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RESUMO 

BOZZ, A. A. C. Metodologia para projeto de sistemas de medição confiáveis para estimação 

de estado considerando custo, medidas convencionais, fasoriais sincronizadas e índice UI 

via Algoritmo Evolutivo e matriz H
t. 2014. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenha-

ria de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

Esta dissertação trata do problema de projeto e fortalecimento de sistemas de me-

dição, para efeito de estimação de estado em sistemas elétricos de potência. São dois os 

objetivos principais desta dissertação. O primeiro é o desenvolvimento e implementação, 

em computador, de uma metodologia para projeto e fortalecimento de sistemas de medição 

confiáveis que fazem uso de medidas convencionais obtidas pelo sistema SCADA e de me-

didas fasoriais sincronizadas. Haja vista a existência de medidas redundantes que apre-

sentam a característica de não refletirem grande parcela de seus erros nos resíduos do 

estimador por mínimos quadrados ponderados, definidas em (BENEDITO et al., 2013) 

como medidas com elevado índice UI, o segundo objetivo desta dissertação é o desenvolvi-

mento e implantação, em computador, de uma metodologia para projeto e fortalecimento 

de sistemas de medição confiáveis que, além de considerar os critérios técnicos de confia-

bilidade para efeito de estimação de estado, considere também o índice UI das medidas. A 

metodologia possibilita a obtenção de sistemas de medição confiáveis formados por medi-

das com índice UI baixo. Para o desenvolvimento das metodologias propostas são utiliza-

dos como base algoritmo evolutivo monobjetivo e o método para projeto de sistemas de 

medição que faz uso da chamada matriz 𝐻∆
𝑇, que é obtida via um processo de fatoração 

triangular da matriz jacobiana transposta do estimador de estado por mínimos quadrados 

ponderados. 

 

Palavras-chaves: Sistemas Elétricos de Potência, Estimação de Estado, Sistemas de Me-

dição e Algoritmos Evolutivos. 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

ABSTRACT 

BOZZ, A. A. C. Reliable metering system plan for state estimation considering cost, con-

ventional, synchronized phasor measurements and index UI via Evolutionary Algorithm 

and H
t matrix. 2014. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Uni-

versidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

This thesis focuses on the problem of metering system planning for state estimation 

purposes and has two main objectives. The first one is to develop a methodology for me-

tering system planning that allows the project of reliable metering systems considering 

both conventional and synchronized phasor measurements. Because of the existence of 

redundant measurements that have the characteristics of not reflecting their errors into 

the residuals of the weighted least squares estimator, called in (BENEDITO et al., 2013) 

as measurements with high Undetectability Index (UI), the second objective of this thesis 

is to develop a methodology, for metering system planning, that allow the project of relia-

ble metering systems formed by measurements with UI lower than a pre-specified value. 

The background to develop the proposed methodologies are evolutionary algorithms and 

the method to metering system planning based on the analysis of the H
t matrix, that is 

obtained from the triangular factorization of the transpose Jacobian matrix of the 

weighted least squares estimator. 

 

Keywords: Electrical Power Systems, State Estimation, Metering Systems and Evolu-

tionary Algorithms. 
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1. Introdução 

 

A operação em tempo real de sistemas elétricos de potência (SEPs) tem como prin-

cipal objetivo o suprimento de energia elétrica em obediência à trilogia de continuidade, 

qualidade e economia de serviço (BENEDITO, 2011). Para alcançar tal objetivo é necessá-

rio que os níveis de tensão, frequência, fluxos nas interligações, carregamento de linhas e 

equipamentos sejam mantidos dentro de faixas, ou limites de segurança. Desta forma, a 

operação dos SEPs exige que uma grande quantidade de informações esteja disponível 

para os operadores. Essas informações devem permitir a determinação do estado operativo 

corrente do SEP, isto é, determinar se o sistema está ou não operando adequadamente e, 

caso não esteja, deve indicar o que precisa ser feito para corrigir essa operação inadequada.  

Conhecida a topologia e os parâmetros da rede elétrica, o estado operativo de um 

SEP, operando em regime permanente, torna-se função das tensões complexas nas suas 

barras, pois, através das mesmas, é possível determinar todas as demais grandezas elétri-

cas de interesse (correntes e fluxos de potência). Em razão disso, no contexto de operação 

em tempo real, as tensões complexas nas barras do SEP são chamadas simplesmente de 

variáveis de estado do SEP. 

Devido à grande dimensão dos SEPs, para determinar as suas variáveis de estado, 

utilizam-se os sistemas de telemedição, isto é, medições feitas à distância, que estão sujei-

tos a uma série de ruídos inerentes ao processo de telemedição (MORAES, 2009). Dessa 

forma, para obtenção de valores mais confiáveis para as variáveis de estado dos SEPs, 

necessários à realização da operação em tempo real, as telemedidas devem ser filtradas. 

Para execução dessa tarefa, os centros de controle dispõem de um conjunto de programas 

desenvolvíveis em computador denominado estimador de estado. 

O Estimador de Estado (EE) é uma ferramenta computacional que possibilita a 

obtenção, em tempo real, das variáveis de estado de um SEP, através do processamento 

do modelo elétrico e dos parâmetros do SEP e de um conjunto redundante de medidas 
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analógicas com ruído obtidas em tempo real. Esse conjunto de medidas é constituído usu-

almente por medidas de potência ativa e reativa (fluxo nas linhas e injeção nas barras) e 

por medidas de magnitude de tensão nas barras obtidas por meio do Sistema de Aquisição 

e Supervisão de Dados (SCADA, do inglês Supervisory Control and Data Aquisition). 

Em razão de as medidas analógicas, utilizadas no processo de Estimação de Estado 

em Sistemas Elétricos de Potência (EESEP), não serem exatas, a estimação obtida, para 

as variáveis de estado desconhecidas, também, não será exata. Pode-se dizer, então, que o 

processo de EESEP consiste em encontrar uma forma de atingir-se a melhor estimativa 

das variáveis de estado desconhecidas. Para isso, dos muitos critérios estatísticos 

existentes o que vem sendo mais utilizado, no processo de EESEP, é o dos mínimos 

quadrados ponderados (WLS, do inglês Weighted Least Squares), que foi formulado 

originalmente em (SCHWEPPE; WILDES, 1970). 

Independente do estimador utilizado, o sucesso do processo de EESEP depende da 

qualidade e da redundância das medidas disponíveis. A qualidade das medidas depende 

da precisão de todos os equipamentos envolvidos no processo de telemedição. Por outro 

lado, a redundância das medidas depende da quantidade, tipo e localização dos medidores 

e das Unidades Terminais Remotas (UTRs)1 instalados no SEP, ou seja, depende do Sis-

tema de Medição (SM) disponível. Nesse sentido, usualmente, considera-se como confiável, 

para realização do processo de EESEP, o SM que atende aos seguintes critérios técnicos 

(SOUZA, DE et al., 2005; COSER et al., 2006; VIGLIASSI et al., 2009; ROCHA et al., 

2010a): 

 

1. Observabilidade e confiabilidade: durante a operação de um SEP, problemas podem 

ocorrer no sistema SCADA, causando a perda de medidas e/ou UTRs. Em razão disso, 

as medidas e UTRs disponíveis devem garantir a observabilidade do SEP, isto é, a 

estimação de todas as variáveis de estado do SEP, inclusive com a perda simultânea 

de 1 ou 2 medidas quaisquer, ou, até mesmo, com a perda de uma UTR qualquer. 

2. Detecção e Identificação de Erros Grosseiros (EGs)2: as medidas fornecidas ao EE es-

tão sujeitas aos chamados EGs, que levam o processo de estimação a variáveis de es-

tado que não refletem a atual condição de operação do SEP, ou, até mesmo, a não 

convergência. Dessa forma, o EE deve ser robusto para permitir a detecção, identifi-

cação e eliminação dos efeitos das medidas portadoras de EGs. Para isso, o nível de 

                                            
1 Equipamentos eletrônicos responsáveis pela leitura das medidas SCADAS do SEP, nas usinas e 

subestações, e pelo seu envio aos centros de operação do sistema. 
2 Em geral, diz-se que uma medida é portadora de EG quando a mesma desvia do seu valor verda-

deiro de, no mínimo, três vezes a sua variância(MILI et al., 1984). 
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redundância das medidas deve ser tal que garanta a ausência de Medidas Críticas 

(MCs)3 e de Conjuntos Críticos de Medidas (CCMs)4. Isso em razão de não ser possível 

detectar a ocorrência de EGs em MCs (CLEMENTS et al., 1981), nem mesmo identi-

ficar tais erros em medidas pertencentes a CCMs (MILI et al., 1984). 

 

Ante o exposto, com objetivo de tornar mais confiável o processo de EESEP, diver-

sas metodologias têm sido desenvolvidas para projeto de novos SMs e para análise e ade-

quação (ou fortalecimento) de SMs já existentes (MAGNAGO; ABUR, 1999; LONDON JR 

et al., 2002; COUTTO FILHO et al., 2005; COSER et al., 2006; VIGLIASSI et al., 2009; 

ROCHA et al., 2010a). 

Algumas dessas metodologias consideram apenas os critérios técnicos supracitados, 

outras consideram também o custo necessário para aquisição e instalação de medidores e 

UTRs. 

Para obter uma dependência entre a confiabilidade (critérios técnicos supracitados) 

e o custo associado à implantação de SMs, as metodologias desenvolvidas em (SOUZA, DE 

et al., 2005; COSER et al., 2006; VIGLIASSI et al., 2009; ROCHA et al., 2010a) fazem uso 

de metas-heurísticas. 

Também, na tentativa de melhorar a confiabilidade do processo de EESEP, diver-

sas pesquisas vêm investigando a possibilidade de utilização de Medidas Fasoriais Sincro-

nizadas (MFSs), que são obtidas através das Unidades de Medição Fasorial (UMF) 

(PHADKE, 2002; COSTA et al., 2008; BRUNO et al., 2009; LONDON et al., 2009; 

MORAES, 2009). Justifica-se tal interesse principalmente pelas seguintes razões: au-

mento da redundância de medidas; as MFSs apresentam, em geral, um nível maior de 

precisão do que as medidas convencionais; e as MFSs possibilitam a medição de variáveis 

cuja medição é inviável através das medidas convencionais obtidas pelo sistema SCADA, 

como é o caso dos ângulos de fase das tensões nodais e dos fasores de corrente nos ramos 

da rede elétrica. 

Desenvolveram-se, assim, estimadores de estado híbridos, ou seja, estimadores que 

fazem uso de medidas convencionais obtidas pelo sistema SCADA (medidas de potência e 

de magnitude de tensão) e por MFSs (ZHOU et al., 2006; ZHU; ABUR, 2007; 

ALBUQUERQUE; COSTA, 2012; GUIMARAENS et al., 2012). E surgiram, então, méto-

dos para projetos de SMs fasoriais sincronizados para efeito de EESEP.  

                                            
3 Medida crítica é a medida que, quando perdida, faz um SEP observável tornar-se não observável. 
4 Conjunto crítico de medidas é o conjunto de medidas formado por medidas não críticas, em que a eliminação 

de uma medida qualquer, a ele pertencente, torna as demais críticas. 
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Vários métodos têm sido propostos para a solução do problema de alocação ótima 

de UMFs. Segundo Manousakis et al. (2012), esses métodos podem ser divididos em mate-

máticos e heurísticos. Os métodos matemáticos fazem uso de métodos de otimização clás-

sicos, por exemplo, programação inteira. Já os métodos heurísticos fazem uso de algorit-

mos inteligentes, destacando a meta-heurística Algoritmo Evolutivo (AE). Segundo Albu-

querque et al. (2013), dependendo do tipo do problema, os métodos clássicos podem ser 

mais eficientes que os heurísticas, entretanto os AEs apresentam ótimos resultados 

quando existem hipóteses válidas restritivas acerca do espaço de busca de soluções. 

Alguns dos métodos para obtenção de SMs fasoriais sincronizados se preocupam 

com os critérios técnicos definidos anteriormente (XU; ABUR, 2004; CHEN; ABUR, 2006), 

outros com a precisão das estimativas e, de forma indireta, com os critérios de redundân-

cia. Nesse sentido, importa destacar a metodologia desenvolvida em (KETABI et al., 2010), 

que faz uso de uma meta-heurística (Evolução Diferencial) para minimizar simultanea-

mente o número de UMFs e o erro médio quadrado das estimativas.  

Apesar do grande impacto positivo resultante do surgimento e incorporação da tec-

nologia de MFS no SEP, devido ao elevado custo das UMFS, os atuais SMs não serão com-

pletamente substituídos por UMFs em um curto período de tempo. Portanto, faz-se neces-

sário que as metodologias possibilitem tratamento simultâneo de ambas as tecnologias. 

Afim de superar tal limitação, diversos métodos foram propostos para o tratamento 

simultâneo de ambas as tecnologias de medição, dessa maneira, permitindo a obtenção de 

SMs híbridos. O método proposto em (ESMAILI et al., 2013) faz uso de programação linear 

inteira mista e permite o fortalecimento de um SM convencional através da instalação de 

UMFs, assegurando a observabilidade do SEP na condição normal de operação e em con-

tingência devido à perda de uma linha de transmissão ou de uma UMF. Já a metodologia 

proposta em (CIPRIANI; COSTA, 2010) permite a obtenção de um SM híbrido através da 

instalação de UMFs e posteriormente medidas do sistema SCADA. O método, inicial-

mente, obtém um SM observável somente com UMFs e, depois, aumenta o nível de redun-

dância das medidas instalando medidas convencionais. Assim, o método garante anão exis-

tência de MCs. 

Observe que, de acordo com os critérios técnicos de um SM confiável, sem conside-

rar o custo para aquisição e instalação de medidores e UTRs, um SM "ótimo" seria aquele 

possuindo o maior número de medidas possíveis, ou seja, o sistema mais redundante pos-

sível. Entretanto, através da análise geométrica dos resíduos do estimador WLS, em 

(BENEDITO et al., 2013) foi demonstrado que, dependendo das medidas convencionais 



Capítulo 1 29 

 

  

disponíveis, SMs com redundância menor podem ser mais confiáveis em termos de proces-

samento de EGs. Isso em razão da existência de medidas que possuem as características 

de não refletirem seus erros no resíduo do estimador de estado WLS. Dessa forma, é me-

lhor ter um SM com redundância menor, mas isento dessas medidas. 

Com o intuito de classificar as medidas de acordo com as suas características de 

não refletirem grande parcela de seus erros nos resíduos do estimador WLS, em 

(BENEDITO et al., 2013) foi desenvolvido o Índice de Não Detecção de Erros, ou, simples-

mente Undetectability Index (UI). As medidas com maiores UI são aquelas cujos EGs são 

mais difíceis de serem detectados através de métodos que fazem uso da análise dos resí-

duos do estimador WLS. Isto porque os erros dessas medidas são, de certa forma, “masca-

rados”, isto é, não são refletidos nos resíduos das mesmas. Assim, torna-se evidente a ne-

cessidade de diminuir o índice UI das medidas para prover um aumento na capacidade de 

detecção e identificação de EGs num SM já existente, ou ainda, projetar novos SMs como 

objetivo de tornar mínimo o índice UI das medidas além dos critérios técnicos relacionados 

à confiabilidade de SMs. 

 

1.1 Objetivos 

 

São dois os objetivos desta dissertação. O primeiro é o desenvolvimento e imple-

mentação, em computador, de uma metodologia para projeto e fortalecimento de SMs hí-

bridos confiáveis para efeito de EESEP. Haja vista a existência de medidas que apresen-

tam a característica de não refletirem grande parcela de seus erros nos resíduos do esti-

mador WLS, definidas, em (BENEDITO et al., 2013),como medidas com elevado índice UI, 

o segundo objetivo desta dissertação é o desenvolvimento e implantação, em computador, 

de uma metodologia para projeto e fortalecimento de SMs confiáveis que, além de conside-

rar os critérios técnicos de confiabilidade para efeito de estimação de estado (observabili-

dade e ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas), considere o índice UI das medidas. A 

ideia é desenvolver uma metodologia que possibilite a obtenção de SMs confiáveis forma-

dos por medidas com índice UI baixo. 

Para atingir o primeiro objetivo desta dissertação, ou seja, o desenvolvimento de 

uma metodologia para projeto e fortalecimento de SMs híbridos confiáveis, utilizar-se-á 

como base a metodologia proposta em(VIGLIASSI et al., 2009), que possibilita a obtenção 

de SMs confiáveis de baixo custo. Através da análise da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇 (LONDON 

JR et al., 2001), que é obtida via um processo de fatoração triangular da matriz jacobiana 

transposta do estimador de estado WLS, essa metodologia possibilita a obtenção de SMs 
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confiáveis. Para obter uma dependência entre a confiabilidade e o custo do sistema de 

medição, essa metodologia faz uso de um AE projetado especialmente para aproveitar as 

características da matriz 𝐻∆
𝑇. Vale lembrar, entanto, que essa metodologia não considera 

a existência de MFSs. Dessa maneira, de uma forma mais específica, o que está sendo 

proposto é a extensão dessa metodologia para que a mesma possibilite a obtenção de SMs 

híbridos confiáveis. Para possibilitar tal extensão, analisar-se-á o trabalho apresentado 

em (LONDON et al., 2009), que demonstrou, através da obtenção e análise da matriz 𝐻∆
𝑇, 

ser possível analisar a observabilidade e identificar MCs e CCMs em SMs híbridos. 

Para atingir o segundo objetivo, por sua vez, o trabalho de (BENEDITO et al., 2013) 

será analisado detalhadamente. A ideia é utilizar uma estratégia que utilize a parcela do 

UI que varia de acordo com o nível de redundância das medidas para, então, através desta 

estratégia, garantir um SM com medidas que apresentem baixo UI. Vale ressaltar que, em 

(BENEDITO et al., 2013),o índice UI não foi definido para SMs híbridos. Dessa forma, não 

está sendo tratado neste objetivo a obtenção de SMs híbridos confiáveis, e sim SMs con-

vencionais confiáveis. Entretanto, os resultados desta dissertação certamente possibilita-

rão o desenvolvimento de uma metodologia capaz que tratar o índice UI para obtenção de 

SMs híbridos confiáveis. 

 

1.2 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: 

 

 O Capítulo 2 revisa alguns dos principais métodos e técnicas relativos ao processo 

de EESEP, tais como: Estimador de Estado WLS convencional e híbrido, resíduo 

normalizado, observabilidade, redundância de medidas; detecção e identificação de 

erros grosseiros e a formulação do problema de projeto de SMs confiáveis de baixo 

custo. 

 O Capítulo 3 apresenta, inicialmente, uma sucinta revisão bibliográfica dos méto-

dos desenvolvidos para obtenção de SMs convencionais, fasoriais sincronizados e 

híbridos. Em seguida, descreve o embasamento teórico necessário para desenvolvi-

mento desta dissertação de mestrado, ou seja, informações básicas sobre AEs, sobre 

índice de não detecção de erro grosseiro e quanto às metodologias para análise de 

redundância e para projeto de SMs confiáveis que fazem uso da matriz 𝐻∆
𝑇. 
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 O Capítulo 4 descreve a metodologia proposta nesta dissertação de mestrado para 

projeto e fortalecimento de SMs convencionais, com ou sem UI, fasoriais sincroni-

zados e híbridos confiáveis, isto é, SMs formados por medidas convencionais, obti-

das pelo sistema SCADA, e por MFSs, obtidas pelas UMFs, observáveis e isentos 

de MCs, CCMs e UTRs críticas. 

 No Capítulo 5 são apresentados os resultados de diversos testes que foram realiza-

dos para validar a metodologia proposta. 

 Por fim, o capítulo 6 conclui este trabalho apresentando as considerações finais e 

perspectivas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1 32 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 33 

 

  

Capítulo 2 

 

 

 

 

 

2. Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de Potência 

 

2.1 Introdução 

 

Para saber se um sistema de potência está ou não operando de forma adequada, 

analisa-se o seguinte conjunto de restrições (DY LIACCO, 1974): 

 

Restrições de Carga (g(x) = 0): a função vetorial de restrições de carga trata-se de 

uma restrição de igualdade. A carga líquida de todo o sistema deve ser zero, logo, todos os 

consumidores estão sendo atendidos. Lembrando que “x” são as variáveis de estado do 

sistema. 

Restrições de Operação (h (x)  0): a função vetorial de restrições de operação esta-

belece os limites de operação do SEP, como, por exemplo, o nível máximo de tensão admis-

sível ou o máximo carregamento de uma linha de transmissão. 

Restrições de segurança (s (x)  0): a função vetorial de restrições de segurança é 

constituída por todos os valores de restrições de carga e operação que, na ocorrência de 

uma contingência, levariam o sistema para o estado de emergência (definido a seguir). 

 

 Importante observar que todas essas restrições são funções vetoriais das variáveis 

de estados “x”, que são as tensões complexas nas barras do SEP. 

Baseando-se nessas restrições, quatro estados de operação foram definidos: 

 

Estado Normal - Seguro: é o estado de operação ideal, pois os três conjuntos de 

restrições são obedecidos. Isto significa que o sistema está em perfeitas condições de ope-

ração, sendo que, na ocorrência de uma das contingências de segurança preestabelecidas, 

o sistema não passará para o estado de emergência. 
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Estado Normal - Alerta: neste estado, são obedecidas apenas as restrições de carga 

e operação. Da mesma maneira que no estado seguro, o sistema atende perfeitamente a 

demanda, porém, na ocorrência de pelo menos uma das contingências de segurança prees-

tabelecidas, o sistema passará para o estado de emergência. 

 

Estado de Emergência: o que caracteriza o estado de emergência é a violação das 

restrições de operação. Ou seja, embora o sistema esteja intacto (todas as cargas são aten-

didas), o limite de operação de pelo menos um dos equipamentos do sistema (linhas, gera-

dores, etc.) foi desrespeitado. 

 

Estado Restaurativo: este estado é atingido quando uma emergência foi eliminada 

por desligamento manual ou automático de partes do sistema. As restrições operacionais 

são obedecidas, mas o sistema não está intacto (cargas não atendidas, ilhamentos, etc.). 

Nota-se, portanto, que, ao se passar do estado de emergência para o estado restaurativo, 

sacrifica-se a integridade total do sistema a fim de se resgatar a observância das restrições 

de operação. 

 

A transição entre esses estados pode ser resultado de uma ação de controle (transi-

ções voluntárias) ou devido ao resultado de uma contingência (transições involuntárias). 

A figura 2.1 mostra algumas possíveis transições de estado. 

 

 
 

    Transição resultante de ação de controle 

Transição resultante de contingências 
Figura 2.1-Transições de estados de operação em um SEP(VIGLIASSI, 2009). 

 

Conforme mencionado no capítulo 1, para operar um SEP, o primeiro passo é iden-

tificar qual o estado operativo corrente do mesmo e, em seguida, determinar as ações de 
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controle cabíveis. Como os estados operativos são funções das tensões complexas nas bar-

ras do SEP, a operação de um SEP requer a determinação dessas tensões, que são chama-

das simplesmente de “variáveis de estado do SEP”. Eis aqui a importância do estimador 

de estado para operação em tempo real dos SEP, pois é o estimador de estado que possibi-

lita a obtenção (estimação) de forma confiável dessas variáveis de estado. 

 

2.2 Estimador de Estado em SEP 

 

O estimador de estado pode ser dinâmico ou estático. No caso do estimador dinâ-

mico, as variações das grandezas de interesse, em relação à variável ‘tempo’, são conside-

radas na modelagem da rede fazendo uso de equações diferenciais. Por sua vez, no estima-

dor estático o modelo da rede utilizado é estático. Dessa forma, o comportamento matemá-

tico do sistema é modelado utilizando-se apenas equações algébricas não lineares. 

Na seção 2.2.1 será apresentado o estimador de estado mais utilizado em SEP, o 

estimador por Mínimos Quadrados Ponderados (WLS, do inglês Weighted Least Squares). 

Isto em razão da simplicidade da sua formulação, bem como da facilidade com que permite 

implantá-lo em computador. 

 

2.2.1 Estimador WLS 

 

Neste estudo, considera-se (por hipótese) um modelo determinístico para represen-

tar o sistema, isto é, admitir-se-á a não existência de erros nos parâmetros do modelo. Tal 

representação é ilustrada pelo diagrama a seguir. 

SEP
x

MODELO
h(x)

Σ 

ERRO
w

z MEDIDAS
z

 

Figura 2.2 - Modelo de medição (BENEDITO, 2011). 

 

Baseado no diagrama, as equações não lineares para EESEP são representadas 

como: 

𝑧 = ℎ(𝑥) + 𝑤 , (2.1) 

sendo: 
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 𝑧: vetor de medidas (𝑘 𝑥 1); 

 h( ):vetor de funções não lineares que relacionam as medidas com as variáveis de 

estado (𝑚 𝑥 1); 

 𝑥: vetor de variáveis de estado (𝑘 𝑥 1); 

 𝑤: vetor de erros das medidas (𝑚 𝑥 1); 

 m: número de medidas; 

k: número de variáveis de estado a serem estimadas. 

 

Os erros das medidas (termo de 𝑤) são usualmente considerados como variáveis 

aleatórias independentes, com distribuição gaussiana de média zero e matriz de covariân-

cia R dada por(SCHWEPPE; HANDSCHIN, 1974): 

 R =[
𝜎1

2 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝜎𝑚

2
], (2.2) 

onde, 𝜎𝑖
2 é a variância do erro da medida i. 

Por meio da aplicação da teoria do WLS, a melhor estimativa do vetor de variáveis 

de estado 𝑥, designado por 𝑥, pode ser obtida determinando-se o valor de 𝑥 que torne mí-

nimo o índice 𝐽(𝑥), dado por: 

𝐽(𝑥) =  
1

2
 ∙ 𝑤𝑡  ∙ 𝑅−1 ∙ 𝑤 , (2.3) 

ou 

𝐽(𝑥) =  
1

2
∙ [𝑧 − ℎ(𝑥)]

𝑡
 ∙ 𝑅−1 ∙ [𝑧 − ℎ(𝑥)] , (2.4) 

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

como matriz de ponderação das medidas. 

