkl = −akl
2.Vk

2.(bkl + bshkl ) + akl.Vk.Vl.bkl. cos(θkl + ϕ)− akl.Vk.Vl.gkl.sen(θkl + ϕ). (A.11)



124A. Modelagem de Linhas de Transmissão e Equações de Fluxo de Carga

ii) Da barra l para a barra k :

Plk = Vl
2.gkl − akl.Vk.Vl.gkl. cos(θlk − ϕ)− akl.Vk.Vl.bkl.sen(θlk − ϕ), (A.12)

Qlk = −Vl
2.(bkl + bshkl ) + akl.Vk.Vl.bkl. cos(θlk − ϕ)− akl.Vk.Vl.gkl.sen(θlk − ϕ). (A.13)

Observação 12. Note que o efeito do transformador está relacionado à barra k, isto por-

que o transformador está conectado a esta barra. Assim, é de suma importância observar

que a relação alk não faz parte do equacionamento, logo, deve-se ter o devido cuidado ao

se implementar os �uxos da barra l para a barra k.

Observação 13. Na expressão generalizada de Qkl (Eq. A.11), o termo −akl
2 aparece

multiplicando bshkl , o que �sicamente não existe. Entretanto, o seu uso não é errado, uma

vez que, se o dispositivo for uma linha de transmissão, alk tem valor unitário (akl = 1),

não afetando erroneamente a expressão de �uxo de potência reativa. Se o dispositivo

envolvido for um transformador, bshkl tem valor nulo (bshkl = 0), não causando nenhum

prejuízo à expressão.

A.3 Equações de Injeções de Potência em Barras

Para se obter o equacionamento das injeções de potência nas barras do SEP, primeira-

mente deve-se ter em mãos o valor líquido de injeção de corrente em uma barra genérica,

considerando todos os �uxos de corrente incidentes sobre a mesma. A Figura A.4 ilustra

essa situação.

Figura A.4: Possíveis correntes incidentes em uma barra genérica k.

Assim, para o caso geral, a seguinte equação é válida:

Ik + Ishk =
∑
l∈Ωk

Ikl, (A.14)

para k = 1, ..., n, onde k é uma barra genérica do SEP, l é um nó adjacente a k, Ωk

representa o conjunto de barras adjacentes à barra k e n é o número de barras do sistema.
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Através das relações complexas de corrente para linhas de transmissão e transforma-

dores (defasadores ou não) desenvolvidas na seção anterior, esboça-se a forma uni�cada

de �uxo de corrente da barra k para a barra l :

Ikl =
(
a2klykl + jbshkl

)
Ek +

(
−aklykle

−jφ
)
El. (A.15)

Dessa forma, Ik pode ser reescrita por:

Ik =

[
jbshk +

∑
l∈Ωk

(
a2klykl + jbshkl

)]
Ek +

∑
l∈Ωk

(
−akle

−jφykl
)
El. (A.16)

A Equação A.15 pode ser re-arranjada na forma matricial como:

I = Y.E, (A.17)

sendo: I o vetor de injeção de corrente na barra, Y a matriz de admitância do sistema e

E o vetor de tensão na barra.

Os elementos da matriz Y não pertencentes à diagonal principal, são da seguinte

forma:

Ykl = −akle
−jφykl, (A.18)

já os elementos da diagonal principal de Y, são:

Ykk = yshk +
∑
l∈Ωk

(
a2klykl + yshkl

)
. (A.19)

Assim, a forma matricial completa de injeção de corrente na barra genérica k é dada

por:

Ik = YkkEk +
∑
l∈Ωk

YklEl =
∑
l∈K

YklEl, (A.20)

onde K é o número de barras adjacentes à barra k, incluindo ela mesma.

A matriz Y é comumente decomposta em parte real e imaginária, sendo estas repre-

sentadas respectivamente por G e B, ou melhor, Ykl = Gkl + jBkl. Logo, a expressão da

injeção de corrente resultante torna-se:

Ik =
∑
l∈K

(Gkl + jBkl)El. (A.21)

Da expressão de injeção de potência complexa em uma barra, segue o equacionamento
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a seguir:

S∗
k = Pk − jQk = E∗

kIk

S∗
k = Vke

−jθk

{[
jbshk +

∑
l∈Ωk

(
a2klykl + jbshkl

)]
Ek +

∑
l∈Ωk

(
−akle

−jφykl
)
El

}

S∗
k = V 2

k

[
jbshk +

∑
l∈Ωk

(
a2klykl + jbshkl

)]
+ VkVl

∑
l∈Ωk

(
−akle

−j(θk−θl+φ)ykl
)

S∗
k = V 2

k jb
sh
k + V 2

k

∑
l∈Ωk

[
a2kl (gkl + jbkl) + jbshkl

]
+

−VkVl

∑
l∈Ωk

{akl (gkl + jbkl) [cos (θkl + φ)− jsen (θkl + φ)]}.

(A.22)

Separando-se a parte real da parte imaginária, tem-se:

Pk =
∑
l∈Ωk

V 2
k a

2
klgkl −

∑
l∈Ωk

aklVkVlgkl cos (θkl + φ)−
∑
l∈Ωk

aklVkVlbklsen (θkl + φ)

Qk = −V 2
k b

sh
k −

∑
l∈Ωk

V 2
k

(
a2klbkl + bshkl

)
+
∑
l∈Ωk

aklVkVlbkl cos (θkl + φ)+

−
∑
l∈Ωk

aklVkVlgklsen (θkl + φ) .

(A.23)

Em termos da matriz admitância Y, as equações acima são dadas por:

Pk = Vk

∑
l∈Ωk

Vl (Gkl cos θkl +Bklsenθkl) =
∑
l∈Ωk

Pkl, (A.24)

Qk = Vk

∑
l∈Ωk

Vl (Gklsenθkl −Bkl cos θkl) =− V 2
k b

sh
k +

∑
l∈Ωk

Qkl. (A.25)

A.4 Equações de Magnitude de Tensão

Como os medidores de tensão medem diretamente o valor da magnitude dessa gran-

deza, sua expressão, em relação ao estado de tensão (V ), é direta:

Vk = Vk. (A.26)

A.5 Estrutura da Matriz Jacobiana

A composição da matriz Jacobiana (H ) depende diretamente da sequência, ou posição,

das variáveis de estado e do vetor de medidas. Assim, �ca a critério de cada um o

posicionamento de cada derivada parcial de medida em relação ao estado aferido. Uma
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possível estrutura da matriz Jacobiana é apresentada a seguir.



∂Pkl

∂θk

∂Pkl

∂θl

∂Pkl

∂Vk

∂Pkl

∂Vl
∂Qkl

∂θk

∂Qkl

∂θl

∂Qkl

∂Vk

∂Qkl

∂Vl
∂Pk

∂θk

∂Pk

∂θl

∂Pk

∂Vk

∂Pk

∂Vl
∂Qk

∂θk

∂Qk

∂θl

∂Qk

∂Vk

∂Qk

∂Vl
∂Vk

∂θk

∂Vk

∂θl

∂Vk

∂Vk

∂Vk

∂Vl

 . (A.27)

Considerando as equações generalizadas de �uxos de potência, de injeções de potência,

de magnitudes de tensão e as variáveis de estado θk, θl, Vk e Vl, as equações das derivadas

parciais de cada partição da matriz Jacobiana são dadas como apresentado a seguir:

• Fluxos de potência ativa da barra k para a barra l :

∂Pkl

∂θk
= aklVkVlgklsen (θkl + φ)− aklVkVlbkl cos (θkl + φ)

∂Pkl

∂θl
= −aklVkVlgklsen (θkl + φ) + aklVkVlbkl cos (θkl + φ)

∂Pkl

∂Vk

= 2a2klVkgkl − aklVlgkl cos (θkl + φ)− aklVlbklsen (θkl + φ)

∂Pkl

∂Vl

= −aklVkgkl cos (θkl + φ)− aklVkbklsen (θkl + φ) .

(A.28)

• Fluxos de potência ativa da barra l para a barra k :

∂Plk

∂θk
= −aklVkVlgklsen (θlk − φ) + aklVkVlbkl cos (θlk − φ)

∂Plk

∂θl
= aklVkVlgklsen (θlk − φ)− aklVkVlbkl cos (θlk − φ)

∂Plk

∂Vk

= −aklVlgkl cos (θlk − φ)− aklVlbklsen (θlk − φ)

∂Plk

∂Vl

= 2Vlgkl − aklVkgkl cos (θlk − φ)− aklVkbklsen (θlk − φ) .