 Considerando que 𝑥𝑣 torna mínimo o índice 𝐽(𝑥), pode-se indicar que 𝐽(𝑥) é convexo 

nas proximidades de 𝑥𝑣. Deste modo, 𝐽(𝑥) torna-se mínimo quando: 

𝜕𝐽(𝑥)

𝜕𝑥
=  0, (2.5) 

ou 

𝐻𝑡(�̂�) ∙ 𝑅−1 ∙ [𝑧 − ℎ(𝑥)] = 0, (2.6) 

Sendo 𝐻(𝑥) a matriz das primeiras derivadas das funções não lineares do vetor ℎ(𝑥), co-

nhecida como matriz jacobiana, dada por: 

𝐻(𝑥) =  
𝜕ℎ(𝑥)

𝜕𝑥
|  .𝑥=𝑥  (2.7) 
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 Devido à não linearidade de 𝐻(𝑥) e ℎ(𝑥), não é possível a solução direta da equação 

(2.6). Portanto, é preciso recorrer a técnicas iterativas que resolvam uma equação linear a 

cada iteração 𝑣, de modo a calcular a estimativa através de sucessivas corre-

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

𝑥𝑣+1  =  𝑥𝑣 +  ∆𝑥𝑣 . (2.8) 

 Reescrevendo a equação (2.1), em relação às aproximações realizadas em ℎ(𝑥), ob-

tém-se o modelo de medição linear: 

𝑧 = ℎ(𝑥𝑣) + 𝐻(𝑥𝑣) ∙ ∆𝑥𝑣 + 𝑤 , (2.9) 

ou ainda 

∆𝑧(𝑥𝑣) = 𝑧 − ℎ(𝑥𝑣) = 𝐻(𝑥𝑣) ∙ ∆𝑥𝑣 + 𝑤 , (2.10) 

Onde ∆𝑧(𝑥𝑣) é o vetor dos resíduos de medição. 

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

𝐽(∆𝑥) =
1

2
∙ [∆𝑧(𝑥𝑣) − 𝐻(𝑥𝑣) ∙ ∆𝑥𝑣]

𝑡
 ∙ 𝑅−1 ∙ [∆𝑧(𝑥𝑣) − 𝐻(𝑥𝑣) ∙ ∆𝑥𝑣], (2.11) 

cujo o mínimo é calculado a partir de 

𝜕𝐽(𝑥)

𝜕𝑥
=  𝐻(𝑥𝑣)

𝑡
∙ 𝑅−1 ∙ [∆𝑧(𝑥𝑣) − 𝐻(𝑥𝑣) ∙ ∆𝑥𝑣], (2.12) 

Portanto, a solução é definida como: 

∆𝑥𝑣 =  [𝐻(𝑥𝑣)
𝑡

∙ 𝑅−1 ∙ 𝐻(𝑥𝑣)]−1 ∙ 𝐻(𝑥𝑣)
𝑡

∙ 𝑅−1 ∙ ∆𝑧(𝑥𝑣), (2.13) 

Assim, o valor estimado corresponde ao valor de 𝑥𝑣 que satisfaça o critério de con-

vergência previamente fixado. 

 

2.2.2 Formulação do Estimador linear 

 

Em virtude da sua forma iterativa, o estimador de estado não linear é pouco inte-

ressante em aplicações de estudos de métodos e técnicas referentes ao processo de EESEP. 

Para isso, algumas hipóteses simplificadoras transformam o problema de estimação em 

uma forma não iterativa, portanto, o estimador passa a ser linearizado (BENEDITO, 

2011). 

O estimador linear baseia-se nas equações de fluxo de carga linear, desprezando-se 

as perdas e considerando todas as magnitudes de tensão iguais a 1p.u. Em função destas 

aproximações, calcula-se o fluxo de potência ativa entre duas barras genéricas k e i, bem 

como a injeção de potência ativa na barra k, respectivamente, pelas seguintes expressões 

(MONTICELLI, 1999): 
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𝑃𝑘𝑖 =  
𝜃𝑘 − 𝜃𝑖

𝑥𝑖𝑘
 (2.14) 

𝑃𝑘 = ∑
𝜃𝑘 − 𝜃𝑖

𝑥𝑖𝑘
𝑖∈𝛺𝑘

 , (2.15) 

sendo: 

 𝜃𝑘 e 𝜃𝑖: ângulos de fase de tensão nas barras 𝑘 e 𝑖, respectivamente; 

 𝑥𝑘𝑖: reatância da linha de transmissão que liga as barras𝑘 e 𝑖; 

 Ωk: conjunto das barras vizinhas à barra 𝑘. 

 Para o estimador de estado linear, o modelo de medição apresentado na seção 2.2.1 

torna-se (MONTICELLI, 1999): 

𝑧𝑝 = 𝐻𝑝𝜃 ∙ 𝜃 + 𝑤𝑝 , (2.16) 

sendo: 

 𝜃: vetor de variáveis de estado5(𝑛𝑝 𝑥 1); 

 𝑧𝑝: vetor de medidas de potência ativa (𝑚𝑝 𝑥 1); 

 𝐻𝑝𝜃: matriz jacobiana ativa (𝑚𝑝 𝑥 𝑛𝑝); 

 𝑤𝑝: vetor de erros das medidas de potência ativa (𝑚𝑝 𝑥 1); 

 𝑚𝑝: número de medidas de potência ativa; 

 𝑛𝑝: número de variáveis de estado a serem estimadas para o estimador de estado 

linear, ou seja, número de ângulo de fase de tensões nodais a serem estimados; 

 Através da formulação do WLS, o valor de 𝜃 que torna mínimo o índice 𝐽(𝑥), desig-

nado por 𝜃, é dado por: 

𝐽(𝜃) = [𝑧𝑝 − 𝐻𝑝𝜃 ∙ 𝜃]
𝑡

 ∙ 𝑅𝑝
−1 ∙ [𝑧𝑝 − 𝐻𝑝𝜃 ∙ 𝜃]. (2.17) 

Assim, a solução ótima pode ser calculada por: 

𝜃 = [𝐻𝑝𝜃
𝑡 ∙ 𝑅𝑝

−1 ∙ 𝐻𝑝𝜃]−1 ∙ 𝐻𝑝𝜃
𝑡 ∙ 𝑅𝑝

−1 ∙ 𝑧𝑝 . (2.18) 

 

2.2.3 Processamento de Erros Grosseiros 

 

Como mencionado anteriormente, as medidas convencionais, fornecidas ao estima-

dor, estão sujeitas a EGs. Dentre as principais causas de EGs, destacam-se: erro na con-

versão analógico-digital; erro nos canais de comunicação das telemedidas; e a falta de sin-

cronismo dos dados obtidos pelo sistema SCADA (VIGLIASSI, 2009). 

                                            
5 As variáveis de estado para o estimador linearizado correspondem aos ângulos de tensão 

nas barras do SEP. 
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Na tentativa de melhorar a precisão das medidas, vários trabalhos de pesquisa têm 

abordado a possibilidade da obtenção de um SM sincronizado fazendo uso das MFSs. Atra-

vés do sincronismo das MFSs dado pelo clock do GPS, essas medidas apresentam maior 

precisão que as convencionais disponíveis pelo sistema SCADA (THORP et al., 1985; 

PHADKE et al., 1986, 1994). Porém, mesmo as medidas fasoriais estão sujeitas aos EGS, 

isto em razão de as mesmas fazerem uso de equipamentos como transformadores de tensão 

e corrente, canais de comunicação, etc. 

Quando os erros das medidas são gaussianos, o estimador WLS funciona muito 

bem, porém, na ocorrência de pelos menos um EG, o estimador WLS perde sua robustez 

(MILI et al., 1991). 

Para superar tal limitação, diversos métodos foram desenvolvidos para detecção e 

identificação de EGs. Os mais usados, em conjunto com o estimador WLS, são baseados na 

análise estatística dos resíduos das medidas, ou em uma função dos mesmos. 

Nesta seção, o estimador linearizado será utilizado para delinear as considerações 

dos resíduos das medidas por se tratar de um modelo mais simplificado. 

Da equação (2.16) do modelo linear de medição, obtém-se a solução ótima pelo WLS 

através: 

𝜃 =  (𝐻𝑡
𝑝𝜃 ∙ 𝑅−1

𝑝 ∙ 𝐻𝑝𝜃)−1 ∙ 𝐻𝑡
𝑝𝜃 ∙ 𝑅−1

𝑝 ∙ 𝑧𝑃 . (2.19) 

Considerando o vetor de medidas estimadas como �̂�𝑃𝜃 = 𝐻𝑃𝜃 ∙ 𝜃, e substituindo o 

valor de 𝑥, tem-se que: 

�̂�𝑝 = 𝐻𝑝𝜃 ∙ (𝐻𝑡
𝑝𝜃 ∙ 𝑅−1

𝑝 ∙ 𝐻𝑝𝜃)
−1

∙ 𝐻𝑡
𝑝𝜃 ∙ 𝑅−1

𝑝 ∙ 𝑧𝑝. (2.20) 

Definindo o vetor de resíduos de medidas (𝑟) como a diferença entre os valores das 

medidas e seus respectivos valores estimados, tem-se: 

𝑟 = 𝑧 − �̂� . (2.21) 

O vetor de resíduos 𝑟, definido como sendo a diferença entre 𝑧 e a correspondente 

quantidade filtrada �̂�, é normalizado e submetido a um teste de validação: 

𝑟(𝑘)
  𝑁 =

|𝑟(𝑘)|

𝜎𝑟(𝑘)
≤ 𝜆 (𝑙𝑖𝑚𝑖𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒çã𝑜), (2.22) 

onde: 𝑟(𝑘)
 𝑁  é o maior entre todos os 𝑟(𝑖)

 𝑁, 𝑖 = 1, … . , 𝑚; 𝜎𝑟(𝑘) = √𝛺(𝑘, 𝑘) é o desvio padrão da k-

ésima componente do vetor resíduo; e Ω é a matriz de covariância dos resíduos dada por: 

𝛺 = 𝑅𝑝 − 𝐻𝑝𝜃 ∙ (𝐻𝑡
𝑝𝜃 ∙ 𝑅−1

𝑝 ∙ 𝐻𝑝𝜃)
−1

∙ 𝐻𝑡
𝑝𝜃. (2.23) 

De acordo com a literatura, na ocorrência de apenas uma medida com erro gros-

seiro, se ( )Nr k  , a k-ésima medida é portadora de erro grosseiro (usualmente 3  )  

(MONTICELLI, 1999). 
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Na ocorrência de EG simples, isto é, quando apenas uma medida possui EG, os 

métodos para detecção e identificação de EGs, através dos resíduos das medidas, apresen-

tam um bom desempenho, porém possuem limitações, como, por exemplo, o fato de não 

detectarem EGs em MCs, bem como não identificarem EGs em CCM. A razão para isso 

será apresentada na seção 2.4. 

 

2.2.4 Estimador de Estado Híbrido 

 

Já foram desenvolvidos diversos estimadores híbridos, isto é, estimadores que pro-

cessam medidas convencionais e MFSs. Cada um deles trata de forma diferente o problema 

de determinação da referência angular, isso porque as medidas sincronizadas de ângulo 

de fase de tensão são determinadas pelo clock do sistema de GPS. Vale lembrar que, no 

processo de EESEP convencional (sem considerar medidas fasoriais sincronizadas), a es-

colha da barra de referência é arbitrária, dessa maneira, uma das barras do sistema é 

escolhida como referência angular, uma vez que é irrelevante, para o processo de EESEP, 

o valor absoluto do ângulo de fase de tensão da barra de referência. 

Dentre os estimadores de estado híbridos, destacam-se, a nosso ver: 

 

 Estimador de Estado Híbrido de duas Fases (ZHOU et al., 2006) 

 Estimador de Estado WLS híbrido (ZHU; ABUR, 2007) 

 

O Estimador de Estado Híbrido de duas Fases proposto por Zhouet al. (2006), como 

o nome sugere, é dividido em duas fases. A primeira fase consiste em determinar as vari-

áveis de estados do SEP, para tanto, processando exclusivamente as medidas convencio-

nais, através do estimador WLS convencional. Na segunda fase, os estados estimados na 

primeira fase são utilizados como conjunto de medidas, juntamente com as medidas faso-

riais obtidas pelas UMFs, e, então, são estimadas as variáveis de estados do SEP através 

do estimador WLS Linear, pois as medidas relacionam diretamente as variáveis de estado 

do sistema. 

O Estimador de Estado WLS híbrido proposto por Zhu e Abur (2007) trata as me-

didas fasoriais sincronizadas, obtidas pelas UMFs, como se fossem medidas convencionais 

e, na existência de pelo menos uma medida angular de tensão, a referência angular vai ser 

determinada pelo clock do sistema de GPS. Então, tal metodologia não requer muitas mo-

dificações na formulação do processo de EE WLS, que faz uso apenas de medidas conven-
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cionais e permite o processamento de EGs das MFSs. A formulação do WLS Híbrido apre-

sentada por Zhu e Abur (2007) é praticamente a mesma do WLS Convencional apresen-

tada na seção 2.2.1. A diferença é a inclusão das medidas fasoriais de tensão e corrente 

que, na matriz jacobiana, resulta no aparecimento de novas linhas referente às derivadas 

parciais dos fasores de tensão e corrente (BORGES, 2011). 

 

2.3 Observabilidade 

 

Um SEP é dito observável se, através do conjunto de medidas existentes, as variáveis 

de estado do sistema puderem ser determinadas por um estimador de estado. 

 Então, é de suma importância que, antes de estimar as variáveis de estado de um 

SEP, seja efetuada uma análise da observabilidade. A respeito, são apresentados, a seguir, 

os conceitos de observabilidade algébrica, numérica e topológica, definidos em 

(KRUMPHOLZ et al., 1980) com base na formulação do EE WLS. 

  

 Observabilidade Algébrica: para um SEP ser considerado algebricamente observá-

vel, a correspondente matriz Jacobiana do EE WLS deve ter posto igual ao número de 

variáveis de estado a serem estimadas. 

 

 Observabilidade Numérica: para um SEP ser considerado numericamente observá-

vel, deve ser possível fazer uma estimativa para o vetor de variáveis de estados, através 

das equações do estimador de estado. 

 

 Observabilidade Topológica: para um SEP ser considerado topologicamente obser-

vável, através das medidas disponíveis, deve ser possível criar uma árvore geradora ob-

servável6, sendo as arestas da árvore as medidas e os nós as barras nas quais se deve 

estimar as variáveis de estado. 

 

2.3.1 Observabilidade Algébrica no Modelo 𝑷𝜽 

 

 Para a obtenção de um procedimento mais simples, este trabalho aborda a análise 

de observabilidade apenas pelo modelo P𝜃. Neste sentido, expõem-se algumas considerações.  

                                            
6Uma árvore geradora da rede é dita observável (ou de posto completo), com respeito a um 

conjunto de medidas, se for possível associar uma medida deste conjunto a cada aresta da árvore, 

sem que existam duas ou mais arestas associadas à mesma medida. 
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A matriz Jacobiana 𝐻(𝑥), dada pela equação (2.19), relaciona as medidas disponí-

veis com as variáveis de estado a serem estimadas. Para o estimador não linear, um sis-

tema com n barras é observável se: 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻) = 2𝑛 − 1, (2.24) 

sendo (2𝑛 − 1) a dimensão do vetor de variáveis de estado a ser estimado (KRUMPHOL et 

al., 1980). 

Através do desacoplamento P𝜃-QV, que é obtido considerando o fato de as sensibi-

lidades 
𝜕𝑃

𝜕𝜃
 e 

𝜕𝑄

𝜕𝑉
 serem mais intensas que as sensibilidades 

𝜕𝑃

𝜕𝑉
 e 

𝜕𝑄

𝜕𝜃
, pode-se realizar a análise 

de observabilidade algébrica separadamente, para cada um dos modelos. Assim, um sis-

tema, pelo modelo P𝜃, é algebricamente observável se: 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻𝑃𝜃) = 𝑛 − 1. (2.25) 

Então, um sistema, pelo modelo QV, é algebricamente observável se: 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻𝑄𝑉) = 𝑛. (2.26) 

Como ocorre na maioria dos SMs, em que as medidas de potência ativa e reativa 

são realizadas aos pares, a observabilidade algébrica P𝜃 garante a observabilidade algé-

brica QV, desde que exista pelo menos uma medida de magnitude de tensão. Dessa forma, 

para SMs com essas características, a análise de observabilidade pode ser realizada con-

siderando apenas o desacoplamento P𝜃 (KRUMPHOL et al., 1980). 

 

2.3.2 Observabilidade para SMs fasoriais sincronizado e híbridos 

 

A visualização do desacoplamento P𝜃-QV na presença de medidas fasoriais de cor-

rente não é imediata. Então, para possibilitar tal visualização, utilizam-se como base as 

equações dos fasores de correntes, onde, ao considerar que a impedância de todos os ramos 

seja igual a j1p.u., e as magnitudes de tensões em todas as barras sejam iguais a 1 p.u., a 

parte real do fasor de corrente, medido por uma UMF da barra i para barra j, pode ser 

modelada como (CHEN; ABUR, 2006; KORRES; MANOUSAKIS, 2011): 

𝑟𝑒𝑎𝑙(𝐼𝑖𝑗) =̃ 𝜃𝑖 − 𝜃𝑗 (2.27) 

sendo 𝜃𝑖 e 𝜃𝑗 os ângulos de fase de tensão das barras i e j, respectivamente. 

 Então, é possível modelar as medidas de ângulo de fase de tensão e módulo da cor-

rente, como: 

 



Capítulo 2 43 

 

  

 As medidas de ângulo de fase das tensões nodais são modeladas como se fossem 

medidas de fluxo de potência em ramos fictícios, com impedância unitária, que co-

nectam as barras onde as medidas foram realizadas com uma barra fictícia, repre-

sentando a referência de GPS (BORGES, 2011). 

 As medidas de módulo de corrente são modeladas como se fossem medidas de fluxo 

no respectivo ramo. 

 

A figura 2.3 exemplifica a estrutura da matriz jacobiana de um estimador WLS 

híbrido linear contendo uma medida fasorial de ângulo de fase de tensão e do módulo da 

corrente de ramo, ambas instaladas na barra i. 

 

  ⋯ 𝜃𝑖 𝐶𝑖−𝑗 ⋯  

Barra i  0 1 1 0  

⋮  ⋮ 0 0 ⋮  

Barra j  ⋮ 0 -1 ⋮  

GPS  0 -1 0 0  

Figura 2.3 - Matriz jacobiana para estimador híbrido. 

 

A adição da barra é essencial, pois, supondo-se um SM onde todas as barras do 

sistema possuem uma MFS de ângulo de fase de tensão e não seja adicionada a referência 

GPS, as MSFs de ângulo de fase de tensão não formariam uma árvore geradora observável. 

Porém, com a adição da linha GPS, as MFS de ângulo de fase de tensão estariam em uma 

árvore gerada observável cuja raiz é a linha adicionada, então, elas estariam conectadas 

entre si através da linha adicional. 

Portanto, como ocorre a adição de uma barra, um sistema com “n” barras passará 

a ter (de forma fictícia), no modelo P𝜃, “n+1” barras, e será observável se a correspondente 

matriz Jacobiana tiver posto igual a “n”. 

 

2.4 Redundância de Medidas 

 

Já foi mencionado que o sucesso do processo de EESEP depende do conjunto redun-

dante de medidas e que essas medidas estão sujeitas a erros. Porém falhas no sistema de 

medição podem indisponibilizar algumas medidas no centro de operação. Essas falhas po-

dem ser provenientes da mudança da topologia da rede, problemas nos canais de teleme-

tria, manutenção de equipamentos ou perda premente dos mesmos (VIGLIASSI, 2009). 
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Assim, dependendo do tipo de falha, pode ocorrer a perda de uma ou mais medidas. 

Isso porque o sistema de telemetria é formado pelas UTRs, que, por sua vez, transmitem 

diversas medidas. A falha em um medidor causa a perda de apenas uma medida. Entre-

tanto a falha de uma UTR causa a perda de todas as medidas transmitidas por ela. Em 

razão disso, as análises de observabilidade e de redundância das medidas devem conside-

rar esses dois tipos de falhas que podem ocorrer. 

Em face do exposto, serão apresentadas, a seguir, as definições de MC, CCM, con-

juntos p-críticos, UTRs críticas e redundância local de medidas. 

 

2.4.1 Medidas Críticas 

 

Uma medida é dita crítica quando a perda dessa medida, de um sistema observável, 

torna-o não observável. Além disso, as MCs apresentam resíduos nulos, o que torna im-

possível detectar EGs nas mesmas através dos resíduos do processo de estimação WLS. 

 

2.4.2 Conjunto Crítico de Medidas 

 

Um conjunto crítico pode ser definido como um conjunto de medidas, formado por 

medidas redundantes, cuja perda de qualquer medida pertencente ao conjunto torna as 

demais medidas críticas. Não é possível identificar EGs nas medidas pertencentes a um 

conjunto crítico, pois seus resíduos normalizados assinalam valores iguais em módulo 

(MILI et al., 1984). 

 

2.4.3 Conjunto p-crítico 

 

Conjunto p-crítico de medidas é um conjunto de “p” medidas (p1), associadas a um 

SEP observável, que, se perdidas, tornam tal sistema não observável. Entretanto a remo-

ção de qualquer conjunto de k medidas, pertencentes a um conjunto p-crítico, com k < p, 

não causa a perda da observabilidade do sistema (LONDON JR et al., 2001). Através dessa 

definição, verifica-se que: 

 

Conjunto p-crítico com p=1: medida crítica; 

Conjunto p-crítico com p=2: par crítico de medidas; 

Conjunto p-crítico com p=3: trio crítico de medidas; 

e assim por diante. 
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2.4.4 UTR Crítica 

 

Uma UTR é crítica se a eliminação de todas as medidas transmitidas por ela torna 

o sistema não observável. Deve-se destacar que, mesmo não contendo MC, uma UTR pode 

ser crítica. 

 

2.4.5 Nível de Redundância Local de uma Medida 

 

O Nível de Redundância Local (NRL) de uma medida é igual a p-1, sendo “p” o 

conjunto p-crítico com menor número de medidas a que ela pertence. Por exemplo, uma 

medida não crítica que aparece em pelo menos um par crítico apresenta 𝑁𝑅𝐿 = 1. 

 

2.5 Projeto de Sistema de Medição 

 

O problema de projeto de SMs em SEP, para efeito de estimação de estado, é um 

problema de otimização, onde o objetivo é a minimização dos custos de implantação do SM 

considerando alguns requisitos e visando ao processo de EE (ANTONIO et al., 2001). São 

eles: 

 

Observabilidade: garantir a observabilidade do sistema em situações normais de 

operação ou na existência de contingência. Portanto, na perda de uma ou duas medidas 

quaisquer ou de uma UTR, o sistema deve permanecer observável como um todo. 

 

Confiabilidade: apresentar elevado nível de redundância para que, no processo de 

EE, seja possível a detecção, identificação e eliminação de erros grosseiros. Ou seja, nível 

de redundância tal que garanta a ausência de MCs e CCMs. 

 

Qualidade: garantia de certo nível de precisão para que haja qualidade nas estima-

tivas. Conforme apresentado no capítulo 1, é possível considerar aqui que é necessário 

minimizar a existência de medidas com elevado índice UI. 

 

 Logo, trata-se de um problema NP-Completo (BRUENI; HEATH, 2005) que pode 

ser formulado como: 
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𝑀𝑖𝑛 (𝐶𝑚𝑒𝑑.  𝑠𝑐𝑎𝑑𝑎 + 𝐶𝑈𝑇𝑅 + 𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 + 𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑜) (2.28) 

s.a. requisitos de observabilidade e redundância 

sendo: 

Cmed.  scada: custo para aquisição e instalação de medidores convencionais; 

CUTR: custo para aquisição e instalaçãodeUTRs; 

CPMU de barra: custo para aquisição e instalação de UMFs com canal de comunicação 

para uma medida fasorial de tensão e nd medidas fasoriais de corrente, sendo nd o número 

de linhas adjacentes à barra onde a UMF está instalada; 

CPMU de ramo: custo para aquisição e instalação de UMFs com apenas dois canais de 

comunicação, um para uma medida fasorial de tensão e um para uma medida fasorial de 

corrente. 

 

 Em razão de o problema formulado no item 2.28 ser de natureza combinatória, dis-

creta (ALBUQUERQUE et al., 2013), com vários mínimos locais e com um grande número 

de soluções possíveis, não se dispõe de ferramentas analíticas eficientes para a sua solução. 

Desta forma, desenvolveram-se diversas metodologias para projeto e fortalecimento de 

SMs baseados em meta-heurísticas, que serão apresentadas no Capítulo 3. 
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3. Fundamentação Teórica 

 

Neste capítulo será apresentada, inicialmente, uma sucinta revisão bibliográfica 

dos métodos desenvolvidos para obtenção de SMs convencionais, fasoriais sincronizados e 

híbridos para efeito de EESEP. Em seguida, será delineado o embasamento teórico neces-

sário para o desenvolvimento da metodologia proposta neste trabalho para projeto e forta-

lecimento de SMs convencionais, fasoriais sincronizados e híbridos (objetivo número 1) e 

projeto e fortalecimento de SMs convencionais com baixo UI (objetivo número 2). Isto é, 

serão apresentadas: informações básicas sobre AEs; o método que possibilita a identifica-

ção do NRL das medidas através da análise da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇 proposto em 

(LONDON JR et al., 2001), o método para projeto e fortalecimento de SMs, a partir da 

obtenção e análise da matriz 𝐻∆
𝑇 proposto em (LONDON JR et al., 2002) e, por último, da 

metodologia para projeto e fortalecimento de SMs confiáveis que faz uso da matriz 𝐻∆
𝑇e de 

AEs proposto em (VIGLIASSI et al., 2009). 

Vale lembrar, mais uma vez, que o método proposto em (LONDON JR et al., 2002) 

possibilita a obtenção de SMs confiáveis, ou seja, observáveis e isentos de MCs, CCMs e 

UTRs críticas, mas não considera o custo para aquisição e instalação de medidores e UTRs. 

Por sua vez, a metodologia proposta em Vigliassi et al. (2009), denominada AERS (Algo-

ritmo Evolutivo com Representação Sequencial), possibilita a obtenção de SMs confiáveis 

de baixo custo. Entretanto, essa metodologia não considera a existência de MFSs. 