(A.29)

• Fluxos de potência reativa da barra k para a barra l :

∂Qkl

∂θk
= −aklVkVlbklsen (θkl + φ)− aklVkVlgkl cos (θkl + φ)

∂Qkl

∂θl
= aklVkVlbklsen (θkl + φ) + aklVkVlgkl cos (θkl + φ)

∂Qkl

∂Vk

= −2a2klVk

(
bkl + bshkl

)
+ aklVlbkl cos (θkl + φ)− aklVlgklsen (θkl + φ)

∂Qkl

∂Vl

= aklVkbkl cos (θkl + φ)− aklVkgklsen (θkl + φ) .

(A.30)
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• Fluxos de potência reativa da barra l para a barra k :

∂Qlk

∂θk
= aklVkVlbklsen (θlk − φ) + aklVkVlgkl cos (θlk − φ)

∂Qlk

∂θl
= −aklVkVlbklsen (θlk − φ)− aklVkVlgkl cos (θlk − φ)

∂Qlk

∂Vk

= aklVlbkl cos (θlk − φ)− aklVlgklsen (θlk − φ)

∂Qlk

∂Vl

= −2Vl

(
bkl + bshkl

)
+ aklVkbkl cos (θlk − φ)− aklVkgklsen (θlk − φ) .

(A.31)

• Injeções de potência ativa na barra k :

∂Pk

∂θk
=
∑
l∈Ωk

aklVkVl [gklsen (θkl + φ)− bkl cos (θkl + φ)]

∂Pk

∂θl
= aklVkVl [−gklsen (θkl + φ) + bkl cos (θkl + φ)]

∂Pk

∂Vk

=
∑
l∈Ωk

2a2klVkgkl − aklVl [gkl cos (θkl + φ) + bklsen (θkl + φ)]

∂Pk

∂Vl

= −aklVk [gkl cos (θkl + φ) + bklsen (θkl + φ)] .

(A.32)

• Injeções de potência reativa na barra k :

∂Qk

∂θk
=
∑
l∈Ωk

−aklVkVl [bklsen (θkl + φ) + gkl cos (θkl + φ)]

∂Qk

∂θl
= aklVkVl [bklsen (θkl + φ) + gkl cos (θkl + φ)]

∂Qk

∂Vk

= −2Vkb
sh
k +

∑
l∈Ωk

{
−2Vk

(
a2kl + bkl + bshkl

)
+

Vl [aklbkl cos (θkl + φ)− aklgklsen (θkl + φ)]

}
∂Qk

∂Vl

= aklVk [bkl cos (θkl + φ)− gklsen (θkl + φ)] .

(A.33)

As derivadas parciais relativas às equações de injeções de potência ativa e reativa

podem também ser expressas em função da matriz admitância do SEP, como descrito a

seguir:

• Injeções de potência ativa na barra k :

∂Pk

∂θk
=
∑
l∈Ωk

VkVl (−Gklsenθkl +Bkl cos θkl)

∂Pk

∂θl
= VkVl (Gklsenθkl −Bkl cos θkl)

∂Pk

∂Vk

= 2VkGkk +
∑
l∈Ωk

Vl (Gkl cos θkl +Bklsenθkl)

∂Pk

∂Vl

= Vk (Gkl cos θkl +Bklsenθkl) .

(A.34)
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• Injeções de potência reativa na barra k :

∂Qk

∂θk
=
∑
l∈Ωk

VkVl (Gkl cos θkl +Bklsenθkl)

∂Qk

∂θl
= −VkVl (Gkl cos θkl +Bklsenθkl)

∂Qk

∂Vk

= −2VkBkk +
∑
l∈Ωk

Vl (Gklsenθkl −Bkl cos θkl)

∂Qk

∂Vl

= Vk (Gklsenθkl −Bkl cos θkl) .

(A.35)

Observação 14. Note que a expressão
∑
l∈Ωk

diz respeito a todas as barras adjacentes à

barra k, ou seja, compreende também elementos fora da diagonal principal.

• Magnitudes de tensão na barra k :

∂Vk

∂θk
= 0

∂Vk

∂θl
= 0

∂Vk

∂Vk

= 1

∂Vk

∂Vl

= 0.

(A.36)

Observação 15. Para mais detalhes acerca da modelagem de linhas de transmissão e

das equações de �uxo de carga, ver os capítulos 1 e 5 de (MONTICELLI, 1983) e/ou os

capítulos 4 e 10 de MONTICELLI (1999).

Observação 16. Em estimação de estado, a barra de referência é utilizada apenas como

referência angular, diferentemente do problema de �uxo de carga, para o qual a barra

de referência também serve pra suprir as cargas do sistema. Assim, no problema de

estimação pode-se escolher qualquer barra como referência angular, porém, a coluna de H

referente ao ângulo de referência deve ser eliminada do processo.