 

3.1 Heurística Construtiva 

 

Heurísticas construtivas são procedimentos que constroem uma solução inicial a 

partir de um conjunto de regras específicas para um dado problema de otimização. Como 

as heurísticas construtivas, geralmente, são rápidas, os resultados obtidos através delas 
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são usados como ponto de partida para algoritmos de melhoria e/ou meta-heurísticas 

(ARROYO, 2002). Portanto, é possível inferir que heurística construtiva é a parte de um 

algoritmo de otimização que, através de informações particulares do problema, auxilia o 

método a construir soluções. 

 

3.2 Algoritmos Evolutivos 

 

Algoritmos Evolutivos são algoritmos baseados nos mecanismos de evolução bioló-

gica, tais como a seleção natural proposta por Darwin, em 18587, os quais deram origem a 

diversas técnicas computacionais. Entre elas, as que mais se destacam são os AGs. 

Proposto por Holland (1975), o AG é inspirado na maneira como o darwinismo ex-

plica o processo de evolução, baseando-se então na seleção natural, cruzamento e mutação 

(HOLLAND, 1975). Então, pode-se apontar que o AG cria uma população de possíveis res-

postas e submete-as ao processo de evolução para aprimorá-las, conforme diagrama a se-

guir: 

Avaliação dos 
indivíduos

Critério de 
parada

satisfeito?
Solução Final

Soluções Iniciais
(Indivíduos)

sim

Seleção dos 
indivíduos

Recombinação dos 
indivíduos 

selecionados

não

Mutação dos 
indivíduos

 

Figura 3.1 – Fluxograma básico das etapas do processo de evolução do AG. 

                                            
7 O ano de 1858 marcou a apresentação da teoria de evolução por seleção natural à sociedade 

Linæus de Londres, por Charles Darwin e Alfred, porém o primeiro grande trabalho teórico a res-

peito deste assunto foi publicado no ano seguinte. 
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3.2.1 Indivíduos 

 

No AE, uma possível solução para o problema (fenótipo) é representada por um 

indivíduo, também chamado de cromossomo. Por codificarem possíveis soluções para a 

problema a ser trado, os indivíduos são a unidade fundamental de um AE. Geralmente, os 

primeiros indivíduos são gerados de forma aleatória. 

 

Codificação 

A escolha da representação do indivíduo é uma das etapas mais importante do de-

senvolvimento do algoritmo, desse modo, os indivíduos devem ser codificados de acordo 

com o problema, devendo representar uma solução como um todo e ser o mais simples 

possível (VIGLIASSI, 2009). No AG clássico proposto por Holland (1975), os indivíduos 

eram codificados em strings binárias de tamanho fixo. Cada elemento dessa string recebe 

o nome gene, podendo assumir valores binários, inteiros ou reais, como apresentado na 

figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Tipos de codificação (Genótipo). 

 

3.2.2 População 

 

O conjunto dos indivíduos de um AE é chamado de população. É através da dinâ-

mica populacional que os indivíduos evoluem. O processo de evolução ocorre nas chamadas 

gerações. A cada geração, novos indivíduos são criados através da dinâmica populacional 

e avaliados segundo sua função de avaliação8. 

A função de avaliação atribui um valor a cada indivíduo da população, represen-

tando a capacidade desse indivíduo em resolver um determinado problema (VIGLIASSI, 

                                            
8 A função de avaliação, chamada de aptidão ou fitness, mede a qualidade da solução, sendo 

ela uma função de máximo ou de mínimo. 

Codificação Binária 0 1 0 1 1 0 1 1 

         

Codificação Inteira 4 8 3 1 5 2 7 6 

         

Codificação Real 2,1 10,4 1,6 1 0,2 4,33 6,6 0 
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2009). Como cada problema possui a sua própria função de avaliação, deve-se ter cuidado 

para expressar corretamente o objetivo do AE. 

 

3.2.3 Operadores Genéticos 

 

Como mencionado anteriormente, é através da dinâmica populacional que os indi-

víduos evoluem, portanto, os operadores genéticos são de fundamental importância para 

a evolução da solução. Os operadores genéticos mais frequentemente usados são Seleção, 

Cruzamento e Mutação. É a partir do processo de seleção que a nova população será gerada 

através do cruzamento, também chamado de crossover, e da mutação. 

 

Seleção 

A seleção é responsável pela permanência de boas características na população, en-

tão, um indivíduo só consegue se perpetuar no ambiente e nele se reproduzir se for capaz, 

graças às suas características fenotípicas, respondendo adequadamente a todos os fenôme-

nos de seu meio e tornando-se mais adaptado. Porém indivíduos menos adaptados podem 

reproduzir-se, mas dificilmente se perpetuarão no ambiente. A seleção dos indivíduos que 

irão cruzar pode ser realizada através de vários métodos, sendo os mais comuns a Roleta 

e o Torneio. 

No método roleta, cada indivíduo da população é representado, em uma roleta, com 

uma parcela ao seu fitness. Desta forma, os indivíduos com melhor aptidão têm uma por-

ção maior da roleta, portanto, tendo maior probabilidade de serem selecionados. Entre-

tanto, quando a codificação dos indivíduos é Real e o espaço de busca possibilita valores 

positivos e negativos, para os valores negativos, haverá problemas para determinação do 

percentual da roleta. 

A seleção por torneio consiste em selecionar aleatoriamente um conjunto de indiví-

duos da população atual e, entre eles, o que possui melhor fitness será o ganhador do tor-

neio (GOLDBERG, 1989). 

É comum que o melhor indivíduo da população atual seja escolhido para prosseguir 

para a próxima geração sem sofrer mutação ou qualquer alteração, assim, garantindo a 

sua existência, o que aumenta a probabilidade desse indivíduo propagar as suas caracte-

rísticas entre os demais indivíduos da população através do cruzamento. Esse método é 

chamado de Elitismo. 
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Crossover (Recombinação) 

O crossover cria novos indivíduos através da combinação genética de dois ou mais 

indivíduos, chamados de pais. Ele é o responsável pela troca de carga genética entre os 

indivíduos. 

Existem diversos tipos de crossover9, variando o número de pontos de quebra ou in-

divíduos. O crossover de um ponto, como mostrado na figura 3.3, é o mais comum, haja 

vista sua facilidade de implementação. 

 

Pai 1  Pai 2 

0 1 0 0 0 1 1  0 0 1 0 1 0 1 

Parte Pai 1 Parte Pai 2  Parte Pai 2 Parte Pai 1 

0 1 0 0 1 0 1  0 0 1 0 0 1 1 

Filho A  Filho B 

Figura 3.3 –Crossover de um ponto. 

 

A realização do crossover em indivíduos de representação binária é simples, devendo-

se manter as restrições impostas por cada problema. Nos indivíduos que representam se-

quências ou ordens, onde não é permitida a repetição de dados em um mesmo indivíduo, o 

crossover tende a ser mais trabalhoso (VIGLIASSI, 2009). 

 

Mutação 

A mutação modifica aleatoriamente um ou mais genes de um cromossomo. O papel 

desse operador é introduzir diversidade na população, fazendo com que os indivíduos ex-

plorem novas áreas do espaço de busca (MICHALEWICZ, 1996). 

Em Holland (1975) foi proposto o operador de mutação padrão para codificação bi-

nária, onde simplesmente realiza-se a inversão do valor de um gene do cromossomo, como 

apresentado na figura 3.4. 

A mesma restrição imposta nas operações de crossover, em indivíduos representa-

dos por sequência ou ordens citadas anteriormente, aplica-se ao operador de mutação. 

Nessas situações de representação, o operador de mutação simplesmente promove a troca 

de posição dos genes, conforme a figura 3.5. 

                                            
9 Uma vasta revisão bibliográfica sobre os tipos de crossover pode ser encontrada em Goldberg 

(1989).  
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Antes da mutação 

0 1 0 0 0 1 1 

 

Depois da mutação 

0 1 0 0 1 1 1 

Figura 3.4 - Operador de mutação para representação binária. 

 

Antes da mutação 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Depois da mutação 

M1 M5 M3 M4 M2 M6 M7 

Figura 3.5 - Operador de mutação tipo Swap Mutate para representação sequencial. 

 

 

3.3 Métodos para projeto e fortalecimento de SMs 

 

 

3.3.1 Sistemas de Medição Convencionais 

 

Diversos métodos para projeto e fortalecimento de SMs convencionais têm sido de-

senvolvidos ao longo das últimas décadas. A limitação dos primeiros métodos propostos 

era o tratamento dado às UTRs, pois em muitos nem se considerava a existência das mes-

mas, sendo que, nas que consideravam, normalmente, eram requeridas muitas iterações 

para a sua identificação. 

Em (CLEMENTS et al., 1982), foi apresentado um dos primeiros métodos que levou 

em consideração a existência das UTRs, baseando-se no algoritmo topológico para identi-

ficação de MCs proposto por Clements, Krumpholz e Davis (1981). Porém a análise de 

confiabilidade do SM é realizada considerando a disponibilidade ou não da UTR, sendo 

que se pondera a perda de uma UTR um evento independente. Pelo fato de basear-se em 

um algoritmo que permite identificar apenas MCs, tal método permite determinar, dire-

tamente, se uma UTR é crítica quando a mesma possui alguma medida crítica. Contudo 

podem existir UTRs críticas mesmo não possuindo MC (LONDON JR et al., 2001), e para 
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permitir a identificação dessas UTRs críticas, que não possuam MCs, o método proposto 

por (CLEMENTS et al., 1982) requer que o algoritmo de identificação de MCs seja proces-

sado “p” vezes, sendo “p” o número de medidas transmitidas pela UTR em análise. 

Ao considerar também a existência das UTRs, em (KORRES; CONTAXIS, 1994) foi 

desenvolvido um método para análise e fortalecimento de SMs que utiliza um algoritmo 

numérico para análise da redundância das medidas, para identificação de MCs e CCMs 

(KORRES; CONTAXIS, 1991). Portanto, assim como em Clements, Krumpholz e Davis 

(1982), esse método não consegue identificar diretamente as UTRs críticas que não pos-

suem MCs. 

Em (MAGNAGO; ABUR, 1999) foi apresentado um procedimento sistemático pelo 

qual um SM pode ser atualizado. Este procedimento produz um SM que pode resistir a 

qualquer perda de linha ou de uma única medida, sem que o sistema se torne não obser-

vável. 

Em (YEHIA et al., 2001) foi proposto um método para alocação de UTRs que tem 

como objetivo a obtenção de um SM que, além de garantir a observabilidade do sistema 

mesmo com a perda de uma UTR qualquer, não contenha MCs. Entretanto tal metodologia 

não se preocupa com a existência de CCMs e não possibilita a identificação de UTR crítica 

de forma direta. 

Já o método proposto por London Jr. et al. (2002) permite determinar onde devem 

ser instalados medidores e UTRs, em um SEP, para a obtenção de um SM Confiável (SMC). 

O método baseia-se na análise da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇, que permite identificar os con-

juntos de medidas que caso perdidas fazem um sistema de potência observável torna-se 

não observável, assim como possibilita identificar UTRs críticas de forma mais direta e 

simples. Porém tal método não considera os custos de implantação do SMC. 

Tal limitação foi superada em (VIGLIASSI et al., 2009), que apresentaram um AE 

que, combinado com as propriedades da 𝐻∆
𝑇, permite a obtenção de um SM isento de MCs, 

CCMs, e UTRs críticas considerando múltiplas topologias, levando em consideração os cus-

tos associados ao SMC. 

Já em (ROCHA et al., 2010b) é apresentado o conceito de Conjunto Crítico de UTRs, 

aumentando o número de critérios técnicos a serem avaliados para determinação de um 

SMC. Outra característica dessa metodologia é a utilização de uma heurística construtiva 

combinada com uma meta-heurística Ant Colony Optimization (ACO). A heurística cons-

trutiva é utilizada para a construção inicial da solução, garantindo soluções boas que são 

melhoradas pela meta-heurística. 
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Todas as metodologias citadas até aqui não consideram a existência de MFSs asso-

ciadas ao SM. Adiante, analisar-se-ão métodos para superar tal limitação 

 

3.3.2 Sistemas de Medição Fasoriais Sincronizados 

 

Conforme mencionado no capítulo 1, nos últimos anos, diferentes abordagens foram 

surgindo para projeto de SMs fasoriais sincronizados.  

Em (AL-MOHAMMED et al., 2011) foi utilizado um algoritmo de evolução diferen-

cial para a obtenção de SMs observáveis, onde a observabilidade é avaliada de acordo com 

as diretrizes da observabilidade topológica, sendo que o objetivo é a minimização do nú-

mero de UMFs e, ao mesmo tempo, garantir o máximo de redundâncias das MFSs. O 

mesmo ainda permite o fortalecimento ou realocação de medidores, considerando a possi-

bilidade de o SEP operar com múltiplas topologias. 

Em (KOUTSOUKIS et al., 2013) é proposta uma metodologia baseada na meta-

heurística Tabu Search, para a obtenção de SMs fasoriais sincronizados através da aloca-

ção ótima de UMFs. Além dos ótimos resultados encontrados pela metodologia, o grande 

diferencial da metodologia é que a avaliação da observabilidade do SEP é feita por método 

numérico. 

Ainda nos métodos heurísticos, em (HUI-LING et al., 2013) é proposto um Algo-

ritmo Genético (AG) melhorado, chamado de MST-GA, que, combinado com teoria de grafo, 

possibilita reparar soluções infactíveis. O problema é formulado para minimizar o número 

de UMFs instaladas e maximizar a redundância das medidas. 

Outros métodos para projeto de SMs fasoriais sincronizados, também baseados em 

meta-heurísticas, que priorizam a minimização do número de UMFs a serem instalados 

têm sido propostos, tais como AG (ALLAGUI et al., 2012), Particle Swarm Optimization 

(PSO) (WANG et al., 2012) e Simulated Anneling (SA) (BALDWIN et al., 1993; WANG et 

al., 2012). 

Uma vasta revisão bibliográfica sobre métodos para projeto de SMs com MFSs pode 

ser encontrada em (MANOUSAKIS et al., 2012). 

 

3.3.3 Sistemas de Medição Híbridos 

 

Devido ao elevado custo das UMFs, a total substituição do SM convencional para o 

SM fasorial sincronizado será de forma gradativa. Por conseguinte, faz-se necessário que 
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as metodologias possibilitem o tratamento de UMFs simultaneamente com medidas con-

vencionais. 

Nenhum dos métodos citados até aqui leva em consideração a existência de medidas 

convencionais (SCADA) em conjunto com MFSs, o que já é uma realidade nos SEPs. Tal 

limitação foi superada em alguns artigos, como, por exemplo, em (CHAKRABARTI et al., 

2009; ABBASY; ISMAIL, 2009; CIPRIANI; COSTA, 2010; KAVASSERI; SRINIVASAN, 

2011; AZIZI et al., 2013; ESMAILI et al., 2013), conforme se observará a seguir. 

Em (CHAKRABARTI et al., 2009) é apresentada uma metodologia para alocação 

de UMFs visando garantir a observabilidade completa do SEP na existência, ou não, de 

medidas convencionais de fluxo/injeção previamente instaladas. A metodologia faz uso de 

programação quadrática para minimizar o número de UMFs e maximizar a redundância 

das medidas garantindo a observabilidade completa do SEP. Também assegura a obser-

vabilidade do SEP em condições normais de operação, bem como sob contingência, para o 

caso de perda de uma linha de transmissão ou de uma única UMF. 

Em (ESMAILI et al., 2013), utilizando programação linear inteira mista, a metodo-

logia minimiza o número de UMFs, bem como maximiza a redundância das medidas con-

siderando todos os critérios técnicos da metodologia (CHAKRABARTI et al., 2009). Con-

tudo a metodologia apresenta um diferencial quanto à possibilidade de proibir instalação 

de UMFs em barras radiais. Nessa condição, a metodologia assume que barras radiais 

possuem medidas de fluxo para efeito de tarifação, portanto não seria necessária a insta-

lação de UMFs para garantir a observabilidade. 

Já em (ABBASY; ISMAIL, 2009) é proposta uma metodologia baseada em progra-

mação linear inteira binária para alocação de UMFs que, ao contrário das metodologias 

até aqui citadas, trata o problema de observabilidade em condições normais de operação, 

bem como na perda de múltiplas UMFs. 

Nenhuma das metodologias até aqui apresentadas, para projeto e fortalecimento 

de SMs híbridos, levava em conta a possibilidade de limitar o número de canais de comu-

nicação das UMFs. Tal limitação foi superada em (AZIZI et al., 2013) e (EMAMI; ABUR, 

2010), onde todas as UMFs podem apresentar o mesmo número definido de canais de co-

municação. 

Como é mais comum a falha de canais de comunicação de uma UMF do que a perda 

total da UMF (ALBUQUERQUE; PAUCAR, 2013), é de fundamental importância que o 

SM híbrido não apresente nenhuma MC. Em (CIPRIANI; COSTA, 2010) foi apresentada 

uma metodologia que permite a obtenção de um SM híbrido, em que é garantida a obser-

vabilidade do SEP mesmo na perda de qualquer medida. Portanto, é assegurado que não 
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existem MCs no SM. Para tanto, inicialmente, a metodologia instala UMFs para garantir 

a observabilidade para posteriormente aumentar o NRL instalando medidas convencio-

nais, assim, obtendo um SM híbrido. 

Como foi possível perceber, existem diversas metodologias para projetos e fortale-

cimentos de SMs convencionais, fasoriais sincronizados e híbridos, porém, todas traba-

lham de forma isolada e restrita quanto a critérios técnicos. Sendo assim, a metodologia 

proposta vem para superar tais limitações, propondo em um único método obter SMCs 

convencionais, fasoriais sincronizados e híbridos. 

 

3.4 Identificação do nível de redundância das medidas 

 

O método proposto em (LONDON JR et al. 2001) possibilita a identificação dos cha-

mados conjuntos p-críticos de medidas, definidos no capítulo 2, seção 2.4.3, que se baseia 

na análise da estrutura da matriz 𝐻∆, obtida através de combinações lineares das colunas 

da matriz jacobiana do estimador WLS (dada pela equação 2.7). Entretanto, para facilitar 

a implementação computacional do mesmo, optou-se em trabalhar com a matriz jacobiana 

transposta (𝐻∆
𝑇). 

Considerando o modelo linear 𝑃𝜃, a matriz 𝐻∆
𝑇 apresenta a seguinte estrutura: 

 

𝐻∆
𝑇

(𝑛)𝑥(𝑚𝑒𝑥)
=  

 
𝐼 

 

 
𝑅 

 

 

0 ⋯ ⋯ 0 
Figura 3.6 - Matriz 𝐻∆

𝑇
para um sistema observável. 

 

sendo: 

 I: submatriz identidade de dimensão (n − 1)x(n − 1); 

R:submatriz das medidas suplementares, de dimensão (𝑛 − 1)𝑥(𝑚𝑒𝑥 − (𝑛 − 1)); 

 𝑛: número de barras do sistema; 

 𝑚𝑒𝑥: número de medidas instaladas no sistema. 

Observação 1: A última linha da matriz 𝐻∆
𝑇 corresponde à barra escolhida como 

referência angular. 

 Analisando a estrutura da submatriz I, verifica-se que as suas colunas são, isola-

damente, linearmente independentes. Em razão disso, as medidas correspondentes a essas 
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colunas são chamadas de Medidas Básicas, pois são suficientes para tornar o sistema ob-

servável. 

As medidas da submatriz R são chamadas de Suplementares. Isso em razão de as 

mesmas não serem necessárias para observabilidade do sistema (são medidas redundan-

tes). Porém essas medidas são fundamentais para obtenção de níveis adequados de redun-

dância. 

As linhas da matriz 𝐻∆
𝑇 correspondem às variáveis de estado equivalentes, que são 

combinações lineares das variáveis de estado do sistema. Então, os elementos não nulos 

que aparecem em uma linha da matriz 𝐻∆
𝑇 indicam as medidas que dão informação da 

variável de estado equivalente correspondentes àquela linha. Logo, através da análise da 

estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇 é possível identificar os chamados conjuntos p-críticos de medidas 

(LONDON et al., 2007).  

A busca pelos conjuntos p-críticos de medidas é dividida em duas fases: 

 

(i) Identificação dos conjuntos p-críticos de medidas que contêm apenas uma 

medida básica. 

(ii) Identificação dos conjuntos p-críticos de medidas que contêm mais de uma 

medida básica. 

 

Considera-se, então, o seguinte Teorema, cuja demonstração é apresentada (LON-

DON JR et al. 2001): 

Teorema 1: As p medidas, correspondentes às colunas dos p elementos não nulos 

que pertencem a uma mesma linha da matriz 𝐻∆
𝑇, formam um conjunto p-crítico de medi-

das contendo apenas uma Medida básica. 

Através do Teorema 1, é possível concluir que: (i) quando uma linha tem apenas 

um elemento não nulo, significa que a informação do estado equivalente, corresponde 

àquela linha, é fornecida apenas pela medida correspondente à coluna desse elemento, 

portanto, essa medida é crítica; (ii) quando uma linha tem dois elementos não nulos é 

porque existem apenas duas medidas dando informação do estado equivalente correspon-

dente a essa linha. Consequentemente, essas duas medidas, que correspondem às colunas 

desses dois elementos não nulos, formam um par crítico de medidas. Ou seja, um conjunto 

p-crítico com p = 2. E assim por diante. 

Para realizar a segunda fase da busca, elimina-se uma medida básica não crítica 

da matriz 𝐻∆
𝑇, para, em sequência, proceder-se a obtenção da nova matriz 𝐻∆

𝑇. Como a me-

dida (ou coluna) retirada é redundante (ou linearmente dependente) de pelo menos uma 
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medida suplementar (uma coluna da submatriz R), existe outra medida (ou coluna) que 

pode substituí-la. Após a substituição, analisando as linhas da nova matriz, conclui-se que 

as p medidas, associadas aos novos conjuntos p-críticos identificados, constituem, junta-

mente com a medida básica retirada, um conjunto (p+1) crítico. 

Após a identificação dos conjuntos p-críticos de medidas, o método proposto em 

(LONDON JR et al. 2001) possibilita a identificação do NRL das medidas de acordo com a 

definição apresentada no capítulo 2, seção 2.4.5. 

 

𝑯∆
𝑻 com medidas convencionais e fasoriais sincronizadas 

 

Em (LONDON JR et al. 2009) demonstrou-se que é possível realizar a análise de 

observabilidade e redundância de medidas através do método da fatoração triangular da 

matriz jacobiana com medidas convencionais e fasoriais sincronizadas. 

A estrutura da matriz 𝐻 obtida para um sistema com medidas convencionais e fa-

soriais sincronizadas é praticamente a mesma de quando estão presentes apenas medidas 

convencionais, conforme ilustrado na figura 2.3. A diferença é que, ao invés da linha n, 

sendo n o número de barras do sistema, ser formada por zeros, será a linha n+1. Isto em 

razão da forma com que são tratadas as medidas de ângulo de fase de tensão, que são 

modeladas como medidas de fluxo de potência em ramos fictícios, com impedância unitá-

ria, que conectam as barras onde as medidas foram realizadas e uma barra fictícia repre-

sentando a referência de GPS. 

 

3.5 Método para projeto e fortalecimento de SMs convencionais 

através da obtenção e análise da matriz 𝑯∆
𝑻 

  

Fazendo uso das propriedades da matriz 𝐻∆
𝑇 para identificação de conjuntos p-críti-

cos, London Jr. et al. (2002) propuseram um método para análise e fortalecimento de um 

SM convencionais já existente de duas maneiras: (i) através da seleção de medidas candi-

datas, que consiste em selecionar novos medidores em barras que já possuam UTRs insta-

ladas; (ii) através da seleção de UTRs candidatas em barras que não possuem UTRs. 

O método trabalha em três fases distintas, conforme ilustrado no fluxograma apre-

sentado na figura 3.7. 



Capítulo 3 59 

 

  

Dados de 
Entrada

   Montagem da  

Existe conjunto 
p-críticos, com

            ?

Restauração do 
nível de 

redundância das 
medidas

Aumento da 
redundância de 

UTRs críticas

Restaurar a 
Observabilidade do 

SEP

Nâo

Sim

Sim

Sim

Não

Sistema de Medição 
Confiavel

Não

Fase 1

Fase 2

Fase 3

O sistema em 
análise é 

observável?

Existe UTR Crítica?

 

Figura 3.7–Fluxograma do método proposto em (LONDON JR. et al., 2002). 

 

3.5.1 Fase 1 – Análise e restauração da observabilidade 

 

Na primeira fase é feita a análise de observabilidade do SEP, considerando o SM já 

existente. Se o sistema não for observável, o método permite determinar onde devem ser 

instalados medidores e/ou UTRs para tornar o SEP observável como um todo.  

A análise de observabilidade é realizada através da fatoração triangular da matriz 

𝐻𝑇,que, para sistemas observáveis, resultará em apenas um pivô nulo, isto é, um elemento 

nulo na diagonal (𝑛, 𝑛), sendo “𝑛” o número de barras do sistema. Lembrando que para um 

SM com medidas convencionais e fasoriais sincronizadas aparecerá um elemento nulo na 

diagonal (𝑛 + 1, 𝑛 + 1). 

Caso o sistema não seja observável, surgirá, durante a fatoração de 𝐻𝑇, um pivô 

nulo antes da diagonal (𝑛, 𝑛). Além disso, todas as demais colunas da a matriz 𝐻𝑇que está 

sendo fatorada terão elementos nulos na linha do pivô nulo. Isto indica que nenhuma me-
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dida já instalada fornece informação sobre a variável de estado equivalente correspon-

dente à linha do pivô nulo. Nesta situação, o próximo passo do método será a busca por 

uma medida candidata10 que dê aquela informação. 

A busca por medidas candidatas procedesse da seguinte forma: (i) cria-se uma nova 

coluna na matriz 𝐻𝑇, onde será armazenada a medida candidata para análise; (i) aplica-

se a essa coluna os fatores triangulares obtidos até o momento; (iii) caso apareça um ele-

mento não nulo, na linha correspondente ao pivô nulo, então, a medida analisada é seleci-

onada para ser instalada, assim, promovendo a restauração da observabilidade do sistema. 

Caso ocorra a situação em que não existam medidas candidatas que forneçam a 

informação da variável de estado equivalente correspondente à linha do pivô nulo, buscar-

se-á, então, uma UTR candidata que dê a informação desejada, de forma análoga à busca 

por medidas candidatas. A diferença entre ambas é que, na busca de UTR candidata, con-

sidera-se, ao mesmo tempo, todas as medidas transmitidas por essa UTR. Então, os fatores 

triangulares são aplicados em todas as medidas transmitidas pela UTR, e se pelo menos 

uma das medidas fornecer a informação desejada, tal UTR e a correspondente medida 

serão selecionadas para serem instaladas e as demais medidas dessa UTR serão classifi-

cadas como medidas candidatas. 