Apêndice B

Demonstração Matemática para o

Índice de Inovação

Como ponto de partida, obteve-se a seguinte expressão para o Índice de Inovação da

i -ésima medida:

IIi =
∥eiD∥R−1

∥eiU∥R−1

=
b

√
((I − P ) δi)

TR−1 ((I − P ) δi)

b

√
(Pδi)

TR−1 (Pδi)
(B.1)

Através de uma simples operação matricial, pode-se escrever o numerador da Eq. (B.1)

como: ∥∥eiD∥∥R−1 = b

√
((I − P ) δi)

TR−1 ((I − P ) δi) = b
√
δTi (STR−1S) δi. (B.2)

Como δi =

[
0, . . . , 0,

i

1, 0, . . . , 0

]T
, a seguinte expressão é válida:

δTi Bδi = Bii, (B.3)

sendo B uma matriz quadrada cuja ordem é igual ao número de linhas de δi.

A partir da Eq. (B.3), veri�ca-se que a Eq. (B.2) pode ser reescrita como:∥∥eiD∥∥R−1 = b
√
δTi (STR−1S) δi = b

√
(STR−1S)ii. (B.4)

Por sua vez, a expressão matricial STR−1S ainda pode ser simpli�cada utilizando a

propriedade de S apresentada na Seção 3.2.2, isto é:

STR−1S = R−1S. (B.5)

Finalmente, substituindo a Eq. (B.5) na Eq. (B.4), chega-se à forma simpli�cada do

numerador da Eq. (B.1):∥∥eiD∥∥R−1 = b
√

(STR−1S)ii = b
√

(R−1S)ii∥∥eiD∥∥R−1 = b

√
1

σ2
i

Sii = bσ−1
i

√
(1− Pii).

(B.6)
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De maneira similar, agora para o denominador, tem-se o seguinte desenvolvimento

matemático: ∥∥eiU∥∥R−1 = b

√
(Pδi)

TR−1 (Pδi) = b
√

δTi (P TR−1P ) δi∥∥eiU∥∥R−1 = b
√
(P TR−1P )ii = b

√
(R−1P )ii∥∥eiU∥∥R−1 = b

√
1

σ2
i

Pii = bσ−1
i

√
Pii.

(B.7)



Apêndice C

Cyber-security no Contexto de

Estimação de Estado

C.1 Introdução

O monitoramento dos sistemas de potência é necessário para garantir o funcionamento

con�ável das redes elétricas, uma vez que fornece informações pertinentes sobre a condição

do sistema com base nas leituras de medidores instalados em áreas importantes da rede

elétrica. Essas medidas são normalmente transmitidas para um centro de controle, um

componente do SEP que retém dados cruciais do sistema e possibilita o monitoramento

centralizado e capacidade de controle para a rede, e armazenadas em um sistema de

telemetria (SCADA). A estimação de estado é utilizada no monitoramento do sistema

para estimar melhor o estado da rede elétrica através da análise dos dados dos medidores

e dos modelos do sistema de potência.

É possível que um invasor comprometa os medidores para introduzir medidas ma-

liciosas no sistema de telemetria de um SEP (LIU; REITER; NING, 2009). Se essas

medidas comprometidas afetarem o resultado da estimação de estado, elas podem enga-

nar os algoritmos de controle da rede elétrica, possivelmente resultando em consequências

catastró�cas, como blackouts em grandes áreas geográ�cas. Um meio para realizar esse

ataque é conhecido como um ataque de injeção de dados falsos (FDI, do inglês False Data

Injection), que corresponde a modi�car dados armazenados ou transmitidos e pode ser

direcionado contra a infra-estrutura de comunicação de dados, armazenamento de dados

no centro de controle ou até mesmo unidades terminais remotas (RTUs, do inglês Remote

Terminal Units) do sistema SCADA.

À medida que as "redes de energia inteligentes" (Smart Grids) evoluem, há uma

ampliação na parte cibernética dos sistemas de potência e, portanto, há um aumento no

número de possíveis vetores de ameaça para ataques de FDI. Assim, torna-se cada vez mais

importante identi�car as vulnerabilidades dos sistemas e processos existentes. Os ataques

do tipo FDI modi�cam os dados gerados pelo sistema SCADA e podem potencialmente
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provocar duas consequências negativas (LIU; REITER; NING, 2009):

1. Se os dados forem alterados de maneira que não sejam detectados como falsos pelo

estimador de estado, o estado operativo do sistema será errado e poderá levar a

ações do operador da rede que possam pôr em risco a segurança do sistema;

2. Em outros casos, a intenção do invasor pode não ser ocultar o ataque. Mesmo

que o ataque seja detectado, parte do sistema pode tornar-se não-observável, o que

impossibilita o estimador de determinar os valores das variáveis de estado.