 

3.5.2 Fase 2 – Análise e restauração do nível de redundância das medidas 

 

Na segunda fase, o objetivo é a obtenção de um SM formado por medidas com 𝑁𝑅𝐿 >

1 (SEÇÃO 2.4.5), pois isso garantiria a obtenção de um SM isento de MCs e de CCMs, uma 

vez que MC possui NRL igual a zero e as medidas de um CCM possuem NRL igual a 1. 

Para que todas as medidas de um sistema de medição tenham 𝑁𝑅𝐿 > 1, é necessário 

garantir a não existência de conjuntos p-críticos de medidas com 𝑝 ≤ 2. Como todos os 

conjuntos p-críticos possuem pelo menos uma medida básica, basta garantir que o menor 

conjunto p-crítico formado por uma medida básica tenha 𝑝 > 2, assim ter-se-á 𝑁𝑅𝐿 > 1 

para todas as medidas disponíveis. 

A primeira análise, então, é a identificação do NRL das medidas básicas, através 

da análise da matriz 𝐻∆
𝑡, como demonstrado em (LONDON JR et al. 2001). Caso exista 

alguma medida básica com 𝑁𝑅𝐿 ≤ 1, procede-se a busca das medidas e/ou UTRs candida-

tas a fim de aumentar tal NRL. Para isto, o método é dividido em dois passos: 

                                            
10 Medida que possui sua UTR instalada, porém não está instalada. 
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Passo 1: Determinar qual a informação dada pela medida básica, com 𝑁𝑅𝐿 ≤ 1: con-

siste em identificar a linha do elemento não nulo, que aparece na coluna da matriz 𝐻∆
𝑡, 

correspondente a essa medida. 

Passo 2: Realizar a busca de uma medida e/ou UTR candidata, dando a informação 

da variável de estado equivalente, correspondente à linha identificada na etapa anterior. 

 

3.5.3 Fase 3– Análise e aumento da redundância das UTRs críticas 

 

A terceira e última fase permite a identificação e o aumento da redundância das 

UTRs críticas. 

 

Identificação de UTRs Críticas 

 

A identificação de UTRs críticas compreende dois passos: 

Passo 1: Através da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇, identifique os conjuntos p-críticos de 

medidas, formados por apenas uma medida básica. Em seguida, classifique como crítica a 

UTR que transmitir pelo menos um desses conjuntos. 

Em (LONDON JR et al., 2001) relatou-se que conjuntos p-críticos, formados por 

mais de uma medida básica, não são identificados diretamente através da estrutura da 

matriz 𝐻∆
𝑇. Logo, podem existir UTRs que são críticas por transmitirem pelo menos um 

desses conjuntos p-críticos. Dessa forma, para garantir que todas as UTRs críticas sejam 

identificadas, é necessário o passo 2. 

Passo 2: Se existir alguma UTR ainda não identificada como crítica, que transmite 

mais de uma medida Básica, elimina-se da matriz 𝐻∆
𝑇 as colunas correspondentes a todas 

as medidas transmitidas por ela. Em seguida, verifica-se se é possível obter uma nova 

matriz 𝐻∆
𝑇, trocando-se as posições de algumas de suas colunas. Se isso não for possível, a 

UTR que foi eliminada é classificada como crítica. 

 

Tornando redundante as UTRs críticas 

 

Para a determinação de onde devem ser instalados medidores e/ou UTRs para tor-

nar redundantes as UTRs críticas, considerar-se-ão também dois passos: 

Passo 1: Se a UTR tiver sido identificada como crítica no Passo 1 do processo de 

identificação de UTRs críticas, verifique qual é a linha correspondente ao conjunto p-crítico 
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transmitido por essa UTR. Em seguida, proceda à busca de uma medida e/ou UTR candi-

data, dando a informação da variável de estado equivalente, correspondente àquela linha. 

Passo 2: Se a UTR tiver sido identificada como crítica no passo 2 do processo de 

identificação de UTRs críticas, determine quais as linhas da matriz 𝐻∆
𝑇, não considerando 

a última linha dessa matriz, que, após a eliminação da UTR crítica, tenha ficado com todos 

o seus elementos iguais a zero. Em sequência, proceda à busca das medidas e/ou UTRs 

candidatas, dando as informações das variáveis de estado equivalentes correspondentes 

àquelas linhas. 

 

3.5.4 Exemplo de aplicação do método 

 

Neste exemplo, conforme apresentado em (VIGLIASSI, 2009), o método proposto 

por London Jr. et al. (2002) é aplicado ao sistema de 6 barras, associado ao sistema de 

medição convencional não observável ilustrado na figura 3.8. Considera-se a existência de 

uma UTR por barra. 

De acordo com a figura 3.8, o conjunto de medidas e UTRs candidatas, para o for-

talecimento daquele SM, é o seguinte: 

 2 medidas candidatas: a medida de injeção na barra 3 (I3) e a medida de fluxo da 

barra 3 para a barra 4 (F7); 

 2 UTRs candidatas: uma UTR na barra 2 (UTR5), que transmite a medida de inje-

ção na barra 2 (I2) e as medidas de fluxo da barra 2 para a barra 1 (F8) e da barra 

2 para a barra 3 (F9); e outra UTR na barra 4 (UTR 6), que transmite a medida de 

injeção na barra 4 e as medidas de fluxoda barra 4 para a barra 5 (F11) e da barra 

4 para a barra 6 (F12). 

 

 

 

Figura 3.8 - Sistema de 6 barras associado a um sistema de medição não observável (VIGLIASSI, 2009). 
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Legenda: 

 

Barra do sistema 

Linha de transmissão      UTR instalada 

Medida de fluxo de potência instalada  

Medida de injeção de potência instalada                 UTR candidata 

Medida de fluxo de potência candidata 

Medida de injeção de potência candidata 

 

 

Fase 1: 

 

Passo 1: Forme a matriz 𝐻𝑇, a partir do SM já existente: 

 

 
 UTR 1 UTR 2 UTR 3 UTR 4 

 F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 

𝐻𝑇 = 

1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 

2 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 

3 0 -1 -1 1 1 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

 

Fatorando essa matriz até 𝐻𝑇(d,d) =0, obtém-se: 

 

  F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 

2 (1) 1 1 -1 -1 0 0 0 0 

3 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 

5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Observação 3.4.1: Os números que aparecem entre parênteses são os fatores trian-

gulares. 

Como Ht (3,3) = 0, n ≠ 3 (n = 6), vá para o próximo passo. 

 

Passo 2: Verificar se a medida candidata I3 dá informação do estado equivalente 

correspondente à linha 3. Cria-se, então, a coluna 10, na matriz 𝐻∆
𝑇, onde será armazenada 

a medida I3. Em seguida, aplica-se a essa coluna os fatores triangulares obtidos até o mo-

mento. A matriz 𝐻∆
𝑇 torna-se: 
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  F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 I3 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 -1 

2 (1) 1 1 -1 -1 0 0 0 0 -2 

3 0 (1) 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 

5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

 

Como 𝐻𝑇(3,10) ≠ 0, selecione I3 e vá para o passo 3. 

 

Passo 3: Fatorando 𝐻𝑇até 𝐻𝑇(𝑑, 𝑑) = 0, obtém-se, após a troca de posições de algu-

mas colunas de 𝐻𝑇, que se fez necessária: 

 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 1 -1 0 0 -1 0 0 0 0 

2 (1) 1 -2 0 0 -1 0 -1 0 1 

3 0 (1) 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 (1) -1 -1 0 -1 0 -1 0 

5 0 0 0 (1) -1 0 0 0 -1 0 

6 0 0 0 0 (1) 0 0 0 0 0 

 

Como 𝐻𝑇(6,6) = 0 e n = 6, o sistema é observável, considerando o sistema de medição 

já existente e a instalação da medida I3 e o processo termina. 

 

Fase 2: 

Para executar esta fase, inicialmente obtém-se a matriz 𝐻∆
𝑇, a partir da matriz 𝐻𝑇 

parcialmente fatorada na Fase 1. A matriz 𝐻∆
𝑇é: 

 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Onde a submatriz I, destacada na matriz 𝐻∆
𝑇anterior, representa as medidas bási-

cas (F1, F2, I3, F5 e F6), suficientes para tornar o sistema observável, e a submatriz R 

representa as medidas suplementares. 

A matriz dos fatores triangulares é: 

 

I R 
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 F1 F2 I3 F5 F6 

1 1 -1 1 0 0 

2 1 1 2 0 0 

Fatores = 3 0 1 1 0 0 

 

4 0 0 1 -1 -1 

5 0 0 0 1 -1 

6 0 0 0 0 1 

 

Passo 1: Analisando 𝐻∆
𝑇, como indicado em (LONDON JR et al. 2001), verifica-se 

que as medidas básicas I3, F5 e F6 têm 𝑁𝑅𝐿 ≤ 1, como destacado na matriz 𝐻∆
𝑇 a seguir: 

 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

2 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Passo 2: As colunas correspondentes às medidas básicas I3, F5 e F6 possuem ele-

mentos não nulos nas linhas: 3, 4 e 5. 

 

Passo 3: Incluindo a medida candidata F7, da UTR2 já instalada, obtém-se a se-

guinte matriz 𝐻∆
𝑇: 

 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 F7 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 

2 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 2 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como a coluna 11 tem elemento não nulo na linha 3, F7 é selecionada para ser 

instalada, então, volte ao Passo 1. 

Passo 1: As medidas básicas I3, F5 e F6 ainda possuem 𝑁𝑅𝐿 ≤ 1. 

 

Passo 3: As colunas correspondentes às medidas básicas I3, F5 e F6 possuem ele-

mentos não nulos nas linhas: 3,4 e 5. 

 

Passo 4: Como não existem mais medidas candidatas, o método vai testar as UTRs 

candidatas. Testando a UTR 5, obtém-se a seguinte matriz 𝐻∆
𝑇: 
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 F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 F7 F8 F9 I2 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1 -1 -2 

2 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 2 0 1 1 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como não surgiu elemento não nulo algum, nas linhas 3, 4 e 5, nas colunas de 𝐻∆
𝑇 

correspondentes às medidas transmitidas pela UTR 5, esta UTR não será selecionada para 

ser instalada. Testando a UTR 6, obtém-se a seguinte matriz 𝐻∆
𝑇: 

 

 F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 F7 F10 F11 I2 I4 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 

2 0 1 0 0 0 -1 0 -1 0 1 2 -2 0 0 -2 

3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 -1 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 

5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Como apareceram elementos não nulos, nas linhas 3, 4 e 5, nas colunas de 𝐻∆
𝑇 cor-

respondentes às medidas transmitidas pela UTR 6, esta UTR será selecionada para ser 

instalada, então, volta-se ao Passo 1. 

 

Passo 1: Como todas as medidas básicas têm 𝑁𝑅𝐿 ≤ 1o processo termina. 

 

Fase 3: 

Passo 1: Identificando UTR crítica.  

 

Etapa 1: Nenhum dos conjuntos p-críticos de medidas, identificados na análise das 

linhas da matriz 𝐻∆
𝑇, resultante da Fase 2, é transmitido por apenas uma UTR. Logo, esta 

Etapa não identifica nenhuma UTR crítica. 

 

Etapa 2: A UTR 1 é a única UTR que transmite mais de uma medida básica. Assim, 

é necessário aplicar a análise da Etapa 2 para essa UTR.  

 Analisando a UTR 1: Eliminando da matriz 𝐻∆
𝑇as colunas correspondentes às me-

didas transmitidas por essa UTR, obtém-se a seguinte matriz 𝐻∆
𝑇: 
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  F4 F7 I3 F5 F6 F3 I5 I6 F10 F11 F12 I4 

𝐻∆
𝑇 = 

1 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 

3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 

5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 -1 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Consequentemente, a UTR 1 é redundante. 

Como resultado da análise do SM apresentado na figura 3.8, o método proposto em 

(LONDON JR et al. 2002) indica que, para torná-lo confiável, é necessário a instalação de: 

(i) um medidor de fluxo de potência da barra 3 para a barra 4; (ii) um medidor de injeção 

de potência na barra 3; (iii) uma UTR na barra 4, com um medidor de injeção de potência 

na mesma barra 4 e 3 medidores de fluxo de potência da barra 4 para as barras 3, 5 e 6. 

 

3.5.5 AERS 

 

Importa destacar que a metodologia para projeto e fortalecimento de sistemas de 

medição proposta em (VIGLIASSI et al., 2007) foi a primeira tentativa de obtenção de uma 

metodologia baseada na matriz 𝐻∆
𝑇 e em AEs. Deve-se ressaltar, entretanto, que tal meto-

dologia perde eficiência em função da busca em regiões não factíveis. Tal busca ocorre em 

razão da codificação utilizada por essa metodologia, onde cada indivíduo é representado 

por um vetor binário, onde "0" indica medidor instalado e "1" medidor não instalado. Faz-

se relevante lembrar que essa codificação é a mesma utilizada pelas metodologias propos-

tas por Souza et al. (2005) e Coser et al. (2006). A codificação utilizada no AERS, ou seja, 

a representação dos indivíduos de forma sequencial, torna possível a utilização de todas 

as propriedades da matriz 𝐻∆
𝑇, restringindo a busca apenas nas regiões factíveis. Conse-

quentemente, aumenta a probabilidade de o algoritmo de busca encontrar SMs confiáveis 

com menor custo. 

Como já mencionado, o AERS baseia-se no método desenvolvido por London Jr. et 

al. (2002). Conforme apresentado na seção anterior, tal método possibilita a obtenção de 

um SMC a partir da análise de uma lista contendo todos os medidores candidatos a serem 

instalados em um sistema, com a indicação da correspondente UTR candidata. Analisando 

essa lista, o método seleciona os medidores e UTRs que devem ser instalados para obtenção 

de um SMC. Isso é realizado através da obtenção e análise da matriz 𝐻∆
𝑇. Dependendo da 

sequência com que os medidores candidatos estão dispostos na lista, o método fornece 

SMCs selecionando, para instalação, números distintos de medidores e UTRs. Em razão 
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de o custo de um sistema de medição depender do número de medidores e UTRs instalados, 

o AERS trabalha da seguinte forma: 

Passo 1: Através de AE, geram-se diversas listas (indivíduos) contendo todos os 

medidores candidatos, sendo que, em cada uma das listas, esses medidores aparecem em 

uma ordem distinta. 

Passo 2: Cada uma das listas (indivíduos) geradas no passo anterior é analisada 

pelo método proposto por London Jr. et al. (2002), que fornece, como resultado, o número 

de medidores e UTRs que devem ser instalados para obtenção de um SMC. De acordo com 

esse número de medidores e UTRs, calcula-se o custo do sistema de medição obtido (função 

de aptidão), que será o parâmetro a ser analisado para definir a solução “ótima” do pro-

blema, isto é, para definir qual das listas (indivíduo) possibilitou a obtenção do SMC mais 

barato. 

Em face do exposto, verifica-se que no AERS há a possibilidade de obtenção de um 

SMC de baixo custo “otimizando” a sequência com que as medidas candidatas serão ana-

lisadas pelo método proposto por London Jr. et al. (2002). Esses passos podem ser estru-

turados da forma apresentada no fluxograma da figura 3.9: 

 

Avalia os indivíduos

Critério de 
parrada

satisfeito?
Solução Final

Soluções Iniciais
(Indivíduos)

sim

não

Operadores 
Genéticos

Obtenção e análise 
da a

 

Figura 3.9 - Fluxograma do AERS. 
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A representação sequencial, bem como os demais componentes do AERS são apre-

sentados a seguir. 

 

Cromossomo 

Cada indivíduo é um vetor cujas posições (genes) correspondem a uma determinada 

medida passível de existir no SEP (ou seja, que correspondem a um determinado medidor 

possível de ser instalado no SEP). O tamanho de cada indivíduo é igual ao número total 

de medidores passíveis de existir no SEP. Por exemplo, para o sistema do IEEE de 30 

barras os indivíduos terão 112 posições, sendo 30 representando as medidas de injeção, 82 

representando as medidas de fluxo. Exemplo: 

 

Med. 8 

(𝐼1) 

Med. 5 

(𝐹3−4) 

Med. 12 

(𝐹5−1) 
( ⋯ ) Med. 3 (𝐼3) 

Med. 6 

(𝐹1−2) 

Med. 10 

(𝐹5−6) 

Figura 3.10 - Indivíduo do AERS. 

 

Cruzamento (Crossover) 

Conforme apresentado em (VIGLIASSI, 2009), a representação sequencial apresenta 

problemas para aplicação de forma direta do crossover e da mutação, pois podem aparecer 

valores (ou medidores) duplicados. Para resolver esse problema, o AERS utiliza um vetor 

auxiliar, denominado Vetor de Controle (VC), a fim de verificar se o medidor já foi utili-

zado. Cada posição do VC corresponde a um determinado medidor e será igual a 1 (um) se 

o medidor foi instalado; e O (zero) caso contrário. A figura 3.10 ilustra um exemplo do 

problema do crossover da representação sequencial (VIGLIASSI, 2009). 

 

Pai A Med. 3 Med. 5 Med. 1 Med. 8 Med. 4 Med. 2 Med. 7 Med. 6 

         

Pai B Med. 1 Med. 4 Med. 8 Med. 2 Med. 7 Med. 5 Med. 3 Med. 6 

         

Filho A Med. 3 Med. 5 Med. 1 Med. 8 Med. 7 Med. 5 Med. 3 Med. 6 

         

Filho B Med. 1 Med. 4 Med. 8 Med. 2 Med. 4 Med. 2 Med. 7 Med. 6 

Figura 3.11 - Problema no crossover da representação sequencial. 

 

Os passos para a realização do Crossover são: 

Passo 1: Todos os elementos do Pai A, até o pondo de crossover, são colocados no 

Filho A e as respectivas posições no vetor de controle recebe o valor “1”. Em seguida, são 
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selecionados, um a um, os elementos posteriores ao ponto de crossover do Pai B e vá para 

o próximo passo. 

Filho A Med. 3 Med. 5 Med. 1 Med. 8     

         

VC 
Med. 1 Med. 2 Med. 3 Med. 4 Med. 5 Med. 6 Med. 7 Med. 8 

1 0 1 0 1 0 0 1 

 

Passo 2: Se o elemento selecionado no passo anterior ainda não foi utilizado no Filho 

A, coloque-o e faça VC (desse elemento) = 1. 

Filho A Med. 3 Med. 5 Med. 1 Med. 8 Med. 7 Med. 6   

         

VC 
Med. 1 Med. 2 Med. 3 Med. 4 Med. 5 Med. 6 Med. 7 Med. 8 

1 0 1 0 1 1 1 1 

 

Passo 3: Se existir pelo menos um elemento do Pai B que ainda não foi analisado, 

seleciona-se esse elemento e volta-se para Passo 2. Caso contrário, vá para o próximo 

passo. 

Passo 4: Se existirem posições ainda não preenchidas no Filho A, tais posições de-

vem ser preenchidas por elementos correspondentes às posições ainda nulas no vetor de 

controle. 

Filho A Med. 3 Med. 5 Med. 1 Med. 8 Med. 7 Med. 6 Med. 2 Med. 4 

         

VC 
Med. 1 Med. 2 Med. 3 Med. 4 Med. 5 Med. 6 Med. 7 Med. 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Mutação 

A mesma restrição imposta nas operações de crossover em indivíduos representa-

dos por sequência se aplica ao operador de mutação. Nessas situações de representação, o 

operador de mutação simplesmente promove a troca de posição dos genes, conforme a fi-

gura 3.5. 

No AERS, a mutação é aplicada ao indivíduo selecionado para mutação. Portanto, 

tem-se a taxa de seleção para mutação, que representa a chance (%) de um indivíduo ser 

selecionado para mutação, e a taxa de mutação das medidas que representa o percentual 

(%) do indivíduo que sofrerá mutação. 

No próximo capítulo, será apresentada a metodologia proposta neste trabalho, que é 

uma extensão do AERS, porém diversas modificações foram propostas para melhorar o 
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processo de busca de soluções e possibilitar o tratamento das MFSs. Contudo, os operado-

res genéticos aqui mostrados serão os mesmos aplicados na nova metodologia. 

 

3.6 Índice de não detecção de erros grosseiros no processo de EE-

SEP 

 

Índice de não detecção de erros grosseiros define quão difícil é detectar, via teste 

dos resíduos normalizados e do índice 𝐽(𝑥), erros grosseiros em medidas. 

Através da decomposição do espaço vetorial das medidas em Benedito et al.(2013) 

detectou-se que o UI de uma medida indica a proximidade da mesma para imagem da 

matriz jacobiana do estimador WLS, portanto, através do UI é possível qualificar as me-

didas de acordo com as suas características de "mascararem" os seus erros (BENEDITO et 

al., 2013). 

 

3.6.1 Interpretação Geométrica do Estimador de Estado WLS 

 

A partir do modelo de medição representado pela equação (2.1), tem-se que 𝑧  ∈  𝑅𝑚, 

𝑥  ∈  𝑅𝑛 e ℎ: 𝑅𝑛 → 𝑅𝑚 é uma função não linear e continuamente diferençável. Como o nú-

mero de medidas 𝑚 é, em geral, maior que o número de variáveis de estado 𝑛, é possível 

estimar o vetor de variáveis de estado 𝑥, pelo método WLS, que é obtido através da mini-

mização do índice 𝐽(𝑥), dado pela equação (2.4). 

A linearização da equação (2.1), num certo ponto 𝑥∗, resulta em: 

∆𝑧 = 𝐻 ∙ ∆𝑥 + 𝑤 , (3.1) 

sendo 𝐻 =  
𝜕ℎ

𝜕𝑥
 a matriz Jacobiana calculada em 𝑥∗, ∆𝑧 = 𝑧 − ℎ(𝑥∗) o vetor de correção e ∆𝑥 =

𝑥 − 𝑥∗. 

Se o sistema representado pela equação (3.1) é observável (𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻) = 𝑛), então, o 

espaço vetorial das medidas 𝑅𝑚 pode ser decomposto numa soma direta de dois subespaços 

vetoriais, isto é, 

𝑅𝑚 = ℜ(𝐻) ⨁ ℜ(𝐻)⏊ , (3.2) 

onde: ℜ(𝐻) representa o subespaço vetorial de dimensão 𝑛 em 𝑅𝑚, denominado imagem de 

H. Eℜ(𝐻)⏊ representa o complemento ortogonal de ℜ(𝐻), isto é, se 𝑢 ∈ ℜ(𝐻) e 𝑣 ∈ ℜ(𝐻)⏊, 

então < 𝑢, 𝑣 > =  𝑢𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ 𝑣 = 0 (BENEDITO, 2011). 
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A equação (3.1), calculada em 𝑥, que torna mínimo o índice 𝐽(𝑥), pode ser interpre-

tada como uma projeção do vetor de correção ∆𝑧 em ℜ(𝐻) (BENEDITO, 2011). Assim, con-

sidere 𝑃 como um operador linear, que projeta o vetor ∆𝑧 em ℜ(𝐻), ou seja: 

∆�̂� = 𝑃 ∙ ∆𝑧 = 𝐻 ∙ ∆𝑥 . (3.3) 

Desta forma, o vetor de resíduo 𝑟, para o modelo linearizado, é dado por: 

𝑟 = ∆𝑧 − ∆�̂� = ∆𝑧 − 𝐻 ∙ ∆𝑥 . (3.4) 

A partir desses dois vetores, o operador 𝑃, que torna mínima a norma 𝐽(𝑥), é aquele 

que projeta  ∆𝑧  ortogonalmente em ℜ(𝐻), em termos do produto interno  < 𝑢, 𝑣 > =  𝑢𝑡 ∙

𝑅−1 ∙ 𝑣, isto é, o vetor ∆�̂�é ortogonal ao vetor𝑟. Mais precisamente: 

< ∆�̂�, 𝑟 > =  ∆�̂�𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ 𝑟 = 0; 

< ∆�̂�, 𝑟 > = (𝐻 ∙ ∆�̂�)𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ (∆𝑧 − 𝐻 ∙ ∆𝑥) = 0. 
(3.5) 

Resolvendo-se a equação (3.5) para ∆𝑥, obtém-se: 

∆𝑥 = (𝐻𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ 𝐻)−1 ∙ 𝐻𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ ∆𝑧. (3.6) 

Como ∆�̂� = 𝑃 ∙ ∆𝑧 = 𝐻 ∙ ∆𝑥, a matriz projeção 𝑃 é: 

𝑃 = 𝐻 ∙ (𝐻𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ 𝐻)−1 ∙ 𝐻𝑡 ∙ 𝑅−1. (3.7) 

O vetor resíduo pode ser calculado, em termos da matriz de projeção 𝑃, e através 

da seguinte expressão: 

𝑟 = ∆𝑧 − ∆�̂� = ∆𝑧 − 𝑃 ∙ ∆𝑧; 

𝑟 = (𝐼 − 𝑃) ∙ ∆𝑧 = 𝑆 ∙ ∆𝑧. 
(3.8) 

onde a matriz (𝐼 − 𝑃), ou matriz de sensibilidade dos resíduos 𝑆, é um operador que projeta 

∆𝑧 em ℜ(𝐻)⏊. 

A decomposição do espaço vetorial das medidas, em uma soma direta de ℜ(𝐻) e 

ℜ(𝐻)⏊, será utilizada para decompor o vetor de erro das medidas 𝑤 em duas componentes 

(BENEDITO, 2011): detectável e não detectável. 

Considerando o modelo linearizado do WLS, tem-se que: 

∆𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑 = ∆𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑 − 𝑥; 

∆𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 = 𝐻 ∙ ∆𝑥. 
(3.9) 

onde: 𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑 é o vetor de estado sem EG; 𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 é o vetor de medidas sem EG. 

Se a matriz jacobiana disponível estiver próxima da obtida pelos estados sem EG, 

então, 𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 está próximo a ℜ(𝐻) e ∆𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 ≈ 𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 − �̂�. 