C.1.1 Implicações Práticas

É importante ressaltar que realizar um ataque dessa natureza representa um grande

desa�o para os invasores, exigindo que os mesmos conheçam a con�guração do sistema

de potência alvo. Essas informações geralmente são mantidas em segredo pelas compa-

nhias do setor de energia em seus centros de controle ou outros locais com medidas de

segurança. Assim, não é trivial para um invasor obter informações de con�gurações do

sistema para modelar e executar um ataque FDI. No entanto, seria de�nitivamente errado

assumir que os invasores não podem acessar essas informações. Por exemplo, é possível

obter a con�guração da rede elétrica norte-americana a partir do sistema de mapeamento

POWERmap, que contém informações sobre cada central geradora, subestação e linha de

transmissão 115-765 kV da rede elétrica americana (KINNEY et al., 2005). Um invasor

também pode aproveitar-se de fontes disponíveis publicamente, fotos de satélite ou através

de abordagens de engenharia social para obter a informação desejada.

Outro forte requisito para os invasores é a manipulação dos medidores ou de suas

medidas. Os invasores podem manipular �sicamente os medidores ou as suas medições

antes de serem utilizadas para a estimação de estado nos centros de controle. Novamente,

devido à proteção existente na rede elétrica, isso não é uma tarefa trivial. No entanto,

supor que isso seja impossível acarretaria em uma falsa sensação de segurança e abriria

caminho para catástrofes futuras.

Apesar da di�culdade de executar ataques FDI, é crítico que os engenheiros de sis-

temas de potência e os encarregados pela segurança de redes elétricas e de comunicação

estejam cientes dessa ameaça. Os estimadores de estado existentes e os processos que

os acompanham assumem uma detecção quase perfeita de erros de medidas. Entretanto,

como já mostrado previamente neste trabalho, um erro gerado por um ataque pode passar

sem ser detectado pelos métodos tradicionais de processamento de erros. As discrepân-

cias geradas por esses erros podem ser ampliadas nos processos posteriores à estimação

de estado, levando a sérios impactos à operação de SEPs. Logo, pesquisas adicionais são

necessárias para avaliar as implicações de tais ataques.
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C.1.2 Revisão de Literatura

As pesquisas sobre vulnerabilidades de sistemas de potência a ataques cibernéticos têm

aumentado signi�cativamente no passado recente e têm sido publicadas em periódicos de

prestígio nas áreas de sistemas elétricos de potência e de tecnologia da informação e podem

ser classi�cadas em três categorias principais (HUG; GIAMPAPA, 2012):

1. Análise de vulnerabilidades: os pontos fracos inerentes do processamento de erros

em estimação de estado são investigados sob a perspectiva de um invasor (LIU;

REITER; NING, 2009; DAN; SANDBERG, 2010; TEIXEIRA et al., 2010; SAND-

BERG; TEIXEIRA; JOHANSSON, 2010), isto é, quais as medidas SCADA precisam

ser alteradas e em qual magnitude para tornar o ataque indetectável pelos métodos

tradicionais de processamento de erros?

2. Análise de consequências: Múltiplas funções como cálculo de �uxo de potência

ótimo, análise e gerenciamento de contingências e controle automático de geração

utilizam dados provenientes do estimador de estado como entrada para determi-

nar con�gurações de controle. Essa área de pesquisa (ESFAHANI et al., 2010a;

SRIDHAR; MANIMARAN, 2010; ESFAHANI et al., 2010b; XIE; MO; SINOPOLI,

2010) investiga quais as consequências resultantes sobre essas funções, caso um

ataque FDI permaneça não detectado e como um invasor poderia aproveitar essa

vulnerabilidade.

3. Desenvolvimento de contramedidas: o foco dessa área de pesquisa é como detectar

ataques maliciosos e proteger os sistemas elétricos de potência. A maioria das

pesquisas realizadas nessa área (KOSUT et al., 2010; BOBBA et al., 2010; KIM;

POOR, 2011; CHAOJUN; JIRUTITIJAROEN; MOTANI, 2015) se concentra em

melhorar os métodos de processamento de erros (propósito também deste trabalho)

ou melhorar a segurança dos sistemas de comunicação e telemetria através de, por

exemplo, barreiras de acesso e criptogra�a de dados.