O vetor de erro das medidas é dado por (BENEDITO, 2011): 

𝑤 = 𝑧 − 𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑 ≈ ∆𝑧 − ∆𝑧𝑣𝑒𝑟𝑑, (3.10) 

e pode ser escrito como: 
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𝑤 = 𝑃 ∙ 𝑤 + (𝐼 − 𝑃) ∙ 𝑤, (3.11) 

sendo 𝑤𝑈 a componente não detectável e 𝑤𝐷 a componente detectável de 𝑤, tem-se: 

𝑤𝑈 = 𝑃 ∙ 𝑤, (3.12) 

𝑤𝐷 = (𝐼 − 𝑃) ∙ 𝑤. (3.13) 

Benedito et al. (2013) demonstraram que pequenos resíduos normalizados não im-

plicam em pequenos erros nas medidas, pois o resíduo da medida não é afetado pela com-

ponente não detectável dos erros, conforme a expressão que segue: 

𝑟 = (𝐼 − 𝑃) ∙ 𝑤 = 𝑤𝑑. (3.14) 

Em (BENEDITO, 2011),o UI, para a i-ésima medida, foi definido como sendo: 

𝑈𝐼𝑖 =
‖𝑤𝑈

𝑖 ‖𝑅−1

‖𝑤𝐷
𝑖 ‖𝑅−1

=
√(𝑤𝑈

𝑖 )𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ (𝑤𝑈
𝑖 )

√(𝑤𝐷
𝑖 )𝑡 ∙ 𝑅−1 ∙ (𝑤𝐷

𝑖 )

, (3.15) 

que, através do desenvolvimento, chegou-se a seguinte forma: 

𝑈𝐼𝑖 =
‖𝑤𝑈

𝑖 ‖𝑅−1

‖𝑤𝐷
𝑖 ‖𝑅−1

=
√(𝑃𝑖𝑖)

√(1 − 𝑃𝑖𝑖)
, (3.16) 

sendo 𝑃𝑖𝑖 o elemento da diagonal principal da matriz de projeção𝑃. 

A partir das análises feitas por (BENEDITO, 2011), verificou-se que o UI possibilita 

uma nova forma de enxergar o problema de mascaramento de EGs, o que viabiliza o de-

senvolvimento de metodologias mais eficientes para processamento de EGs, bem como 

para projetos de sistemas de medição. 

Também em (BENEDITO, 2011) verificou-se que o UI não depende da magnitude 

do erro, mas sim dos elementos da diagonal principal das matrizes P e S. Porém, as ma-

trizes P e S dependem dos valores dos parâmetros do sistema, da ponderação das medidas, 

do valor estimado das variáveis de estado e do nível de redundância local das medidas. 
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4. Metodologia Proposta 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia proposta nesta dissertação que está 

dividida em dois objetivos, para projeto e fortalecimento de SMs híbridos, isto é, SMs for-

mados por medidas convencionais obtidas pelo sistema SCADA e por MFSs obtidas pelas 

UMFs, observáveis e isentos de MCs, CCMs e UTRs críticas (objetivo número 1 deste tra-

balho) e projeto e fortalecimento de SMs convencionais, ou seja, SMs formados por medidas 

convencionais obtidas pelo sistema SCADA, observáveis e isentos de MCs , CCMs e UTRs 

críticas e com UI menor que um determinado valor (objetivo número 2 deste trabalho). A 

metodologia proposta deverá possibilitar o projeto de novos SMCs híbridos, convencionais 

ou fasoriais sincronizados, bem como o fortalecimento de SMs já existentes através da 

seleção para instalação de medidores convencionais, UTRs e UMFs. 

Conforme já mencionado, a metodologia proposta, aqui chamada de AERS+, baseia-

se na metodologia denominada AERS apresentada no capítulo 3 e proposta em (VIGLI-

ASSI, 2009). Assim, o AERS+ trabalha da seguinte forma:   

 

 Através da obtenção e análise da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇, como apresentado em London 

Jr. et al.(2002), a metodologia possibilita a obtenção de SMCs. Entretanto, para possi-

bilitar a consideração simultânea de medidas convencionais e MFSs, a matriz 𝐻∆
𝑇 con-

siderada em (LONDON JR at al. 2002) é estendida para permitir o processamento de 

SMs híbridos, de acordo com (LONDON et al., 2009; BORGES, 2011). Também foram 

propostas diversas modificações para melhorar o desempenho do método frente a limi-

tações encontradas no AERS no decorrer do desenvolvimento deste projeto; 

 

 Para obter-se uma dependência entre o custo do SMC e o atendimento aos critérios 

técnicos de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas), a 
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metodologia proposta faz uso do AERS proposto em (VIGLIASSI et al., 2009). Entre-

tanto diversas alterações no código do programa computacional que implementa o 

AERS foram realizadas para aumentar a eficiência computacional da metodologia pro-

posta. 

 

Para aplicar a metodologia para fortalecimentos de SMs já existentes considerar-

se-á a possibilidade de o sistema em análise possuir alguns medidores, UTRs e/ou UMFs 

previamente instalados, bem como a possibilidade de o sistema possuir subestações que, 

apesar de terem UTRs, ainda apresentam pontos de medição sem medidores.  

A metodologia proposta é dividida em três fases. São elas: 

Fase 1 – Criação da população inicial, isto é, criação de diversos indivíduos através 

dos quais são montadas diversas matrizes 𝐻𝑇; 

Fase 2 – Análise de cada indivíduo através do processo de obtenção e análise da 

matriz 𝐻∆
𝑇, como proposto em (LONDON JR et al., 2002), juntamente com a heurística 

construtiva proposta pelo trabalho. Está fase fornecerá o número de medidores, UTRs e 

UMFs necessárias para obtenção de um SMC; 

Fase 3 –Avaliação dos indivíduos e aplicação dos operadores. Essa avaliação con-

siste basicamente em calcular o custo de cada SMC através da análise do número de me-

didores, UTRs e UMFs selecionados para instalação em cada indivíduo no passo anterior. 

 

4.1 Fase 1 – Criação da população inicial e montagem da matriz 𝑯𝑻 

 

O AERS+ possibilita a obtenção de um SM a partir da análise de uma lista contendo 

todos os medidores que podem ser instalados no sistema, fasoriais sincronizados ou não. 

A partir dessa lista, que no AE corresponde ao indivíduo, é montada a respectiva matriz 

𝐻𝑇, de acordo com a sequência de medidores da lista, ou seja, a sequência das colunas 

dessa matriz corresponderá exatamente à sequência em que os medidores aparecem na 

lista (lembrando que as colunas e linhas da matriz 𝐻𝑇 correspondem às medidas e às va-

riáveis de estado a serem estimadas respectivamente). 

Uma característica do AERS (VIGLIASSI et al., 2009) é que a linha x da matriz 

𝐻𝑇corresponde à barra x do SEP. Porém constatou-se que a aleatoriedade imposta pelo AE 

se perdia devido a essa característica, pois a fatoração começa sempre da primeira linha, 

que corresponde ao estado equivalente da barra 1. 
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Para superar tal limitação, no AERS+ foi proposta uma alteração na ordem das 

linhas da 𝐻𝑇. Assim, a numeração da linha não corresponderá, necessariamente, à respec-

tiva barra de tal numeração. A ordem das linhas é definida de acordo com a ordem que as 

UTRs aparecem na lista, portanto, fica visível que uma pequena alteração no início do 

indivíduo impõe uma maior modificação no indivíduo do que uma alteração no final do 

mesmo. No capítulo de resultados será exposta uma comparação para validar a melhora 

obtida pela alteração. 

A seleção de medidores, UTRs e UMFs, que devem ser instalados para a obtenção 

de um SMC, ocorre durante a heurística construtiva (quando necessário), no processo de 

obtenção da 𝐻∆
𝑇 (fatoração da 𝐻𝑇) e no aumento da redundância das medidas e 

UTRs/UMFs, que pode exigir permutações de colunas, portanto, dependendo da sequência 

com que os medidores são dispostos na lista, a metodologia fornecerá diferentes SMs. 

A primeira fase pode, então, ser dividida em três etapas: (i) Criação da população 

inicial, ou seja, de listas contendo todas as medidas possíveis no SEP; (ii) definição da 

ordem das linhas da 𝐻𝑇 de cada indivíduo; (iii) montagem da 𝐻𝑇, de cada indivíduo, con-

forme a característica do medidor, UTR e UMF. As medidas já existentes em um SM esta-

rão presentes em todas as listas geradas, e ocuparão as primeiras "mex" posições da matriz 

𝐻𝑇. Em seguida, aparecerão as medidas candidatas, UTRs candidatas e UMFs candidatas, 

conforme ilustrado na figura 4.1. Lembrando que, quando a metodologia for aplicada para 

projeto de um novo SM, não existirá, inicialmente, medida candidata alguma, mas apenas 

UTRs e UMFs candidatas. No instante em que a medida de uma UTR (ou UMF) candidata 

for instalada, todas as demais medidas dessa mesma UTR (ou UMF) tornar-se-ão medidas 

candidatas. 

 

𝐻𝑇 = 
 

MED. 

INST. 

MED. 

CAND. 

UTRs 

CAND. 

UMFs 

CAND. 

 

Figura 4.1 - Estrutura de montagem da matriz 𝐻𝑇. 

 

Ressalta-se que as UMFs estão dispostas no final da matriz para dar preferência à 

instalação de medidas convencionais que apresentam custos menores. Entretanto, nada 

impede de ser dada preferência para instalação de UMFs dispondo-as no início da matriz. 
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4.2 Fase 2: Análise qualitativa através da 𝑯∆
𝑻 

 

A segunda fase do AERS+ consiste na aplicação da heurística construtiva necessá-

ria quando se deseja garantir a não existência de UTRs críticas ou UMFs críticas, e da 

obtenção e análise das matrizes 𝐻∆
𝑇, que são obtidas através da fatoração triangular das 

matrizes 𝐻𝑇, da mesma forma como é feita pelo método para análise de observabilidade e 

identificação de MCs e CCMs de London Jr. et al. (2001) e pelo método para obtenção de 

SMC de London Jr. et al. (2002). 

A heurística construtiva foi desenvolvida a fim de superar uma limitação do método 

de London Jr. et al. (2002) quanto ao tratamento do nível de redundância das UTRs. É 

importante destacar que o método permite fazer essa análise sem a heurística construtiva, 

porém, como a identificação e aumento da redundância das UTRs é feito após o tratamento 

do nível de redundância local das medidas acaba-se por instalar UTRs e medidores que, 

na análise do nível de redundância das UTRs, não serão necessários para garantir o nível 

mínimo de redundância local desejada. Isso acaba por aumentar os custos finais do SM 

encontrado. 

O processo da heurística construtiva e de obtenção e análise da 𝐻∆
𝑇acontecem em 

cinco etapas, são elas: 

 

4.2.1 Etapa 1 – Heurística Construtiva (nível de redundância das UTRs) 

 

A primeira etapa consiste na aplicação da Heurística Construtiva que auxilia a 

análise e restauração do nível de redundância de UTRs. Essa etapa só é executada quando 

se deseja obter um SM imune de UTRs críticas. É importante ressaltar que a heurística 

construtiva auxilia o método da 𝐻∆
𝑇 a restaurar o nível de redundância de UTRs, portanto, 

só é garantida a não existência de UTRs críticas após a etapa de identificação e restaura-

ção do nível de redundância das UTRs. 

 Basicamente, a heurística construtiva irá instalar medidas de fluxo, injeção ou cor-

rente, de forma que todas as barras do SEP apresentem, no mínimo, duas UTRs/UMFs 

incidentes para cada barra do sistema, sendo estas duas UTRs de barras adjacentes ou 

uma de sua própria barra e outra de uma adjacente. 
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 A análise e instalação são feitas através de dois vetores, o 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅[𝑛] e 

𝑉𝐶_𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸_𝐴𝐷𝐽𝐴[𝑛], que auxiliam na contagem. Para exemplificar, usar-se-á lista de me-

didores baixo, onde, Ix é medida de injeção na barra x e Fx-y é medida de fluxo da barra x 

para barra y. 

I3 I4 I1 
F 

2-1 
F 

1-2 
F 

2-3 
I2 

F 
3-4 

F 
4-3 

F 
3-2 

  

Inicialmente, como não existem medidas/UTRs instaladas e sendo um SM conven-

cional, o vetor fica 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅[0 ; 0 ; 0 ; 0]. Procede-se então para a análise das barras, come-

çando pela barra 3, pois a mesma aparece primeiro na lista de medidas, através da medida 

de injeção I3. Seria então instalada a medida/UTR 𝐼3, resultando no vetor 

𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅 [0 ; 1 ; 1 ; 1]. Mesmo após a instalação de 𝐼3, ainda, é necessária a instalação de mais 

uma medida/UTR para obterem-se, no mínimo, uma UTR redundante à UTR já instalada. 

Procede-se então à busca da próxima medida/UTR para a barra 3. Após essa busca, é feita 

a instalação da medida 𝐼4, obtendo-se 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅 [0 ; 1 ; 2 ; 2]. Então, percebe-se que as barras 3 

e 4 já apresentam as UTRs necessárias. Seguindo para a próxima barra que, na ordem da 

lista, é a barra 1, procede-se à busca das medidas/UTRs necessárias. Após a instalação da 

medida 𝐼1, analisando o vetor 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅 [1 ; 2 ; 2 ; 2], obtém-se que a barra 2 passa a apresentar 

a quantidade de UTRs redundantes necessárias, porém a barra 1 ainda precisa de mais 

uma medida/UTR. Após a busca é instalada a medida 𝐹2−1 resultando no vetor 

𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅 [2 ; 3 ; 3 ; 2]. 

Após a execução da Etapa 1, todas as UTRs necessárias para garantir que não exis-

tam UTRs críticas foram instaladas, porém o SM é tido, efetivamente, sem UTRs críticas 

somente após o termino da análise da 𝐻∆
𝑇. 

 

4.2.2 Etapa 2 – Análise e restauração da observabilidade 

 

A segunda etapa consiste na análise da observabilidade e, se necessário, a restau-

ração da mesma através da busca (ou seleção) por medidas, ou UTRs, ou MFSs candidatas 

(para a instalação de MFSs existe uma ressalva que será apresentada na seção 4.4 deste 

capítulo). Essa análise é feita durante a etapa Forward do processo de fatoração triangu-

lar, conforme Seção 3.5.1.  

O processo de busca por medidas candidatas ocorre da forma proposta em 

(LONDON JR et al., 2002), apresentada no capítulo 3. Tendo em vista que esse processo é 

de suma importância para o entendimento da metodologia proposta, o mesmo será apre-

sentado novamente. 
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Busca por medidas Candidatas 

 

Ao imaginar que se procura uma medida candidata que forneça informação da va-

riável de estado equivalente correspondente à linha "i", os passos para realização dessa 

busca são os seguintes: (i) Cria-se uma nova coluna na matriz 𝐻𝑡 que está sendo fatorada, 

para o caso de restauração da observabilidade, ou na matriz 𝐻∆
𝑇, para o caso de fortaleci-

mento da redundância de medidas e UTRs. Nessa nova coluna será armazenada a medida 

candidata para análise.(ii) Aplicam-se a essa coluna os fatores triangulares obtidos pela 

fatoração.(iii) Caso apareça um elemento não nulo, na linha "i", então, a medida analisada 

é selecionada para ser instalada, assim, promove a restauração da observabilidade do sis-

tema ou o fortalecimento da redundância de medidas ou UTRs. 

Caso ocorra a situação em que não existam medidas candidatas dando a informação 

da variável de estado equivalente correspondente à linha "i", buscar-se-á, então, uma UTR 

candidata que dê a informação desejada. 

 

Busca por UTRs Candidatas 

 

A busca por UTRs candidatas ocorre de forma análoga à busca por medidas candi-

datas. A diferença entre ambas é que, na busca por uma UTR candidata, considera-se, ao 

mesmo tempo, todas as medidas transmitidas por essa UTR. Então, os fatores triangulares 

são aplicados nas colunas correspondentes a todas as medidas transmitidas pela UTR; e, 

se pelo menos uma das medidas fornecer a informação desejada, tal UTR e a correspon-

dente medida serão selecionadas para serem instaladas e as demais medidas dessa UTR 

serão classificadas como medidas candidatas. 

Caso ocorra a situação em que não existam medidas e UTRs candidatas dando a 

informação da variável de estado equivalente correspondente à linha "i", buscar-se-á, en-

tão, uma UMF candidata que dê a informação desejada. 

 

Busca por UMFs Candidatas 

 

A busca por UMFs candidatas é exatamente igual à busca por UTRs candidatas. 

Ou seja, na busca de uma UMF candidata, considera-se, ao mesmo tempo, todas as MFSs 

transmitidas por essa UMF. Então, os fatores triangulares são aplicados em todas as 

MFSs transmitidas pela UMF, e, se pelo menos uma dessas MFSs fornece a informação 

desejada, tal UMF e a correspondente MFS serão selecionadas para serem instaladas. 
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Importa ressaltar que esse processo de busca é aplicado em todas as etapas da me-

todologia proposta, seguindo a sequência: medidas candidatas, UTRs candidatas e UMFs 

candidatas. 

 

O algoritmo da Etapa 2 compreende os seguintes passos: 

Passo 1: Faça mex = número de medidas existentes instaladas. Com a utilização da heurís-

tica construtiva deve-se considerar as medidas anteriormente selecionadas e instaladas. 

 

Passo 2: Se "mex = 0", trata-se do projeto de um novo e confiável SM. Dessa forma, faça 𝑑 =

0 e vá para o próximo passo. Caso contrário (mex 0), fatore a matriz 𝐻𝑇 considerando 

apenas as "mex" colunas até que𝐻𝑇[𝑑][𝑑] = 0 (isso pode exigir a permutação das primeiras 

mex colunas da matriz). Se "𝑑 = 𝑁"11, o SEP é observável considerando apenas as medidas 

existentes e fim de processamento. Caso contrário, vá para o próximo passo. 

 

Passo 3: Verifique se é possível obter a informação da variável de estado equivalente, cor-

respondente à linha "d", através de uma das medidas candidatas (processo de busca por 

medida candidata supracitado). Se for possível, selecione essa medida, faça "mex = mex + 1" 

e vá para o passo 4. Caso contrário, determine a UTR (ou UMF) candidata que dá infor-

mação dessa variável de estado equivalente. Em seguida, selecione essa UTR (ou UMF), 

faça "mex = mex + 1", atualize o conjunto de medidas candidatas e vá para o passo 4. 

 

Passo 4: Continue a fatoração da matriz 𝐻𝑇 , considerando as primeiras mex colunas, até 

que 𝐻𝑇[𝑑][𝑑] = 0. Se " 𝑑 = 𝑁", o SEP é observável considerando o SM já existente e a ins-

talação das medidas e/ou UTRs e UMFs selecionadas no passo 3; e fim de processamento. 

Caso contrário, volte ao passo 3. 

 

Observação: sempre que uma medida, ou UTR ou UMF candidata for selecionada para 

instalação, o algoritmo incrementa o número de medidas, UTRs e UMFs a serem instala-

das no sistema.  

Após a execução da Etapa 2, cada indivíduo analisado corresponderá a um SM ob-

servável, com a indicação do número de novos medidores, UTRs e UMFs necessárias para 

torná-lo observável, medidores esses que aparecem nas colunas da submatriz I do método. 

 

 

                                            
11 Se o SM possuir apenas medidas convencionais, "N = n", mas se o SM possuir medidas 

convencionais e MFSs, "N = n+1", sendo "n" o número de barras do SEP em análise. 
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4.2.3 Etapa 3 – Identificação de MCs e aumento do NRL 

 

A terceira etapa consiste em identificar e tornar redundante as MCs. Para isso, 

utiliza-se o Vetor Contador (VC)12, que armazena, em cada uma das suas linhas, o número 

de elementos não nulos que aparecem nas respectivas linhas da submatriz R.  

Para entender como funciona o processo de identificação de MCs através do vetor 

VC, ou seja, do número de elementos não nulos da submatriz R, importa lembrar que, em 

razão de a submatriz I, da matriz 𝐻∆
𝑇, ser uma matriz identidade de dimensão [(N-1)x(N-

1)]13, pode-se dizer que a coluna "j", da submatriz I, tem elemento não nulo apenas na linha 

"j". Tendo em vista que as medidas básicas correspondem às colunas da submatriz I, pode-

se afirmar então que: a medida básica correspondente à coluna "j" da matriz 𝐻∆
𝑇, para "j = 

1,...(N-1)", dá informação apenas da variável equivalente correspondente à linha "j". 

Face ao exposto, o procedimento de identificação de MCs, através do vetor VC, 

torna-se bastante simples. Por exemplo, se a linha "i" do VC for igual a zero, a medida 

básica correspondente à coluna "i", da matriz 𝐻∆
𝑇, é uma MC. Para tornar essa MC redun-

dante, a metodologia proposta busca por uma medida (UTR ou UMF) candidata que for-

neça a informação da variável de estado correspondente à linha "i". Sempre que for seleci-

onada alguma medida candidata é necessário incrementar a variável mex, ou seja, é neces-

sário fazer "mex = mex + 1", pois o conjunto de medidas disponíveis no SM em análise au-

mentou, haja vista mais uma medida candidata ter sido selecionada para ser instalada. 

Após a execução da Etapa 3, cada indivíduo analisado corresponderá a um SM ob-

servável e isento de MCs, com a indicação do número de novos medidores, UTRs e UMFs 

necessários para atingir esse padrão de qualidade. 

 

4.2.4 Etapa 4 – Identificação de CCMs e aumento do NRL 

 

Na quarta e última etapa, ocorre a identificação e o aumento da redundância das 

medidas que formam CCMs. O objetivo desta etapa é a obtenção de SMs isentos de CCMs.  

A metodologia proposta identifica os CCMs através da análise dos pares críticos de 

medidas, isto é, dos conjuntos p-críticos com p = 2. Importa destacar, então, que conjunto 

p-crítico não é, por definição, a mesma coisa que CCM, pois, de acordo com a sua definição, 

                                            
12 O VC possui dimensão (n-1) para sistemas de medição formado apenas por medidas con-

vencionais, ou n para sistemas de medição híbridos, sendo n o número de barras do SEP. 
13 Se o SM possuir apenas medidas convencionais, "N = n", mas se o SM possuir medidas 

convencionais e MFSs,  "N = n+1", sendo "n" o número de barras do SEP em análise. 
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CCM é o conjunto de medidas constituído por medidas redundantes, em que a eliminação 

de uma medida qualquer, a ele pertencente, torna todas as demais MCs. Assim, observa-

se que um conjunto p-crítico será igual a um conjunto crítico somente se ambos possuírem 

duas medidas, porquanto, a retirada de uma das medidas de um par crítico torna a outra 

crítica. Verifica-se, também, que as duas medidas que constituem um par crítico perten-

cem ao mesmo CCM. Dessa forma, através da identificação dos pares críticos de medidas 

é possível criar um procedimento para identificação dos CCMs de uma forma bastante 

direta e simples. 

Conforme apresentado no capítulo 3, a identificação dos conjuntos p-críticos de me-

didas, através da estrutura da matriz 𝐻∆
𝑇, acontece em dois passos. Dessa forma, a Etapa 

4 da metodologia proposta é dividida também em duas subetapas, que serão aqui denomi-

nadas Etapas 4.1 e 4.2. 

Na Etapa 4.1, os pares críticos de medidas formados por apenas uma medida básica 

são identificados através das linhas do vetor VC com valor igual a 1, lembrando que as 

linhas desse vetor indicam a quantidade de elementos não nulos na correspondente linha 

da submatriz R. Para aumentar a redundância das medidas que constituem cada um des-

ses pares críticos, procura-se por medidas (UTRs ou UMFs) candidatas que forneçam in-

formação das variáveis de estado correspondentes às linhas de VC com valor igual a 1. Da 

mesma forma que nas etapas anteriores, sempre que for selecionada alguma medida can-

didata é necessário incrementar a variável mex, ou seja, é necessário fazer "mex = mex + 1", 

pois o conjunto de medidas disponíveis no SM em análise aumentou, haja vista mais uma 

medida candidata ter sido selecionada para ser instalada. 

Na Etapa 4.2 são identificados os pares críticos de medidas que são formados por 

mais de uma medida básica e que não são identificados pela Etapa 3.1. Para execução 

dessa etapa, está sendo proposta modificações para torná-la mais eficiente computacional-

mente quando comparada com o método apresentado na seção 3.5.2 proposto por London 

Jr. et al (2001). Na sequência, será descrito matematicamente o funcionamento dessa 

etapa. 

O algoritmo aqui desenvolvido possui 17 passos, são eles: 

Passo 1: Percorra as colunas da submatriz R até encontrar uma coluna que possua ele-

mento não nulo na linha "i"14 e armazene a posição da coluna na variável 𝑐𝑜𝑙1. 

 

                                            
14 Em razão de a coluna "i" corresponder a uma medida básica não crítica, certamente, será 

encontrado um elemento não nulo, na linha "i", em pelo menos uma das colunas da submatriz R. 
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Passo 2: Se existir fator de Forward, ou seja, se 𝑖 < (𝑁 − 1), faça 𝑗 = 𝑖 + 1 e vá para o pró-

ximo passo. Caso contrário, vá para o passo 10. 

 

Passo 3: Se a medida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙1 é igual a zero, ou seja, se 𝐹1𝑗 = 0 faça 𝑗 = 𝑗 +

1. Se 𝑗 < 𝑁, vá para o próximo passo. Caso contrário, vá para o passo 10. 

 

Passo 4: Calcule o Fator F1 da medida da linha 𝑖 fazendo 𝐹1 =
𝐷1𝑗

𝐹1𝑖
, sendo que 𝐹1𝑗 é a me-

dida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙1 e que 𝐷1𝑖 é a medida da linha 𝑖 e coluna 𝑐𝑜𝑙1. 

 

Passo 5: Percorra as colunas da submatriz R até encontrar uma coluna com elemento não 

nulo na linha j e armazene a posição da coluna na variável 𝑐𝑜𝑙2. 

 

Passo 6: Se 𝑐𝑜𝑙1 ≠ 𝑐𝑜𝑙2 vá para o próximo passo. Caso contrário, volte para o passo 5 e 

continue a busca. 

 

Passo 7: Calcule o Fator F2 da medida da linha 𝑗 fazendo 𝐹2 =
𝐷2𝑗

𝐹2𝑖
, sendo que que 𝐹2𝑗 é a 

medida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙2 e que 𝐷2𝑖 é a medida da linha 𝑖 e coluna 𝑐𝑜𝑙2. 

 

Passo 8: Se 𝐹1 − 𝐹2 ≠ 0, a medida suplementar selecionada, correspondente a linha 𝑗, será 

redundante a medida básica da linha 𝑗, portanto vá para o próximo passo. Caso contrário 

volte para o passo 5. 

 

Passo 9: Se 𝑐𝑜𝑙2 ≥  𝑚𝑒𝑥 + 1 instale a medida e incremente o valor da variável mex. Faça 

𝑗 = 𝑗 + 1 e volte para o passo 3. 

 

Passo 10: Se existe fator de Backward, ou seja, se 𝑖 > 1 faça 𝑗 = 𝑖 − 1 e vá para o próximo 

passo. Caso contrário, fim do processo. 

 

Passo 11:  Se a medida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙1 é igual a zero, ou seja, se 𝐹1𝑗 = 0 faça 𝑗 =

𝑗 + 1. Se 𝑗 > 0 vá para o próximo passo. Caso contrário, fim do processo. 

 

Passo 12: Calcule o Fator F1 da medida da linha 𝑖 fazendo 𝐹1 =
𝐵1𝑗

𝐷1𝑖

, sendo que 𝐵1𝑗 é a 

medida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙1 e que 𝐷1𝑖  é a medida da linha 𝑖 e coluna 𝑐𝑜𝑙1. 
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Passo 13: Percorra as colunas da submatriz R até encontrar uma coluna com elemento não 

nulo na linha j e armazene a posição da coluna nas variáveis 𝑐𝑜𝑙2. 

 

Passo 14: Se 𝑐𝑜𝑙1 ≠ 𝑐𝑜𝑙2 vá para o próximo passo. Caso contrário, volte para o passo 13 e 

continue a busca. 

 

Passo 15: Calcule o Fator F2 da medida da linha 𝑗 fazendo 𝐹2 =
𝐵2𝑗

𝐷2𝑖
, sendo que que 𝐵2𝑗 é a 

medida da linha 𝑗 e coluna 𝑐𝑜𝑙2 e que 𝐷2𝑖 é a medida da linha 𝑖 e coluna 𝑐𝑜𝑙2. 

 

Passo 16: Se 𝐹1 − 𝐹2 ≠ 0, a medida selecionada, correspondente a linha 𝑗, será redundante 

a medida básica da linha 𝑗, portantová para o próximo passo. Caso contrário, vá para o 

passo 13. 

 

Passo 17: Se 𝑐𝑜𝑙2 ≥  𝑚𝑒𝑥 + 1 instale a medida e incremente o valor da variável mex. Volte 

para o passo 11. 

 

Após a execução da Etapa 4, cada indivíduo analisado corresponderá a um SM ob-

servável e isento de MCs e CCMs, com a indicação do número de novos medidores, 

UTRs/UMFs necessários para atingir esse padrão de qualidade. 

 

4.2.5 Etapa 5 – Identificação de UTRs críticas e aumento do NRL 

 

A última etapa da fase de análise qualitativa dos indivíduos consiste em identificar 

e aumentar a redundância das UTRs críticas, lembrando que esta etapa finaliza o processo 

de identificação de UTRs críticas que começa na Etapa 1 com a heurística construtiva. De 

acordo com a definição de UTR crítica, pode-se concluir que toda UTR crítica transmite 

pelo menos um conjunto p-crítico de medidas. Dessa forma, as UTRs que transmitem ape-

nas medidas suplementares não são UTRs críticas.  

Desse modo, a busca por UTRs críticas pode restringir-se apenas às UTRs que 

transmitem pelo menos uma medida básica. Assim, a partir de uma lista com todas as 

UTRs que transmitem pelo menos uma medida básica (lista L_UTR_B) e de uma matriz 

auxiliar 𝐻∆
𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝, com as mesmas dimensões da matriz 𝐻∆

𝑇, aplica-se o seguinte algoritmo 

para identificação das UTRs críticas: 
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Passo 1: Selecione a primeira UTR da lista L_UTR_B e vá para o próximo passo. 

 

Passo 2: Copie 𝐻∆
𝑇 para 𝐻∆

𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝 e vá para o próximo passo. 

 

Passo 3: Elimine, da matriz 𝐻∆
𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝, todas as medidas transmitidas pela UTR em análise. 

 

Passo 4: Fatore a matriz 𝐻∆
𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝 considerando apenas as "mex" colunas, armazenando os 

fatores triangulares, até que 𝐻∆
𝑡[𝑑][𝑑] = 0 (isso pode exigir a permutação das primeiras mex 

colunas da matriz). Se "𝑑 = 𝑁"15, a UTR em análise não é crítica; vá para o próximo passo. 

Caso contrário, vá para o Passo 6. 

 

Passo 5: Se já tiverem sido analisadas todas as UTRs da lista L_UTR_B,  

fim de processamento. Caso contrário, selecione a próxima UTR dessa lista, copie 𝐻∆
𝑇 para 

𝐻∆
𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝 e volte para o passo 3.  

 

Passo 6: Busque pela medida (UTR ou UMF) candidata que forneça a informação da vari-

ável de estado equivalente correspondente à linha "d". Em seguida, selecione essa medida, 

faça "mex = mex + 1" e vá para o passo 7.  

 

Passo 7: Continue a fatoração da matriz 𝐻∆
𝑡_𝑡𝑒𝑚𝑝, considerando as primeiras mex colunas, 

até que 𝐻∆
𝑡[𝑑][𝑑] = 0. Se " 𝑑 = 𝑁", a UTR em análise tornou-se redundante; vá para o passo 

5. Caso contrário, vá para o Passo 6.  

 

Após a execução da Etapa 4, cada indivíduo analisado corresponderá a um SMC 

(observável e isento de MCs, CCMs e UTRs críticas), com a indicação do número de novos 

medidores, UTRs e UMFs necessários para atingir esse padrão de qualidade. 

Case seja de interesse que não haja Conjuntos Críticos de UTRs, basta que no Passo 

4, após a fatoração da matriz, seja identificada as medidas que se tornaram críticas con-

forme a Etapa 3. Após a identificação das MCs, as UTRs que transmitem essas MCs, junto 

com a UTR removida, formam um Conjunto Crítico de UTRs. 

 

                                            
15 Se o SM possuir apenas medidas convencionais, "N = n", mas se o SM possuir medidas 

convencionais e MFSs,  "N = n+1", sendo "n" o número de barras do SEP em análise. 
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4.3 Fase 3: Avaliação dos Indivíduos e aplicação dos operadores 

 

Após a execução das Fases 1 e 2, cada indivíduo (ou cromossomo) analisado corres-

ponderá a um SMC. O próximo passo é o cálculo do fitness de cada um deles, ou seja, 

calcular o custo de cada SM confiável que foi gerado. Para isso, considerar-se-á a função 

fitness definida pela Equação 2.3, apresentada no capítulo 2, e os  custos dos medidores, 

UTRs e UMFs (aquisição e instalação) apresentados na tabela 4.1. 

Após a avaliação de todos os indivíduos da população, o melhor indivíduo é selecio-

nado, automaticamente, para continuar na próxima geração (Elitismo) e para a reprodu-

ção. 

Custo em Unidade Monetária (UM) 

Sistema SCADA UMFs 

Medidores UTR De Ramo De Barra 

4,5 100 135 (130 + 5 × 𝑛𝑎𝑑) 

Tabela 4.1 - Custo monetário do Sistema SCADA e UMFs, sendo 𝑁𝑎𝑑 o número de adjacências da barra. 

 

Sobre a nova população, exceto o melhor indivíduo, são aplicados os demais opera-

dores genéticos. O processo de evolução continua até que o critério de parada16 seja alcan-

çado. 

 

4.4 UI como critério técnico 

 

Como apresentado na seção 3.6, o UI de uma medida depende dos valores dos pa-

râmetros do sistema, da ponderação da medida, do valor estimado para a variável de es-

tado e do nível de redundância local dessa medida. Esse conjunto de condições pode ser 

dividido em dois subconjuntos diferentes chamados de fixo e variável. O subconjunto fixo 

é composto pelas condições fixas, tais como os valores dos parâmetros do sistema e das 

ponderações das medidas17. Já o subconjunto variável é composto pelas variáveis de estado 

e pelos níveis de redundância local das medidas. Então, pode-se afirmar que o UI de uma 

medida possui uma parcela atribuída ao conjunto fixo e outra parcela ao conjunto variável. 

                                            
16 Normalmente, utiliza-se, como critério de parada, o número de gerações, tempo de execução 

ou estagnação da convergência. 
17 Nem sempre as ponderações das medidas são fixas, existem propostas que se baseiam  no 

valor medido. 



Capítulo 4 88 

 

  

Porém, em (BENEDITO, 2011) foi demonstrado que o UI de uma medida varia 

muito pouco com a variação das variáveis de estado, portanto o UI possui uma fraca de-

pendência das variáveis de estado. Assim, o subconjunto variável será formado exclusiva-

mente pela condição do NRL. 

Então, o UI é composto pela soma da parcela fixa e variável, conforme a figura 4.2, 

ou seja, o UI de uma medida possui uma faixa de valores que pode assumir dependendo 

do NRL da medida. Portanto, o menor UI que uma medida pode apresentar é na condição 

de máxima redundância local, assim como o maior UI é na condição de mínima redundân-

cia local, onde a medida é crítica e o UI corresponde a infinito. 

 

 

Figura 4.2 - Composição da faixa de valores de UI de uma medida. 

 

Assim, as medidas que na condição de máxima redundância apresentam elevado 

UI são classificadas como ruins, pois para qualquer SM elas apresentarão elevado UI, di-

ferente do que ocorre com as medidas que apresentam baixo UI na condição de máxima 

redundância que, dependendo do SM, podem apresentar baixo ou elevando UI. Utilizando 

essa característica, foram implementadas modificações no AERS+ para possibilitar a ob-

tenção de SMCs com medidas de baixo UI. 

Então, no caso em que se deseja um SMC com baixo UI, o algoritmo proposto difere 

se pouco do apresentado anteriormente. A seguir, serão descritas as modificações que ocor-

rem no AERS+ ao se desejar um SMC com baixo UI. Vale lembrar que essas mudanças 

são automáticas no processo, portanto, o usuário apenas define se quer ou não utilizar o 

UI como critério técnico através do SET e RESET de uma variável. As modificações são 

apresentadas nas próximas subseções. 

 

4.4.1 Modificações na Fase 1 

 

Conforme apresentado anteriormente, a fase 1 consiste na criação e montagem da 

𝐻𝑇. Nesta fase, a única modificação proposta foi o acréscimo de uma linha na matriz. Esta 

linha adicional passará a ser a primeira linha da matriz e armazenará os valores dos UIs 

das correspondentes medidas. É importante destacar que sobre essa linha não serão apli-

cados os fatores da fatoração triangular da matriz jacobiana. 
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A metodologia faz uso dos valores dos UIs das medidas na condição de máximo 

NRL, ou seja, na presença de todas as medidas possíveis de serem instaladas no SEP, 

sendo que esses valores fazem parte dos dados de entrada do AERS+. Esses valores são 

obtidos através do método proposto em (BENEDITO, 2011) e é através dessas informações 

que o AERS+ selecionara medidas para serem instaladas, como será apresentado adiante. 

 

4.4.2 Modificações na Fase 2 

 

Nesta fase, onde é feita a análise qualitativa do indivíduo, é onde ocorreu a modifi-

cação mais significativa. Todo o processo do método da 𝐻∆
𝑇 continua o mesmo, porém, no 

momento em que é feita a busca por medidas/UTRs (lembrando que só é analisado o UI 

para SM convencional) candidatas priorizar-se-ão medidas com baixo UI e, conjuntamente 

com a medida selecionada será instalada outra medida redundante a ela. Caso a medida 

selecionada seja de fluxo, necessariamente a outra medida a ser instalada será a medida 

de fluxo no extremo oposto dessa linha, sendo que, na já existência dessa medida como 

instalada o algoritmo não procede a busca. 

Em face do exposto, suponha que se esteja no procedimento de identificação de MCs, 

através do vetor VC. Se a linha "i" do VC for igual a zero, a medida básica correspondente 

à coluna "i", da matriz 𝐻∆
𝑇, é uma MC. Então, para tornar essa MC redundante, a metodo-

logia proposta busca por uma medida/UTR candidata que forneça a informação da variável 

de estado correspondente à linha "i". Para a busca o AERS+ utilizará dois dados, o menor 

UI do conjunto de medidas que será armazenado na variável 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟_𝑢𝑖 e o passo incremen-

tal que é definido pelo usuário. Essa busca funciona da seguinte forma: 

 

Passo 1: Faça 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 = 0,1; 

 

Passo 2: Faça 𝑢𝑖_𝑟𝑒𝑓 =  𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟_𝑢𝑖; 

 

Passo 3: Busque uma medida na linha 𝑖 que forneça o estado equivalente da barra 𝑖, ou 

seja, busque um elemento não nulo na linha 𝑖 que possua UI menor que 𝑢𝑖_𝑟𝑒𝑓; 

 

Passo 4: Se encontrou uma medida que possui UI menor que 𝑢𝑖_𝑟𝑒𝑓 instale a medida e vá 

para o próximo passo. Caso contrário, vá para o passo 8; 

Passo 5: Se a medida encontrada é de fluxo (𝐹𝑖−𝑗), vá para o próximo passo. Caso contrário, 

vá para o passo 7; 
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Passo 6: Busque a medida redundante (𝐹𝑗−𝑖) e instale a medida. Fim do processo; 

 

Passo 7: Como a medida encontrada é de injeção (𝐼𝑖), busque uma medida de fluxo em um 

ramo incidente à barra 𝑖 e instale a medida. Caso todas as medidas de fluxo de todos os 

ramos incidentes à barra 𝑖 já estejam instaladas o algoritmo encerra a busca. Fim do pro-

cesso; 

 

Passo 8: Faça 𝑢𝑖_𝑟𝑒𝑓 =  𝑢𝑖_𝑟𝑒𝑓 + 0,1 e volte para o passo 3. 

 

Após esse procedimento, todas as medidas apresentaram baixo UI, conforme os tes-

tes apresentados no Capítulo 5. 

 

4.5 Restrições Econômicas 

 

A metodologia proposta neste trabalho possibilita tratar o problema de projeto e 

fortalecimento de SMCs, isto é, observáveis e isentos de MCs, CCMs, UTRs/UMFs críticas 

e Conjunto Crítico de UTRs. Entretanto, quando os recursos financeiros não forem sufici-

entes ou a relação custo vs qualidade estiver alta, tornando os investimentos inviáveis, a 

metodologia proposta pode ser flexibilizada, possibilitando a obtenção dos seguintes siste-

mas de medição: 

 

Tipo 1: Sistema de medição observável. 

Tipo 2: Sistema de medição observável e isento de MCs, 

Tipo 3: Sistema de medição observável e isento de MCs e CCMs, 

Tipo 4: Sistema de medição observável e isento de MCs, CCMs e UTRs/UMFs críti-

cas (SMC). 

Tipo 5: Sistema de medição observável e isento de MCs, CCMs, UTRs/UMFs críti-

cas e Conjunto Crítico de UTRs. 

 

Essa flexibilidade é obtida através do processamento de diferentes fases da análise 

da matriz 𝐻∆
𝑡. Assim, para obter um SM Tipo 1, basta processar apenas a fase de obser-

vabilidade. Para obter um SM Tipo 2, basta processar as fases de observabilidade e de 
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MCs. Para obter um sistema de medição Tipo 3, basta processar as fases de observabili-

dade, MCs e de CCMs.. E para obter um sistema de medição do tipo 4 ou 5, bata processar 

as fases de observabilidade, MCs, de CCMs e UTRs Críticas. 

Importa destacar que a metodologia proposta não se preocupará diretamente com 

o nível de redundância das MFSs na obtenção de SMs híbridos observáveis. O nível de 

redundância das MFSs será definido pelo usuário, através da quantidade de UMFs que se 

deseja instalar. Portanto, caso seja de interesse instalar apenas uma UMF em um SM 

híbrido do Tipo 4, o resultado será um SMC híbrido com uma MFS de ângulo de fase de 

tensão crítica. 

 

4.6 Exemplo de aplicação da metodologia considerando UTRs e 

UMFs 

 

Neste exemplo, a metodologia proposta será aplicada para projetar um novo e con-

fiável SM de baixo custo para o sistema de 4 barras ilustrado na figura 4.3. 

 

Figura 4.3 - Sistema exemplo com 4 barras. 

 

Fase 1: Inicialmente, a metodologia gera diversos indivíduos (factíveis) de forma 

aleatória, ou seja, diversas listas de medidores, UTRs e UMFs ordenados aleatoriamente, 

respeitando a sequência: medidas candidatas (se existirem), UTRs candidatas e UMFs 

candidatas. 

Tendo em vista que neste exemplo está sendo considerada a inexistência de medida, 

UTR e UMF alguma, pois trata-se do projeto de um novo SM, não existe, inicialmente, 

medida candidata alguma. Assim, considerando a existência de uma UTR por barra e de 

UMFs de barra, o conjunto de UTRs e UMFs candidatas, para o sistema de 4 barras em 

análise, é o seguinte: 

- Uma UTR candidata na barra 1 (UTR 1), que transmite a medida de injeção de 

potência na barra 1 (I1) e a medida de fluxo de potência da barra 1 para barra 2 (F12). 

- Uma UTR candidata na barra 2 (UTR 2), que transmite a medida de injeção de 

potência na barra 2 (I2) e as medidas de fluxo de potência da barra 2 para as barras 1 

(F21) e 3 (F23). 
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- Uma UTR candidata na barra 3 (UTR 3), que transmite a medida de injeção de 

potência na barra 3 (I3) e as medidas de fluxo de potência da barra 3 para as barras 2 

(F32) e 4 (F34). 

- Uma UTR candidata na barra 4 (UTR 4), que transmite a medida de injeção de 

potência na barra 4 (I4) e a medida de fluxo de potência da barra 4 para barra 3 (F43). 

- Uma UMF de barra na barra 1 (UMF 1), contendo uma medida fasorial de ângulo 

de fase de tensão na barra 1 (𝜃1) e a medida fasorial de corrente da barra 1 para barra 2 

(C12). 

- Uma UMF de barra na barra 2 (UMF 2), contendo uma medida fasorial de ângulo 

de fase de tensão na barra 2 (𝜃2) e as medidas fasoriais de corrente da barra 2 para as 

barras 1 (C21) e 3 (C23). 

- Uma UMF de barra na barra 3 (UMF 3), contendo uma medida fasorial de ângulo 

de fase de tensão na barra 3 (𝜃3) e as medidas fasoriais de corrente da barra 3 para as 

barras 2 (C32) e 4 (C34). 

- Uma UMF de barra na barra 4 (UMF 4), contendo uma medida fasorial de ângulo 

de fase de tensão na barra 4 (𝜃4) e a medida fasorial de corrente da barra 4 para barra 3 

(C43). 

Conforme será apresentado a seguir, quando a medida de uma UTR (ou UMF) can-

didata for selecionada para ser instalada, todas as demais medidas dessa UTR (ou dessa 

UMF) tornam-se candidatas. 

Importa destacar que neste exemplo foi restringida a instalação de apenas uma 

UMF, portanto, a MFS do ângulo de fase da tensão será crítica. 

Segue um exemplo de cromossomo e sua respectiva matriz jacobiana transposta 

estruturada considerando o sistema de 4 barras ilustrado pela figura 4.3.  

 

I3 
F 

2-1 
𝜃3 I1 

F 
1-2 

C 
2-3 

F 
2-3 

𝜃1 
C 

1-2 
I2 I4 

C 
2-1 

C 
4-3 

F 
3-4 

𝜃2 
C 

3-2 
C 

3-4 
F 

4-3 
F 

3-2 
𝜃4 

 

Para deixar claro como funciona o processo de seleção de medidas candidatas para 

serem instaladas, utilizar-se-á o seguinte código de cores nas colunas da matriz jacobiana 

transposta: 

 

 Medidas Instaladas 

 Medidas Candidatas 

 Medidas de UTRs Candidatas 

 Medidas Fasoriais Sincronizadas Candidatas 
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 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C23 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C32 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

Lembrando que, se a metodologia estiver sendo aplicada para fortalecimento de um 

SM, os medidores já instalados são colocados à esquerda do cromossomo, seguidos pelas 

medidas candidatas, UTRs candidatas e MFSs candidatas. 

 

Fase 2: Os cromossomos gerados na fase anterior são avaliados qualitativamente 

através da obtenção e análise da matriz 𝐻∆
𝑇. 

Primeiramente, a análise começa com a heurística construtiva que instalará as me-

didas necessárias para auxiliar no nível de redundância de UTRs, para, posteriormente, 

realizar-se a análise e restauração da observabilidade através da fatoração triangular da 

matriz jacobiana transposta correspondente a cada indivíduo (Etapa 2). Depois, as MCs 

são identificadas e tornadas redundantes (Etapa 3). Finalmente, na Etapa 4, as medidas 

que constituem os CCMs são identificadas e aumenta-se a redundância das mesmas para 

obtenção de um SM isento de CCMs. 

 

Etapa 1 – Heurística Construtiva 

 

Como mencionado anteriormente, a heurística construtiva irá instalar medidas de 

fluxo, injeção ou corrente de forma que todas as barras do SEP apresentem, no mínimo, 

duas UTRs/UMFs relacionadas ás variáveis de estado dessa barra, sendo estas duas 

UTRs/UMFs de barras adjacentes ou uma de sua própria barra e outra de uma adjacente. 

Lembrando que a sequência das UTRs em análise respeita a sequência com que as 

mesmas aparecem no indivíduo. Portanto, para o indivíduo teste a sequência será: 

 

𝑆𝑒𝑞𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 = 3 2 1 4 
 

 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 
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Como não existem medidas instaladas inicialmente, tem-se os vetores 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅[𝑛] e 

𝑉𝐶_𝐶𝑂𝑅𝑅𝐸𝑁𝑇𝐸_𝐴𝐷𝐽𝐴[𝑛] zerados. 

VC_UTR = 0 0 0 0 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 

 

Barra 3 

 

 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

 

VC_UTR = 0 1 1 1 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 

 

 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

 

VC_UTR = 1 2 2 1 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 

 

Barra 2 

 

A análise da UTR 2 não é necessária, pois, como pode-se ver, no vetor 𝑉𝐶_𝑈𝑇𝑅[𝑛], a 

barra 2 já possui duas UTRs que podem fornecer seu estado. 

 

Barra 1 

 

 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

 

VC_UTR = 2 3 2 1 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 
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Barra 4 

 

 I3 F21 I1 F12 F23 I2 I4 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 0 0 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 1 -1 -1 1 2 0 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

 

VC_UTR = 2 3 3 2 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 

 

Ao término da execução da heurística construtiva, a matriz 𝐻∆
𝑇 é reorganizada. 

 

 I3 I1 F23 I4 F21 F12 I2 F34 F43 F32 𝜃3 C32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 -1 -1 0 0 -1 1 -1 1 1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 

2 -1 -1 1 0 1 -1 2 0 0 -1 0 1 0 -1 1 0 1 -1 0 0 

1 0 1 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

4 -1 0 0 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 

 

VC_UTR = 2 3 3 2 

VC_CORRENTE_ADJA = 0 0 0 0 

 

Etapa 2 – Observabilidade 

 

Forward 

 

 I3 I1 F23 𝜃3 I4 C32 F21 F12 I2 F34 F43 F32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 2 0 -1 1 -1 1 0 0 -1 1 -1 1 0 0 0 -1 0 -1 1 0 

2 0 -1 0.5 0.5 -0.5 -0.5 1 -1 1.5 -0.5 -0.5 -0.5 0 -1 1 -0.5 1 0.5 0.5 0 

1 0 0 0.5 0.5 -0.5 -0.5 0 0 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 1 0 0 -0.5 1 0.5 0.5 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Diagonalização 

 I3 I1 F23 𝜃3 I4 C32 F21 F12 I2 F34 F43 F32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 1 0 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0 0 -0.5 0.5 -0.5 0.5 0 0 0 -0.5 0 -0.5 0.5 0 

2 0 1 -0.5 -0.5 0.5 0.5 -1 1 -1.5 0.5 0.5 0.5 0 1 -1 -0.5 -1 -0.5 -0.5 0 

1 0 0 1 1 -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 2 0 0 -1 2 1 1 0 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Backward 

 I3 I1 F23 𝜃3 I4 C32 F21 F12 I2 F34 F43 F32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 

2 0 1 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 1 0 0 -1 1 1 1 -1 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Etapa 3 – Tornando o SM isento de Medidas Críticas 

 

Todas as medidas que apresentaram 𝑉𝐶(𝑖) < 1 são classificadas como MCs. 

 

𝑉𝐶𝑇 = 0 1 2 0 
 

Após a identificação das MCs, as mesmas são tornadas redundantes, exceto a me-

dida angular de fase de tensão, pois não é permitida a instalação de mais uma UMF. 

 

 I3 I1 F23 𝜃3 I4 C32 F21 F12 I2 F34 F43 F32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 

2 0 1 0 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 1 0 0 -1 1 1 1 -1 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

𝑉𝐶𝑇 = 1 1 2 0 

 

Etapa 4– Tornando o SM isento de Conjuntos Críticos de Medidas 

 

Após realizada a identificação das medidas que fazem parte de CCMs, procede-se 

ao aumento da redundância das medidas. 

 

 I3 I1 F23 𝜃3 I4 C32 F21 F12 F34 I2 F43 F32 𝜃1 C12 C21 C43 𝜃2 C23 C34 𝜃4 

3 1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 

2 0 1 0 0 0 0 -1 1 0 -1 0 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 

1 0 0 1 0 -1 -1 0 0 1 1 -1 -1 1 0 0 -1 1 1 1 -1 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
𝑉𝐶𝑇 = 2 2 3 0 
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Etapa 5 – Tornando o SM isento de UTRs Críticas 

 

Analisa, uma a uma, das UTRs da lista L_UTR_B (UTRs que fornecem uma ou 

mais medida básica). 

𝐿_𝑈𝑇𝑅_𝐵 = 1 2 3 
 

UTR 1 

Ao analisar a UTR 1, eliminam-se todas as medidas básicas fornecidas pela UTR, 

portanto, elimina-se a medida I1. Após a eliminação, obtém-se a nova matriz 𝐻∆
𝑇, onde, 

para restaurar a observabilidade, foi utilizada a medida suplementar F21. 