C.2 Modelagem de Ataques

O objetivo de um invasor furtivo é o de comprometer as medidas que advêm de sistemas

de telemetria e que são utilizadas pelo estimador de estado, de modo que (TEIXEIRA

et al., 2010):

1. O algoritmo do estimador de estado seja convergente;

2. Para o conjunto alvo de medidas, os valores estimados após a convergência sejam

próximos dos valores comprometidos pelo invasor;

3. O ataque permaneça não detectado pelos métodos de processamento de erros.
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Como consequência da ação furtiva de um invasor, as variáveis de estado incorretas

geradas pelo estimador podem ter efeitos diferentes em outros processos de gerenciamento

de energia. De fato, conforme ilustrado na Figura C.1, as variáveis de estado são utilizadas

como entrada para outras aplicações de software, em particular a análise de contingências

e o �uxo de potência ótimo.

Figura C.1: Estimador de estado sob ataque.

Seja o vetor de medidas corrompido denominado za. Assume-se o seguinte modelo

aditivo de ataque:

za = z + a, (C.1)

onde a ∈ Rm é o vetor de ataque introduzido pelo invasor e possui valores nulos nas

posições das medidas não comprometidas.

Sob ataque, a Equação Normal :[
HT

(
xk
)
R−1H

(
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fornecerá as seguintes estimativas:

xk+1
a = xk

a +
[
HT

(
xk
a

)
R−1H

(
xk
a

)]−1
HT

(
xk
a

)
R−1ra

(
xk
a

)
, (C.3)

na iteração k = 0, 1, ..., onde xk
a é a estimativa comprometida na iteração k e ra

(
xk
a

)
=

za−h
(
xk
a

)
. Se as condições de convergência se aplicarem, então essas iterações convergem

para x̂a, que é o vetor comprometido de variáveis de estado devido ao uso de za.

Como a�rmado previamente, os métodos tradicionais de processamento de erros em

estimação de estado baseiam-se na análise do resíduo normalizado das medidas e na

veri�cação se o mesmo encontra-se abaixo de um limiar de detecção de erro (β), que é

escolhido de acordo com a permissibilidade de alarme falso. Assim, a ação do invasor

não será detectada pelo teste do maior resíduo normalizado se a seguinte condição for

obedecida:

i) O resíduo da medida sob ataque r (x̂a) = za−h (x̂a) em sua forma normalizada não

excede o limiar de detecção rNa < β.
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Finalmente, seja o conjunto contendo os índices i das medidas alvo, representado por

ζa. Para cada i ∈ ζa, é do interesse do invasor que a medida estimada ẑia = hi (x̂a)

seja igual ao valor da medida corrompida zia. No entanto, tal condição pode não ser

satisfeita uma vez que as medidas corrompidas podem não ser consistentes com o modelo,

resultando na violação da condição i) citada previamente (TEIXEIRA et al., 2010). Sendo

assim, chega-se à segunda condição que adicionalmente governará a síntese de um vetor

de ataque a:

ii) O vetor de ataque a é escolhido de maneira que |zia − ẑia| < η, ∀ i ∈ ζa, onde η é

uma constante positiva de pequena magnitude.

Portanto, o objetivo de um invasor furtivo é encontrar e aplicar um vetor de ataque a

que satisfaça as condições i) e ii) acima.

C.2.1 Modelo de Ataque DC

Seja za a representação do vetor de medidas que pode conter dados maliciosos. O

vetor za pode ser representado como:

za = z + a, (C.4)

onde z = [z1, ..., zm]
T é o vetor de medidas originais e a = [a1, ..., am]

T é o vetor de dados

maliciosos adicionados às medidas originais, aqui denominado como vetor de ataque.

Um i -ésimo elemento ai sendo não-nulo, signi�ca que o invasor comprometeu o i -ésimo

medidor e, logo, substituiu a medida original zi por uma medida errônea zi + ai.

O invasor pode escolher qualquer vetor não-nulo arbitrário como o vetor de ataque a

e, então, construir as medidas maliciosas za. Sejam x̂a e x̂ as estimativas de x utilizando

o vetor contendo medidas maliciosas za e o vetor de medidas originais z, respectivamente.

O vetor x̂a pode ser representado como:

x̂a = x̂+ c, (C.5)

onde c é um vetor não-nulo de dimensão n. Note que c representa o erro de estimação

causado pelo invasor.