 I3 F21 F23 𝜃3 

3 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 

 

Logo, não foi preciso instalar uma medida ou UTR, portanto, a UTR 1 não é crítica. 

 

UTR 2 

Na análise da UTR 2, elimina-se a medida F23. Após a eliminação, obtém-se a nova 

matriz 𝐻∆
𝑇, onde, para restaurar a observabilidade foi utilizada a medida suplementar I4. 

 I3 I1 I4 𝜃3 

3 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 

 

Como não foi preciso instalar uma medida ou UTR a UTR 2 não é crítica. 

 

UTR 3 

Na análise da UTR 2, elimina-se a medida I3. Após a eliminação, obtém-se a nova 

matriz 𝐻∆
𝑇, onde, para restaurar a observabilidade foi utilizada a medida suplementar I4. 

 

 I4 I1 F23 𝜃3 

3 1 0 0 0 

2 0 1 0 0 

1 0 0 1 0 

4 0 0 0 1 

GPS 0 0 0 0 
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Não sendo preciso instalar uma medida ou UTR, a UTR 3 é considerada redun-

dante. 

 

Analisando as 𝐻∆
𝑇 acima, detecta-se que o SM encontrado não possui UTR crítica, 

portanto, fim do processo de análise qualitativa do indivíduo. 

 

Fase 3: Terminada a análise qualitativa dos cromossomos gerados, calcula-se, nesta 

fase, o fitness de cada cromossomo (indivíduo) de acordo com os valores apresentados na 

tabela 4.1. Para o indivíduo em análise, tem-se: 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 4,5 × 7 + 100 × 4 + 135 

𝑓𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 = 566,5 𝑈𝑀 

O indivíduo analisado no exemplo corresponde ao seguinte SM confiável: 

 

 

 

Figura 4.4 - SMC encontrado para o exemplo 4 barras. 

 

Após a avaliação de todos os indivíduos da população, o melhor é selecionado para 

reproduzir com todos e, assim, darão origem a novos indivíduos, os quais serão incluídos 

na próxima geração. O processo de evolução continua até que o critério de parada seja 

alcançado. 

Para o sistema teste analisado, a melhor solução, ou seja, SMC híbrido com menor 

custo de instalação, foi o da figura 4.5, que apresentou um fitness de 466,5 UM. 

 

Figura 4.5 - SMC, com menor custo, encontrado para o sistema de 4 barras testado.
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5. Testes e Análise dos Resultados 

 

Diversos testes foram realizados para comprovar a eficiência do AERS+ para pro-

jeto de novos SMCs e para fortalecimento de SMs já existentes. Alguns desses testes serão 

apresentados neste capítulo. 

Para cada sistema foram realizados três testes considerando todos os critérios téc-

nicos apresentados. Os testes são: 

- Projeto de SM convencional, portanto, utilizando somente medidas convencionais; 

- Projeto de SM fasorial, portanto, utilizando somente MFSs; 

- Fortalecimento de um SM convencional utilizando UMFs. 

 

A metodologia foi implementado utilizando a linguagem de programação C, sendo 

executado em um microcomputador Core i5 2,67 GHz, com 4 GB de memória RAM e Sis-

tema Operacional Windows 7. Para realização dos testes foram utilizados os sistemas de 

14, 30 e 57 barras do IEEE. 

Para os testes foram feitas as seguintes considerações e especificações: 

- Cada barra do sistema estará associada a somente uma UTR e/ou UMF; 

- Cada UTR estará associada a somente uma barra do sistema; 

- Considerar-se-ão os custos de medidores, UTRs e UMFs apresentados na tabela 

4.1; 

- Para cada caso teste foram realizadas 50 simulações; 

- As barras com medidas de injeção nula podem ser vistas na tabela 5.1; 

- Para os testes de fortalecimentos, as medidas existentes estão representadas na 

tabela 5.2. 
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- Parâmetros do AE: 500 Gerações; População é formada por 50 indivíduos; Taxa de 

seleção dos indivíduos para mutação18 variável de 70% à 99% da população; Muta-

ção do tipo Swap Mutate com taxa de mutação dos indivíduos19 de 1% à 10%; Foi 

utilizado Elitismo; A reprodução utilizada foi “melhor cruza com todos”; Operador 

Multi Point Crossover de um ou dois pontos, sendo eles escolhidos aleatoriamente. 

 

Sistema IEEE Barras com injeção nula 

14 Barras 7. 

30 Barras 6; 9; 11; 25; 28. 

57 Barras 4; 7; 11; 21; 22; 24; 26; 34; 36; 37; 39; 40; 45; 46; 48. 

Tabela 5.1 - Barras que possuem injeção nula (utilizadas somente nos testes com medidas de injeção nula). 

 

Sistema IEEE Med. de Fluxo existentes 

14 Barras 1-5; 6-11; 9-10. 

30 Barras 3-1; 3-4; 7-5; 11-9; 18-15; 18-19; 23-15; 23-24; 26-25. 

57 Barras 
14-15; 15-45; 18-19; 21-22; 22-38; 24-26; 28-29; 30-31; 34-35; 36-40; 39-57; 

47-48; 50-51; 53-54. 

Tabela 5.2 - Medidas existentes consideradas apenas para os testes de fortalecimento. 

 

5.1 Testes com o Sistema de 14 Barras do IEEE 

 

5.1.1 Projeto de SMC 

 

A seguir, serão mostrados os resultados obtidos para projeto de um novo SMC. Os 

testes foram divididos em duas categorias. Inicialmente foi considerada, somente, medidas 

convencionais. Posteriormente considerou-se, somente, medidas fasoriais sincronizadas. 

 

Somente com medidas convencionais sem considerar UI como critério técnico 

 

A tabela 5.3 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obtenção 

de SMs convencionais, com diversos critérios técnicos. 

 

 

                                            
18 Chance do indivíduo de ser selecionado para mutação. 
19 Porcentagem do indivíduo que sofrerá mutação 
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Sistema IEEE14 barras 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 11 2 4 - - 
458,5 

UM 

458,5 

UM 

458,5 

UM 
0 50/50 

Tipo 2 12 4 4 - - 
472 

UM 

472 

UM 

472 

UM 
0 50/50 

Tipo 3 11 7 8 - - 
881 

UM 

890 

UM 

885,41 

UM 
2,3 7/50 

Tipo 4 7 9 9 - - 
972,0 

UM 

981 

UM 

975,6 

UM 
2,4 13/50 

Tabela 5.3 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas medidas convencio-

nais (IEEE 14 barras). 

Analisando-se a tabela 5.3 percebe-se que os desvios padrão (σ) permanecem baixos 

independente do critério técnico utilizado, portanto, o AERS+ mostrou-se muito estável 

para o sistema de 14 barras. 

A tabela 5.4 mostra, para fins de comparação, os resultados obtidos por outros mé-

todos encontrados na literatura. Observando-se a tabela fica evidente a melhora dos re-

sultados obtidos pelo AERS+, quando comparada com os demais métodos, inclusive 

quando comparado com o AERS, proposto em (VIGLIASSI et al., 2009). Boa parte dessa me-

lhora vem com a aplicação da heurística construtiva para auxiliar no tratamento das UTRs 

críticas, como será mostrado no final deste capítulo. 

 

Sistema IEEE14 barras 

Métodos SM tipo 1 SM tipo 2 SM tipo 3 SM tipo 4 

(COSER et al., 2006) - - - 1076,5 UM 

(VIGLIASSI et al., 2009) - - - 1003,5 UM 

(ROCHA et al., 2010b) 458,5 UM 476,5 UM 894,5 UM 976,5 UM 

(TAFUR et al., 2007) 458,5 UM 476,5 UM 885,5 UM - 

AERS+ (PROPOSTA) 458,5 UM 472 UM 881 UM 972 UM 

Tabela 5.4 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs convencionais (IEEE 14 barras). 

 

A melhor solução, para SM tipo 4, encontrado pelo AERS+ pode ser visto na figura 

5.1, onde, facilmente percebe-se que todas as barras possuem no mínimo três medidas 

fornecendo o seu estado equivalente, sendo que, uma medida é básica e as outras são re-

dundantes. 
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Figura 5.1– SM tipo 4 obtido considerando apenas medidas convencionais (IEEE 14 barras). 

 

A figura 5.2 mostra o gráfico com a evolução do fitness, em escala logarítmica, para 

obtenção do SM tipo 4 ilustrado na figura 5.1. Percebe-se que o processo de convergência, 

para o sistema de 14 barras com medidas convencionais, do AERS+ com os parâmetros 

adotados é muito rápido, saturando em aproximadamente 80 geração. Este valor corres-

ponde a 16% do número de gerações adotada como critério de parada. 

 
Figura 5.2 – Evolução do fitness para projeto de SMC (IEEE 14 barras com 50 indivíduos). 
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Somente com medidas convencionais considerando UI como critério técnico 

 

A tabela 5.5 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obtenção 

de SMs convencionais considerando UI como critério técnico. 

 

Sistema IEEE14 barras 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 4 28 1 14 - - 
1530,5 

UM 

1530,5  

UM 

1530,5 

UM 
0 50/50 

Tabela 5.5 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas medidas convencio-

nais e UI como critério técnico (IEEE 14 barras). 

A forma com que a metodologia proposta trabalha para minimizar o UI, instalando 

sempre pares20 de medidas de fluxo, pouco restringe o espaço de busca. Porém, para siste-

mas com poucas barras essa restrição é suficiente para se obter, independente do critério 

técnico utilizado, desvios padrão (σ) zeros. Esse efeito pode ser visualizado na tabela 5.5. 

Porém, aumentando-se o sistema teste, esse efeito já não apresenta significância, conforme 

será mostrado adiante. 

A tabela 5.6 mostra, para fins de comparação, o resultado encontrado por 

(BENEDITO et al., 2013). Analisando a tabela fica evidente a capacidade do AERS+ em 

obter SMCs com medidas com baixo UI, sendo que a metodologia mostrou-se mais efici-

ente, pois, o maior UI  e o desvio padrão encontrado é muito inferior aos obtidos por  

(BENEDITO et al., 2013). 

Todas as medidas e os respectivos UIs, encontrado pela metodologia e por  

(BENEDITO et al., 2013), estão nas tabelas B1, B2 e B3, respectivamente, do Apêndice. 

 

Sistema IEEE14 barras - CCM 

Métodos Custo 
Menor 

UI 

Maior 

UI 
Média σ 

(BENEDITO et al., 2013) 1566,5 UM 0,1666 1,9962 0,8362 0,45 

AERS+ considerando UI 1526 UM 0,9096 1,071 1,002 0,03 

AERS+ desconsiderando UI 972 UM 1 22,7417 7,2054 5,89 

Tabela 5.6 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs convencionais considerando UI como critério 

técnico (IEEE 14 barras). 

                                            
20 O par da medida de fluxo 𝐹𝑥−𝑦 é a medida 𝐹𝑦−𝑥. 
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Somente com medidas fasoriais sincronizadas 

 

A tabela 5.7 apresenta os resultados encontrados pelo AERS+ para a obtenção de 

SMs fasoriais, com diversos critérios técnicos e considerando a medida de injeção nula na 

barra 7 como existente. 

Sistema IEEE14 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 3 - 
450 

UM 

565 

UM 
454,6 22,5 48/50 

Tipo 2 - - - 4 3 
970 

UM 

1085 

UM 

984 

UM 
34,1 32/50 

Tipo 3 - - - 5 4 
1260 

UM 

1390 

UM 

1321,8 

UM 
59,5 24/50 

Tabela 5.7 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs com injeção 

nula presente (IEEE 14 barras). 

 

Analisando as tabelas 5.7 e 5.8 percebe-se que, diferentemente do que ocorreu com 

os SMs convencionais, os desvios padrão para SMs fasoriais são maiores. Atribui-se esse 

aumento à grande variação de custos imposta pelas UMFs, pois existe apenas duas opções 

de instalação, ou instala uma medida fasorial de tensão e uma de corrente ou uma medida 

fasorial de tensão e todas de correntes da barra. 

 

Sistema IEEE14 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 3 1 
570 

UM 

695 

UM 

579 

UM 
24,5 34/50 

Tipo 2 - - - 5 2 
990 

UM 

1082,3 

UM 

1225 

UM 
50,8 6/50 

Tipo 3 - - - 5 5 
1390 

UM 

1397,5 

UM 

1520 

UM 
25,14 26/50 

Tabela 5.8 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs sem injeção 

nula (IEEE 14 barras). 
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Sistema IEEE14 barras 

Métodos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

(KAVASSERI; 

SRINIVASAN, 2011) 
450 UM 595 UM - - - - 

(KOUTSOUKIS et al., 

2013) 
450 UM - - - - - 

(ABBASY; ISMAIL, 2009) - 570 UM - - - - 

AERS+ (PROPOSTA) 450 UM 570 UM 970 UM 990 UM 1260 UM 1390 UM 

Tabela 5.9 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs fasoriais (IEEE 14 barras). 

 

As figuras 5.3 e 5.4 ilustram os SMs fasoriais, tipo 3, com e sem medida de injeção 

nula, respectivamente, encontrados pelo AERS+. Analisando-as é fácil visualizar que to-

das as barras possuem no mínimo três medidas fornecendo suas variáveis de estados. 

  

 

 

 

Figura 5.3 - SM obtido considerando MFSs com injeção nula (IEEE 14 barras). 
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Figura 5.4 - SM obtido considerando MFSs sem injeção nula (IEEE 14 barras). 

 

5.1.2 Fortalecimento de SM 

 

Na sequência, ilustram-se os resultados obtidos para fortalecimento do SM apre-

sentado na figura 5.5 (observe que esse SM não é nem mesmo observável). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5 - SM não observável associado ao sistema de 14 barras do IEEE. 
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Fortalecimento somente com medidas fasoriais sincronizadas 

A tabela 5.10 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.5, fazendo uso apenas de MFSs, com diversos critérios técnicos 

e considerando a medida de injeção nula na barra 7. 

 

Sistema IEEE14 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 2 - 
300 

UM 

300 

UM 

300 

UM 
0 50/50 

Tipo 2 - - - 2 4 
825 

UM 

827,5 

UM 

845 

UM 
5,5 34/50 

Tipo 3 - - - 3 5 
1115 

UM 

1173,8 

UM 

1255 

UM 
63,6 14/50 

Tabela 5.10 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs com injeção nula presente (IEEE 

14 barras). 

 

Na figura 5.6 é apresentado o SMC, no qual o fortalecimento foi feito exclusivamente 

com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 

Depois 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, com injeção nula, do SM apresentado na Fi-

gura 5.5 (IEEE 14 barras). 
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A tabela 5.11 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.5, fazendo uso de MFSs, com diversos critérios técnicos e sem 

a medida de injeção nula na barra 7. 

 

Sistema IEEE14 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 3 - 
440 

UM 

440 

UM 

440 

UM 
0 50/50 

Tipo 2 - - - 4 2 
840 

UM 

846 

UM 

860 

UM 
6,6 22/50 

Tipo 3 - - - 6 3 
1255 

UM 

1276,2 

UM 

1385 

UM 
46,9 38/50 

Tabela 5.11 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs sem injeção nula presente (IEEE 

14 barras). 

 

Na figura 5.7 é apresentado o SMC, no qual o fortalecimento foi feito exclusivamente 

com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 

Depois 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, sem injeção nula,do SM apresentado na Fi-

gura 5.5 (IEEE 14 barras). 
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A tabela 5.12 mostra, para fins de comparação, os resultados obtidos por outros mé-

todos encontrados na literatura. Assim como no teste anterior, os resultados não permitem 

tirar muitas conclusões, pois, todos os métodos encontraram o mesmo custo. 

 

Sistema IEEE14 barras 

Métodos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

(KAVASSERI; 

SRINIVASAN, 2011) 
300 UM - - - - - 

(ESMAILI et al., 2013) 300 UM - - - - - 

AERS+ (PROPOSTA) 300 UM 440 UM 825 UM 840 UM 1115 UM 1255 UM 

Tabela 5.12 - Comparação entre métodos para fortalecimento de SMs com MFSs (IEEE 14 barras). 

 

5.2 Testes com o Sistema de 30 Barras do IEEE 

 

5.2.1 Projeto de SMC 

 

A seguir serão mostrados os resultados obtidos para projeto de um novo SM, consi-

derando agora o sistema de 30 barras do IEEE. Inicialmente será considerada a existência 

apenas de medidas convencionais e depois apenas MFSs. 

 

Somente com medidas convencionais 

 

A tabela 5.13 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obten-

ção de SM tipo 1, 2, 3 e 4 apenas com medidas convencionais. Analisando a tabela tem-se 

que houve um aumento dos desvios padrão para o SM tipo 3 o que é esperado quando 

aumenta-se o sistema. Esse efeito não ocorre com SM tipo 4, pois, a utilização da heurística 

construtiva restringe o espaço de busca ao instalar as UTRs necessárias no início da aná-

lise. Independente do aumento do desvio padrão para o SM isento de CCM, seu valor per-

centual corresponde a menos de 5% do custo total do SM. 

O SM tipo 4 obtido é apresentado na figura 5.8. 
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Figura 5.8 - SMC obtido considerando apenas medidas convencionais (IEEE 30 barras). 

 

Sistema IEEE 30 barras 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 25 4 10 - - 
1130,5 

UM 

1130,5 

UM 

1130,5 

UM 
0 50/50 

Tipo 2 23 9 10 - - 
1144 

UM 

1147,69 

UM 

1157,5 

UM 
3,5 18/50 

Tipo 3 27 15 18 - - 
1989 

UM 

2010,51 

UM 

2093,5 

UM 
37,1 15/50 

Tipo 4 21 15 21 - - 
2262 

UM 

2275,5 

UM 

2265,96 

UM 
4,46 23/50 

Tabela 5.13 - SMC obtido pela metodologia proposta considerando apenas medidas convencionais (IEEE 30 

barras). 

 
A tabela 5.14 mostra, para fins de comparação, os resultados obtidos por outros mé-

todos. Observe que a metodologia, para todos os critérios técnicos testados, encontrou um 
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SM com menor custo e para alguns casos com redução bem significativa. Assim como no 

sistema de 14 barras, é possível ver a grande evolução que a metodologia proposta teve 

quando comparado com a metodologia base do trabalho proposto por Vigliassi et. al. (2009). 

 

Sistema IEEE 30 barras 

Métodos Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

(COSER et al., 2006) - - - 2980 UM 

(VIGLIASSI et al., 2009) - - - 2338,5 UM 

(ROCHA et al., 2010b) 1130,5 UM 1165,5 UM 1993,5 UM 2280 UM 

AERS+ (PROPOSTA) 1130,5 UM 1144 UM 1989 UM 2257,5 UM 

Tabela 5.14 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs convencionais (IEEE 30 barras). 

 

A figura 5.9 mostra o gráfico com a evolução do fitness, em escala logarítmica, para 

obtenção do SM tipo 4 ilustrado pela figura 5.8. Percebe-se que o processo de convergência 

do AERS+ para o sistema de 30 barras é maior do que para o sistema de 14 barras, porém, 

a saturação aconteceu em aproximadamente 300 gerações, o que corresponde a 60% do 

número de gerações adotada como critério de parada. 

 

 
Figura 5.9 - Evolução do fitness para projeto de SMC (IEEE 30 barras com 50 indivíduos). 
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Somente com medidas convencionais considerando UI como critério técnico 

 

A tabela 5.15 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obten-

ção de SMs convencionais considerando UI como critério técnico. 

 

Sistema IEEE30 barras 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 4 71 3 30 - - 
3333  

UM 

3346,5  

UM 

3342,36 

UM 
4,48 25/50 

Tabela 5.15 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas medidas convencio-

nais e UI como critério técnico (IEEE 30 barras). 

 
Mesmo com o espaço de busca menor, devido a estratégia utilizada para obtenção 

de SM com medidas de baixo UI, aumentando-se o sistema teste nota-se alteração no des-

vio padrão (σ), conforme tabela 5.15. Comparando o desvio padrão do resultados desconsi-

derando o UI, tabela 5.13, com o desvio padrão do resultado considerando o UI, tabela 5.15, 

percebe-se que ouve ligeira alteração. A frequência com que o melhor resultado foi encon-

trado também se manteve próximo,  

A tabela 5.16 mostra, para fins de comparação, o resultado encontrado por 

(BENEDITO et al., 2013). Percebe-se que a metodologia proposta encontrou um custo 

maior que o encontrado por (BENEDITO et al., 2013), porém, os valores dos UIs das me-

didas do SM encontrado pelo AERS+ ficaram muito abaixo dos UI das medidas do SM em 

comparação. Analisando-se a tabela fica evidente a capacidade do AERS+ em obter SMCs 

com medidas com baixo UI, sendo que a metodologia se mostrou mais eficiente, pois, o 

maior UI  e o desvio padrão encontrado é muito inferior aos obtidos por  (BENEDITO et 

al., 2013). 

 

Sistema IEEE30 barras - CCM 

Métodos Custo 
Menor 

UI 

Maior 

UI 
Média σ 

(BENEDITO et al., 2013) 3233 UM 0,2849 2,1755 0,8846 0,43 

AERS+ considerando UI 3333 UM 0,3368 1,2373 0,8079 0,15 

AERS+ desconsiderando UI 2262 UM 0,7994 17,0937 4,2271 3,93 

Tabela 5.16 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs convencionais considerando UI como critério 

técnico (IEEE 30 barras). 
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Todas as medidas e os respectivos UIs, encontrado pela metodologia e por  

(BENEDITO et al., 2013), estão nas tabelas B4, B5 e B6, respectivamente, do Anexo. 

O SMC encontrado pelo AERS+ sem considerar UI das medidas 

 

Medidas fasoriais sincronizadas 

 

A tabela 5.17 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obten-

ção de SMs fasoriais, com diversos critérios técnicos e considerando as medidas de injeção 

nula. 

Sistema IEEE30 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 3 4 
1005 

UM 

1130 

UM 

1025,6 

UM 
45,1 38/50 

Tipo 2 - - - 4 10 
1925 

UM 

2070 

UM 

1960,6 

UM 
40,1 2/50 

Tipo 3 - - - 10 10 
2770 

UM 

2915 

UM 

2803 

UM 
51,3 18/50 

Tabela 5.17 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs com injeção 

nula presente (IEEE 30 barras). 

 

Sistema IEEE30 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 6 4 
1405 

UM 

1655 

UM 

1484,1 

UM 
76,8 11/50 

Tipo 2 - - - 8 8 
2240 

UM 

2605 

UM 

2385,8 

UM 
106,8 8/50 

Tipo 3 - - - 12 12 
3305 

UM 

3465 

UM 

3358,8 

UM 
62,5 2/50 

Tabela 5.18 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs sem injeção 

nula (IEEE 30 barras). 

 

Ao comparar-se a tabela 5.17 e 5.18 tem-se que na presença de medidas de injeção 

os desvios padrão encontrados são menores. Isso acontece porque as medidas de injeção, 

devido a sua característica de relacionar as variáveis de estado das "nd" barras adjacentes 
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à barra onde ela foi considerada, permite obter mais variáveis de estados equivalente o 

que resulta em SMs com número menor de UMFs. 

A tabela 5.19 mostra, para fins de comparação, os resultados obtidos por outros mé-

todos encontrados na literatura. Os resultados mostram que a metodologia proposta se 

mostrou inferior na obtenção de SM tipo 1, porém, ela possui a vantagem de ser mais 

flexível, pois, permite a obtenção de SMs considerando outros aspectos técnicos. 

 
Sistema IEEE30 barras 

Métodos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com 

inj. 0 

Sem 

inj. 0 

Com 

inj. 0 

Sem 

inj. 0 

(CHAKRABARTI et al., 2009) - 1500 UM - - - - 

(KOUTSOUKIS et al., 2013) 1025 UM - - - - - 

(WANG et al., 2012) 900 UM - - - - - 

(HUI-LING et al., 2013) 880 UM - - - - - 

AERS+ (PROPOSTA) 1005 UM 1405 UM 
1925 

UM 

2240 

UM 

2770 

UM 

3305 

UM 

Tabela 5.19 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs fasoriais (IEEE 30 barras). 

 
Figura 5.10 - SM obtido considerando MFSs com injeção nula (IEEE 30 barras). 
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As figuras 5.10 e 5.11 ilustram os SMs fasoriais com e sem medida de injeção nula, 

respectivamente, encontrados pelo AERS+. 

 

 
Figura 5.11 - SM obtido considerando MFSs sem injeção nula (IEEE 30 barras). 

 

 

5.2.2 Fortalecimento de SM 

 

Na continuidade serão expostosos resultados obtidos para fortalecimento do SM 

apresentado na figura 5.12 (observe que esse SM não é nem mesmo observável). 

 

Fortalecimento somente com medidas fasoriais sincronizadas 

 

A tabela 5.20 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.12, fazendo uso exclusivamente de MFSs, com diversos critérios 

técnicos e considerando as medidas de injeções nulas. 
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Sistema IEEE30 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 3 1 
590 

UM 

600 

UM 

591,6 

UM 
3,6 42/50 

Tipo 2 - - - 4 5 
1270 

UM 

1400 

UM 

1293,4 

UM 
46,6 38/50 

Tipo 3 - - - 8 8 
2225 

UM 

2355 

UM 

2235,6 

UM 
24,8 12/50 

Tabela 5.20 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs com injeção nula presente (IEEE 

30 barras). 

 

Na figura 5.13 é apresentado o SMC com medidas de injeção nulas, no qual o forta-

lecimento foi feito exclusivamente com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 

 
Figura 5.12 - SM não observável associado ao sistema de 30 barras do IEEE. 
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Depois 

 
Figura 5.13 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, com injeção nula, do SM apresentado na Fi-

gura 5.13 (IEEE 30 barras). 

 

A tabela 5.21 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.12, fazendo uso de MFSs, com diversos critérios técnicos e con-

siderando e desconsiderando a medida de injeção nula na barra 7. 

 

Sistema IEEE30 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 4 - 630UM 
630 

UM 

630 

UM 
0 50/50 

Tipo 2 - - - 4 9 
1820 

UM 

1950 

UM 

1859,6 

UM 
49 10/50 

Tipo 3 - - - 7 12 
2675 

UM 

2915 

UM 

2754,8 

UM 
84,6 14/50 

Tabela 5.21 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs sem injeção nula presente (IEEE 

30 barras). 
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Na figura 5.14 é apresentado o SMC sem medidas de injeções nulas, no qual o forta-

lecimento foi feito exclusivamente com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 

Depois 

 
Figura 5.14 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, sem injeção nula,do SM apresentado na Fi-

gura 5.13 (IEEE 30 barras). 