Como apresentado na literatura básica de estimação de estado (MONTICELLI, 1999;

ABUR; EXPÓSITO, 2004), o algoritmo de detecção de erros grosseiros em medidas cal-

cula a norma-L2 dos resíduos correspondentes das medidas para checar se existem erros

grosseiros ou não. Entretanto, se o invasor puder usar Hc como o vetor de ataque a (i.e.

a = Hc), então a norma-L2 dos resíduos de za é igual à dos resíduos de z, como será

demonstrado no Teorema a seguir:

• Teorema

Suponha que o vetor de medidas originais "z" pode passar pelo teste tradicional de

detecção de erros em medidas. Então, o vetor contendo medidas maliciosas za também
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pode passar pelo teste de detecção, se o vetor "a" é uma combinação linear dos vetores

coluna da matriz Jacobiana "H" (i.e. a = Hc) (LIU; REITER; NING, 2009).

Demonstração

Uma vez que z passa pelo teste de detecção, tem-se que ∥z −Hx̂∥ ≤ β, onde β é o

limiar de detecção de erro. O vetor de variáveis de estado estimadas x̂a, obtido a partir

de za, pode ser representado como x̂+ c. Se a = Hc, i.e., a é uma combinação linear dos

vetores coluna h1, ..., hn de H, então, a norma-L2 resultante dos resíduos das medidas é:

∥za −Hx̂a∥ = ∥z + a−H (x̂+ c)∥
= ∥z −Hx̂+ (a−Hc)∥

= ∥z −Hx̂∥ ≤ β.

(C.6)

Então, a norma-L2 dos resíduos das medidas de za é menor que o limiar de detecção

β. Isso signi�ca que za também pode passar pelo teste tradicional de detecção de erros

em medidas.

q.c.d.

Estes vetores de ataque, os quais a = Hc, são denominados vetores de ataque de injeção

de dados falsos (FDI, como de�nido previamente). Assim, um invasor pode manipular os

dados falsos injetados para passar despercebido pelos métodos tradicionais de detecção

de erros em medidas e, além disso, introduzir erros arbitrários na saída da estimação de

estado (uma vez que cada elemento de c pode ser um número arbitrário).

Uma estimativa do número mínimo de medidas que precisam ser comprometidas para

ocultar o ataque do estimador de estado, assumindo que existe pelo menos uma medida

de injeção de potência em cada barra do SEP, pode ser obtida considerando a matriz

Jacobiana H. Para ocultar um ataque na i -ésima medida, apenas as colunas de H que

têm um valor diferente de zero na linha i precisam ser consideradas. Para cada uma dessas

colunas, o número de elementos não-nulos é determinado. Assim, o número mínimo de

medidas a se comprometer é igual ao menor número de elementos não-nulos em qualquer

uma dessas colunas. Este número mínimo será o número real de medidas que devem ser

comprometidas, se todas as injeções de potência nas barras e todos os �uxos de potência

nas linhas forem medidos (HUG; GIAMPAPA, 2012).

C.2.2 Modelo de Ataque AC

Nesta seção, dar-se-á sequência à modelagem descrita na seção anterior e estendê-la

para o caso de estimação de estado AC. O primeiro passo é determinar quais medidas

precisam ser manipuladas de maneira a ocultar um ataque à uma medida especí�ca e, em

um segundo momento, determinar os valores para essas medidas manipuladas.

Para ocultar o erro introduzido em uma medida, o valor resultante da estimação de

estado de pelo menos uma variável de estado deve ser manipulado. Isto, por sua vez, requer
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a manipulação de todas as medidas que são diretamente dependentes desta variável de

estado. Na estimação de estado DC, a matriz Jacobiana H provê a informação de qual

medida é dependente de qual variável de estado, i.e., um valor não-nulo do elemento

ij indica que o valor da medida zi é uma função direta da variável de estado xj. Em

estimação de estado AC, a relação entre variáveis de estado e medidas é não-linear e dada

por:

z = h (x) + e. (C.7)

Entretanto, a matriz Jacobiana de h (x) provê a informação de qual medida é depen-

dente de qual variável de estado, i.e., caso uma medida seja diretamente dependente de

certa variável de estado, o elemento especí�co na linha correspondente à medida e na

coluna correspondente à variável de estado deve ser diferente de zero. Caso contrário,

se a medida não é diretamente dependente de certa variável de estado, então o elemento

correspondente em H é igual a zero.

Logo, o algoritmo utilizado na análise DC para identi�car as medidas que precisam

ser alteradas pode ser aplicado à medida Jacobiana. Considerando a linha associada à

medida alvo e as colunas às quais essa linha possui elementos não-nulos, o número mínimo

de medidas que precisam ser manipuladas pode ser determinado. Tal número é igual ao

número mínimo de elementos não-nulos em qualquer uma destas colunas.

Uma vez conhecidas quais medidas devem ser alteradas, o próximo passo é determinar

os valores para os quais as medidas precisam ser alteradas. De forma similar à análise

DC, a escolha da coluna e das medidas a serem ajustadas determinam a variável de estado

(neste caso, magnitude de tensão ou ângulo de fase de tensão) para o qual o valor estimado

será alterado.

Assumindo que o invasor deseja alterar o �uxo de potência da linha que conecta as

barras i e j e escolheu Vi como a variável de estado a ser impactada, então a seguinte

equação deve ser resolvida para encontrar a magnitude de tensão que produza o �uxo de

potência desejado:

Pij = V 2
i,agij − Vi,aVjgij cos (θi − θj)− Vi,aVjbijsen (θi − θj) , (C.8)

onde o subscrito "a" indica a variável de estado que será manipulada pelo invasor. Trata-

se de uma equação quadrática para a qual existem múltiplas soluções. Na maioria dos

casos, no entanto, somente uma das soluções faz sentido físico. Enquanto na análise DC,

o invasor não precisava saber os valores das variáveis de estado, este não é mais o caso na

análise AC. Para resolver a equação acima, o invasor precisa saber, ou estimar, os valores

de Vj e θi−θj. Uma vez determinado o valor de Vi,a, os valores para as outras medidas são

calculados utilizando as equações de �uxos de potência nas linhas e injeções de potência

nas barras.

Outra opção para o invasor seria escolher θi como a variável de estado a ser impactada.

Uma vez que a sensibilidade dos �uxos e injeções de potência ativa, em relação aos ângulos
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de fase, é signi�cativamente maior que em relação às magnitudes de tensão, um impacto

maior nas medidas de potência ativa é esperado caso ocorram pequenas mudanças nos

ângulos de fase. Caso a magnitude de tensão e o ângulo de fase sejam escolhidos como

variáveis a serem impactadas, as possibilidades de conjuntos de soluções se tornam ainda

maiores.

Uma condição necessária de como a medida, identi�cada no primeiro passo, deve ser

manipulada de forma a garantir um ataque furtivo pode ser derivada da seguinte maneira:

∥za − h (x̂a)∥ = ∥z + a− h (x̂+ c)∥

=

∥∥∥∥∥
(

z1

z2 + a2

)
−

[
h1 (x̂1)

h2 (x̂1, x̂2 + c)

]∥∥∥∥∥
=

∥∥∥∥∥
(

z1

z2

)
−

[
h1 (x̂1)

h2 (x̂1, x̂2)

]∥∥∥∥∥
= ∥z − h (x̂)∥ ≤ β.

(C.9)

As variáveis com o subscrito "1" correspondem às medidas e variáveis de estado que

não são alteradas pelo invasor, enquanto as com o subscrito "2" correspondem àquelas

que foram maliciosamente alteradas (medidas que foram determinadas no primeiro passo).

Os vetores "a" e "c" correspondem às alterações necessárias nas medidas manipuladas

e às alterações nas variáveis de estado estimadas, respectivamente.

Partindo da equação C.9, a condição necessária para garantir um ataque furtivo é

dada por:

a2 = h2 (x̂1, x̂2 + c)− h2 (x̂1, x̂2) . (C.10)

Nota-se nesta equação que, diferentemente da análise DC, um invasor utilizando uma

análise AC deve também conhecer os valores estimados para o conjunto de variáveis de

estado que aparecem em h2 (HUG; GIAMPAPA, 2012).

De maneira geral, como citado em (TEIXEIRA et al., 2010; HUG; GIAMPAPA, 2012),

um ataque furtivo deve possuir um vetor de ataque "a" condizente com o modelo de

medição, o que para o caso do estimador por mínimos quadrados ponderados é equivalente

a a ∈ Im (H). Assim, foi veri�cado como o estimador de estado proposto, associado à

metodologia geométrica para processamento de erros, se comporta na presença de tais

ataques. Os resultados principais dessa pesquisa podem ser encontrados em (BRETAS

et al., 2017).
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