 

5.3 Testes com o Sistema de 57 Barras do IEEE 

 

5.3.1 Projeto de SMC 

 

A seguir serão mostrados os resultados obtidos para projeto de um novo SM, consi-

derando agora o sistema de 57 barras do IEEE. 

 

Somente com medidas convencionais 

A tabela 5.22 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para a obten-

ção de SMs com diversos critérios técnicos. Como esperado, os desvios padrão apresenta-

ram um leve aumento, porém, ficam dentro da faixa de variação de 2% a 4% dos custos 

totais dos SMs encontrados. O SMC obtido é apresentado na figura 5.15. 
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Figura 5.15 - SMC obtido considerando apenas medidas convencionais (IEEE 57 barras). 

 

Sistema IEEE 57 barras 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 14 42 19 - - 
2152 

UM 

2252 

UM 

2184 

UM 
46,6 34/50 

Tipo 2 18 50 19 - - 
2206 

UM 

2424 

UM 

2241,7 

UM 
50,1 2/50 

Tipo 3 26 54 28 - - 
3160 

UM 

3578 

UM 

3294,72 

UM 
82,2 2/50 

Tipo 4 36 33 33 - - 
3610,5 

UM 

3828,5 

UM 

3680,9 

UM 
76,5 9/50 

Tabela 5.22 - SMC obtido pela metodologia proposta considerando apenas medidas convencionais (IEEE 57 

barras). 

A figura 5.16 mostra o gráfico com a evolução do fitness, em escala logarítmica, para 

obtenção do SM tipo 4 ilustrado pela figura 5.15. 
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Figura 5.16- Evolução do fitness para projeto de SMC (IEEE 57 barras com 50 indivíduos). 

 

Medidas fasoriais sincronizadas 

 

As tabelas 5.23 e 5.24 apresentam os resultados encontrados pela metodologia para 

a obtenção de SMs fasoriais, com diversos critérios técnicos e considerando e desconside-

rando as medidas de injeção nula, respectivamente. Novamente nota-se um leve aumento 

dos desvios padrão, entretanto, eles continuam com um valor percentual de até 5% dos 

custos totais. 

 

Sistema IEEE57 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 9 2 
1590 

UM 

2115 

UM 

1855 

UM 
138,2 2/50 

Tipo 2 - - - 12 8 
2810 

UM 

3325 

UM 

3072,8 

UM 
160,6 4/50 

Tipo 3 - - - 12 21 
4560 

UM 

5200 

UM 

4812,3 

UM 
143,7 2/50 

Tabela 5.23 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs com injeção 

nula presente (IEEE 57 barras). 
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Sistema IEEE57 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 12 5 
2415 

UM 

3180 

UM 

2791,5 

UM 
172,8 1/50 

Tipo 2 - - - 20 10 
4200 

UM 

4930 

UM 

4430,2 

UM 
168 2/50 

Tipo 3 - - - 21 22 
5975 

UM 

6505 

UM 

6286,6 

UM 
111,4 1/50 

Tabela 5.24 - Resultado dos SMs obtidos pela metodologia proposta considerando apenas MFSs sem injeção 

nula (IEEE 57 barras). 

 

As figuras 5.17 e 5.18 ilustram os SMs fasoriais com e sem medida de injeção nula, 

respectivamente, encontrados pelo AERS+. 

 
Figura 5.17 - SM obtido considerando MFSs com injeção nula (IEEE 57 barras). 

 

A tabela 5.25 mostra, para fins de comparação, os resultados obtidos por outros mé-

todos encontrados na literatura. Os resultados mostram, além da mencionada flexibilidade 
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do AERS+, a superioridade da metodologia quando comparado com os demais métodos, 

encontrado o menor custo para os testes. 

Sistema IEEE57 barras 

Métodos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com 

inj. 0 

Sem inj. 

0 

Com 

inj. 0 

Sem 

inj. 0 

(CHAKRABARTI et al., 

2009) 
- 

2485 

UM 
- - - - 

(KAVASSERI; 

SRINIVASAN, 2011) 
2025 UM 

2465 

UM 
- - - - 

(KOUTSOUKIS et al., 

2013) 
1615 UM - - - - - 

(WANG et al., 2012) 1615 UM - - - - - 

AERS+ (PROPOSTA) 1590 UM 
2415 

UM 

2810 

UM 

4200 

UM 

4560 

UM 

5975 

UM 

Tabela 5.25 - Comparação entre métodos para obtenção de SMs fasoriais (IEEE 57 barras). 

 
Figura 5.18 - SM obtido considerando MFSs sem injeção nula (IEEE 57 barras). 
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5.3.2 Fortalecimento de SM 

 

Abaixo serão mostrados os resultados obtidos para fortalecimento do SM apresen-

tado na figura 5.19 (observe que esse SM não é nem mesmo observável). 

 

 
Figura 5.19 - SM não observável associado ao sistema de 57 barras do IEEE. 

 

Fortalecimento somente com medidas fasoriais sincronizadas 

 

A tabela 5.26 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.19, fazendo uso de MFSs, com diversos critérios técnicos e con-

siderando as medidas de injeções nulas. 

Na figura 5.20 é apresentado o SMC, no qual o fortalecimento foi feito exclusiva-

mente com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 
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Sistema IEEE57 barras com injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 6 2 
1145 

UM 

1530 

UM 

1287,2 

UM 
107,2 6/50 

Tipo 2 - - - 7 8 
2100 

UM 

2475 

UM 

2282 

UM 
96,4 2/50 

Tipo 3 - - - 12 14 
3605 

UM 

4140 

UM 

3784,8 

UM 
142 3/50 

Tabela 5.26 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs com injeção nula presente (IEEE 

57 barras). 

 

Depois 

 
Figura 5.20 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, com injeção nula, do SM apresentado na Fi-

gura 5.13 (IEEE 57 barras). 

A tabela 5.27 apresenta os resultados encontrados pela metodologia para o fortale-

cimento do SM da figura 5.20, fazendo uso de MFSs, com diversos critérios técnicos e con-

siderando a medida de injeção nula na barra 7. 
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Sistema IEEE57 barras sem injeção nula 

SM 

Medidas Custos 

Convencionais Fasoriais Sincr. 
Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Fluxo Injeção UTR Barra Ramo 

Tipo 1 - - - 7 7 
1975 

UM 

2720 

UM 

2221,4 

UM 
197,3 4/50 

Tipo 2 - - - 18 4 
3145 

UM 

3960 

UM 

3546 

UM 
178 2/50 

Tipo 3 - - - 22 13 
4915 

UM 

5545 

UM 

5215,2 

UM 
177,5 4/50 

Tabela 5.27 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs sem injeção nula presente (IEEE 

57 barras). 

 

Na figura 5.21 é apresentado o SMC, no qual o fortalecimento foi feito exclusiva-

mente com MFSs, encontrado após a execução do algoritmo. 

 

Depois 

 
Figura 5.21 - SMC obtido através do fortalecimento com MFSs, sem injeção nula,do SM apresentado na Fi-

gura 5.13 (IEEE 30 barras). 
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Sistema IEEE57 barras 

Métodos 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Com inj. 

0 

Sem inj. 

0 

Com 

inj. 0 

Sem inj. 

0 

Com 

inj. 0 

Sem 

inj. 0 

(ESMAILI et al., 2013) 1190 UM - - - - - 

(KAVASSERI; 

SRINIVASAN, 2011) 
1185 UM - - - - - 

AERS+ (PROPOSTA) 1145 UM 
1975 

UM 

2100 

UM 

3145 

UM 

3605 

UM 

4915 

UM 

Tabela 5.28 - Comparação entre métodos para fortalecimento de SMs com MFSs (IEEE 57 barras). 

 

Analisando a tabela 5.28, percebe-se que mais uma vez a metodologia proposta en-

controu um SM com custo menor que os demais métodos encontrados na literatura. 
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6. Conclusões 

 

6.1 Análise dos Resultados 

 

Os resultados obtidos nos testes apresentados no capítulo anterior demonstram a 

eficiência da metodologia proposta nesta dissertação de mestrado, tendo em vista os resul-

tados coerentes a que todos chegaram. As tabelas contendo todos os medidores, UTRs e 

UMFs instaladas em todos os testes encontram-se no Apêndice desta dissertação. 

Em todos os testes considerando apenas medidas convencionais, os resultados ob-

tidos pela metodologia proposta foram superiores aos obtidos pelos métodos encontrados 

na literatura. Já para os testes considerando apenas MFSs, apenas no sistema de 30 bar-

ras que a metodologia se mostrou inferior a dois métodos encontrados na literatura. 

É importante destacar que o AERS+ permite a instalação de UMFs de ramo e barra, 

portanto é claro que em alguns testes essa diferença de custos, quando se comparou com 

outros métodos, pode ser atribuído a essa flexibilidade, porém, caso seja de interesse o 

AERS+ pode ser utilizado para instalar somente MFSs de barra ou de ramo. 

Vale ressaltar que a metodologia proposta possibilita a obtenção de SMCs com cus-

tos menores que os obtidos pela metodologia que foi utilizada como base para o seu desen-

volvimento, a metodologia AERS proposta em (VIGLIASSI et al., 2009). Essa melhora de 

desempenho na capacidade de obtenção de melhores soluções deve-se a três modificações 

propostas nesse trabalho. São elas: (i) Primeira, em (VIGLIASSI et al., 2009) as medidas 

dos cromossomos eram alocados nas suas respectivas 𝐻𝑇 de tal forma que as medidas de 

uma mesma UTR ficavam próximas uma das outras. Já o AERS+ os medidores são dispos-

tos independente da UTR a qual eles pertencem, sendo a ordem das colunas a ordem das 

medidas no indivíduo, para após reorganizar a matriz conforme a figura 4.2; (ii) A segunda 

modificação, como mencionada no capítulo anterior, ocorre na correspondência entre as 

barras do SEP e as linhas da matriz 𝐻𝑇. Portanto, para um indivíduo qualquer do AE a 
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primeira linha da sua matriz 𝐻𝑇pode corresponder a barra 1 do SEP, assim como, para 

outro indivíduo a primeira linha da sua matriz 𝐻𝑇 pode corresponder a n-ésima barra do 

SEP; (iii) A terceira e mais importante modificação é a inclusão de uma heurística cons-

trutiva para auxiliar no tratamento de UTRs. A heurística construtiva irá instalar medi-

das, de injeção, fluxo ou corrente, de forma que todas as barras do SEP apresentem, no 

mínimo, duas UTRs/UMFs redundantes, sendo estas UTRs/UMFs de duas barras adja-

centes ou uma de sua própria barra e outra de uma adjacente. Lembrando que, para que 

o SM seja efetivamente isento de UTRs Críticas é necessária a análise da 𝐻∆
𝑇, portanto, 

para SMs convencionais a heurística construtiva irá apenas auxiliar o método.  

Para validar tais modificações utilizar-se-á da tabela 6.1, onde foram feitos diversos 

testes, com as alterações propostas nesse trabalho, no sistema IEEE 30 barras. É possível 

visualizar as significativas melhoras de resultados ao acrescenta-se tais modificações.  

 

Sistema IEEE 30 – SMC convencional 

Alterações 

Custos 

Mín. Max. Méd. σ Freq. 

Sem troca 

de linhas 

Sem Heurística Construtiva 
2275,5 

UM 

2493,5 

UM 

2307,13 

UM 
46,5 6/50 

Com Heurística Construtiva 
2262 

UM 

2280 

UM 

2267,75 

UM 
4,9 6/50 

Com troca 

de linhas 

Sem Heurística Construtiva 
2271 

UM 

2302,5 

UM 

2280,72 

UM 
6,38 9/50 

Com Heurística Construtiva 
2262 

UM 

2275,5 

UM 

2265,96 

UM 
4,06 23/50 

Tabela 6.1 - Resultado para fortalecimento do SM utilizando apenas MFSs com injeção nula presente  (IEEE 

30 barras). 

 

Através da tabela é possível perceber que acrescentando-se somente a troca de li-

nhas da 𝐻𝑇 o melhor resultado encontrado apresenta uma redução de 4,5 UM. Apesar de 

ser uma singela redução, o mais importante da troca de linhas é que ela proporciona uma 

melhor estabilidade para o AE, sendo vista através dos desvios padrão. Já, somente no 

acréscimo da heurística construtiva o melhor resultado encontrado apresenta uma redução 

de 13,5 UM, muito mais significativa que a troca de linhas. Porém, o mais importante é a 

utilização das duas modificações para então terem-se grandes reduções de custos e me-

lhora na estabilidade do AE. 
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6.2 Considerações Finais 

 

Com o objetivo de tornar mais confiável o processo de EESEP, ao longo das últimas 

décadas diversas metodologias têm sido desenvolvidas para projeto de novos SMs e para 

análise e adequação (ou fortalecimento) de SMs já existentes. Porém constatou-se a falta 

de uma metodologia que englobasse todos os tipos de tecnologias de medição e diferentes 

critérios técnicos, dessa forma, dando mais flexibilidade e confiabilidade ao projeto de SMs. 

Afim de superar tal limitação, o problema de obtenção de SMCs para efeito de esti-

mação de estado foi estudado em detalhe, principalmente os métodos desenvolvidos que 

fazem uso da matriz 𝐻∆
𝑇 (LONDON JR et al., 2002; VIGLIASSI et al., 2009). Através desse 

embasamento teórico foi possível atingir o primeiro objetivo desta dissertação de mestrado, 

isto é, desenvolveu-se uma metodologia para projeto e fortalecimento de SMs convencio-

nais, híbridos ou fasoriais, que fazem uso da matriz 𝐻∆
𝑇e de um AE projetado especialmente 

para aproveitar as características dessa matriz. 

A última etapa desta dissertação refere-se ao objetivo dois, ou seja, ao desenvolvi-

mento de uma metodologia para projeto e fortalecimento de SMs confiáveis que, além de 

considerar os critérios técnicos de confiabilidade para efeito de estimação de estado (ob-

servabilidade e ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas), considera também o índice UI 

das medidas (BENEDITO et al., 2013). A respeito, importa destacar que já foram realiza-

dos estudos iniciais sobre o índice UI, bem como da importância do mesmo para projeto de 

SMs, conforme apresentado em Benedito (2011) e Benedito et al. (2013), contudo havia a 

necessidade de se estudar formas mais eficientes e melhores para a obtenção de SMCs. 

Por fim, o trabalho desenvolvido possibilitou uma compreensão ampla do problema 

de obtenção de SMC para estimação de estado em SEP, sendo que a metodologia desenvol-

vida obteve ótimos resultados quando comparada com a literatura e, desse modo, revelou-

se uma ferramenta muito promissora. 

 

6.3 Perspectivas Futuras 

 

Como mencionado, a metodologia desenvolvida obteve ótimos resultados, porém, 

nos estudos e implementações realizados, foram identificadas algumas limitações que o 

AERS+ apresenta quanto ao tratamento do UI como critério técnico. 

Assim, uma das perspectivas futuras é o desenvolvimento e implementação de um 

Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo (BENAYOUN et al., 1971) baseado em tabelas de sub-

populações onde cada critério técnico e tipos de SMs corresponderá a uma tabela, em que 
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o UI das medidas do SM será calculado para cada indivíduo. Com o intuito de alcançar 

esse objetivo, algumas mudanças devem ocorrer no AE desenvolvido neste trabalho, tais 

como na representação do indivíduo, que deverá ser binária. 

Para reduzir o esforço computacional no cálculo do UI das medidas, poderá ser 

usada a afirmação de que o UI possui uma fraca dependência com as variáveis de estado 

estimada (BENEDITO, 2011). Portanto, o cálculo das variáveis de estado pode ser feito 

rodando o fluxo de carga com todas as medidas disponíveis apenas uma vez. Ao obter esses 

valores, o custo computacional para o cálculo do UI será baixo, assim, permitindo ser cal-

culado para cada indivíduo em todas as gerações. 

 

6.4 Artigos Publicados e Aceitos para Publicação 
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APÊNDICE A 

 

 

Apêndice A. Tabelas com Dados e Resultados dos SMs 

encontrados sem considerar UI 

 

Sistemas de medição convencionais 

 

Sistemas 
Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

1
4
 b

a
rra

s 

I2 I2 I1 I2 

I6 I6 I3 I4 

F2-1 I7 I6 I5 

F9-14 I9 I7 I6 

F6-13 F2-1 I8 I7 

F7-9 F6-12 I9 I8 

F6-12 F6-11 I13 I9 

F9-10 F9-7 F3-2 I11 

F9-4 F2-5 F1-2 I13 

F6-11 F9-10 F11-10 F2-3 

F7-8 F2-4 F11-6 F5-1 

F2-5 F7-8 F1-5 F9-10 

F2-4 F6-13 F13-12 F6-12 

 F2-3 F7-8 F11-6 

 F9-14 F9-10 F13-14 

 F6-5 F13-14 F8-7 

  F3-4  

  F7-4  

A. 1 - Medidas dos sistemas de medição convencionais obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das medidas 

(sistema de 14 barras). 
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Sistemas 
Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

3
0
 b

a
rra

s 

I9 I2 I2 I1 

I18 I6 I3 I2 

I24 I9 I7 I3 

I25 I10 I8 I5 

F2-6 I12 I9 I6 

F10-20 I18 I10 I8 

F4-6 I23 I12 I9 

F4-3 I25 I13 I10 

F12-16 I27 I15 I11 

F10-21 F10-20 I16 I12 

F30-29 F12-13 I19 I13 

F24-23 F6-28 I22 I15 

F6-28 F25-26 I24 I16 

F18-15 F3-1 I25 I18 

F25-27 F6-8 I27 I19 

F6-7 F6-7 F3-1 I22 

F10-17 F3-4 F15-23 I24 

F12-15 F23-24 F25-27 I25 

F6-8 F12-16 F27-30 I26 

F30-27 F18-15 F10-6 I27 

F10-22 F9-11 F22-21 I29 

F6-9 F2-1 F2-6 F10-20 

F2-1 F27-30 F7-6 F15-14 

F12-13 F12-4 F16-17 F16-17 

F10-6 F2-5 F12-14 F22-21 

F24-25 F25-24 F12-4 F3-1 

F4-12 F10-22 F12-13 F27-30 

F2-5 F10-21 F25-26 F18-19 

F12-14 F12-14 F8-6 F8-6 

 F10-17 F9-11 F5-7 

 F18-19 F27-29 F25-27 

 F27-29 F19-20 F9-11 

  F10-9 F15-23 

  F3-4 F12-13 

  F8-28 F29-27 
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  F2-5 F26-25 

  F10-20  

  F7-5  

  F19-18  

  F26-25  

  F29-30  

  F11-9  

A. 2 - Medidas dos sistemas de medição convencionais obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das medidas 

(sistema de 30 barras). 
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Siste-

mas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

5
7
 b

a
rra

s 

I1 I1 I1 I1 

I4 I6 I3 I2 

I9 I9 I5 I4 

I11 I15 I10 I6 

I20 I19 I11 I9 

I22 I21 I12 I11 

I27 I24 I18 I12 

I29 I29 I20 I15 

I36 I30 I22 I19 

I38 I32 I24 I20 

I50 I36 I27 I22 

I53 I38 I29 I24 

I56 I39 I30 I26 

I57 I40 I32 I28 

F47-48 I41 I35 I29 

F15-45 I46 I38 I30 

F27-28 I51 I39 I31 

F4-3 I53 I40 I32 

F9-12 F6-5 I41 I33 

F20-21 F32-33 I45 I35 

F32-31 F30-25 I46 I36 

F30-25 F27-28 I48 I38 

F22-38 F6-4 I50 I39 

F38-44 F9-10 I53 I41 

F57-39 F32-31 I55 I45 

F9-13 F38-37 I56 I46 

F11-41 F15-14 F20-19 I47 

F1-15 F24-25 F11-41 I50 

F36-37 F29-52 F22-23 I51 

F38-37 F41-56 F3-2 I53 

F50-49 F6-8 F1-15 I54 

F9-8 F9-11 F30-31 I56 

F24-25 F21-20 F45-15 I57 

F32-34 F32-34 F48-49 F11-13 

F24-26 F15-45 F35-36 F9-13 
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F15-13 F41-42 F8-6 F22-21 

F30-31 F53-54 F29-7 F2-3 

F15-14 F9-13 F12-16 F1-16 

F56-42 F51-50 F24-26 F24-23 

F1-16 F27-26 F40-26 F9-8 

F15-3 F38-48 F39-57 F50-49 

F36-40 F46-14 F56-40 F12-17 

F47-46 F19-20 F55-54 F15-3 

F4-5 F36-35 F32-31 F4-5 

F11-43 F53-52 F5-4 F19-18 

F24-23 F21-22 F24-25 F4-18 

F22-23 F39-37 F8-7 F35-34 

F56-41 F30-31 F48-49 F11-43 

F29-7 F38-22 F11-13 F28-27 

F9-55 F1-2 F3-15 F30-52 

F1-17 F41-43 F1-16 F53-52 

F53-52 F40-26 F12-13 F46-17 

F38-49 F1-16 F56-42 F56-42 

F32-33 F38-49 F5-6 F26-27 

F29-52 F15-3 F46-47 F1-17 

F4-6 F24-23 F50-51 F29-52 

 F46-47 F11-43 F38-44 

 F1-17 F50-49 F54-55 

 F9-55 F45-44 F45-44 

 F9-12 F29-28 F38-48 

 F29-7 F35-34 F20-21 

 F15-13 F39-37 F57-39 

 F36-37 F48-47 F47-46 

 F38-44 F12-10 F6-5 

 F51-10 F8-9 F36-40 

 F24-26 F22-38 F32-33 

 F39-57 F30-25 F32-34 

 F19-18 F27-26 F51-10 

  F32-34 F6-7 

  F53-54  

  F32-33  
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  F56-57  

  F55-9  

  F18-4  

  F12-17  

  F27-28  

  F46-14  

  F20-21  

  F53-52  

  F33-32  

A. 3 - Medidas dos sistemas de medição convencionais obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das medidas 

(sistema de 57 barras). 
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Sistemas de medição fasoriais sincronizadas 

 

Siste-

mas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

1
4
 b

a
rra

s 

PMUb2 PMUb2 PMUb1 PMUb1 PMUr1-2 PMUb1 

PMUr8-7 PMUb6 PMUb3 PMUb3 PMUb3 PMUr3-10 

PMUb10 PMUb9 PMUb6 PMUb6 PMUb5 PMUb4 

PMUb13  PMUr8-7 PMUb8 PMUb7 PMUb6 

  PMUb9 PMUr10-11 PMUr8-7 PMUb8 

  PMUr11-10 PMUr13-12 PMUb10 PMUr10-9 

  PMUb13 PMUr14-9 PMUr11-6 PMUr11-10 

    PMUr12-6 PMUr12-13 

    PMUr13-12 PMUb14 

    PMU14b  

A. 4 - Medidas dos sistemas de medição fasoriais sincronizados obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das 

medidas (sistema de 14 barras). 
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Siste-

mas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

3
0
 b

a
rra

s 

PMUb1 PMUr1-3 PMUb2 PMUr1-2 PMUr1-2 PMUr1-2 

PMUr7-5 PMUr5-7 PMUb3 PMUr3-4 PMUb3 PMUb3 

PMUb10 PMUb10 PMUr7-5 PMUb10 PMUr4-2 PMUb5 

PMUb11 PMUb12 PMUr8-28 PMUr13-12 PMUb5 PMUb6 

PMUb12 PMUr18-19 PMUb10 PMUr14-15 PMUr7-6 PMUr11-9 

PMUr18-9 PMUr23-24 PMUr11-9 PMUb16 PMUb8 PMUr12-13 

PMUr23-24 PMUb27 PMUr13-12 PMUr18-15 PMUb9 PMUr13-12 

PMUb26  PMUr14-15 PMUr19-20 PMUr11-9 PMUb14 

PMUr28-8  PMUb15 PMUr21-22 PMUr12-13 PMUr16-17 

PMUb29  PMUr16-17; PMUr23-24 PMUr13-12 PMUb17 

  PMUb19 PMUr25-26 PMUb14 PMUb18 

  PMUr21-22 PMUb27 PMUb16 PMUr19-20 

  PMUb24 PMUr29-30 PMUr17-10 PMUb20 

  PMUb26  PMUr18-15 PMUr21-10 

  PMUb27  PMUr19-18 PMUr22-21 

  PMUr30-29  PMUb20 PMUr23-15 

    PMUb21 PMUb24 

    PMUr22-24 PMUb26 

    PMUb23 PMUr29-30 

    PMUb25 PMUb30 

    PMUb26  

    PMUr28-6  

    PMUb29  

    PMUr30-27  

A. 5 - Medidas dos sistemas de medição fasoriais sincronizados obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das 

medidas (sistema de 30 barras). 
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Sistemas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

5
7
 b

a
rra

s 

PMUb1 PMUb1 PMUr2-3 PMUr2-3 PMUr2-1 PMUb2 

PMUb4 PMUb3 PMUb4 PMUb6 PMUb3 PMUr5-4 

PMUb9 PMUb9 PMUb6 PMUr10-51 PMUb5 PMUb7 

PMUb20 PMUb19 PMUb9 PMUb14 PMUb7 PMUb9 

PMUb23 PMUb25 PMUr12-13 PMUb16 PMUb8 PMUr10-51 

PMU25-30 PMUb29 PMUb14 PMUb17 PMUb10 PMUb15 

PMUb27 PMUb32 PMUr16-1 PMUb19 PMUb11 PMUb16 

PMUr29-7 PMUb38 PMUr17-1 PMUr25-24 PMUb14 PMUb17 

PMUb32 PMUb42 PMUb19 PMUr28-27 PMUb16 PMUr18-4 

PMUb36 PMUr51-50 PMUb21 PMUr30-31 PMUb17 PMUb19 

PMUr39-57 PMUr54-53 PMUb23 PMUb32 PMUr18-4 PMUb21 

PMUb41  PMUb25 PMUb33 PMUr19-18 PMUr23-24 

PMUb45  PMUb27 PMUb38 PMUr20-19 PMUr25-30 

PMUb47  PMUb29 PMUb41 PMUb21 PMUr26-27 

PMUr49-38  PMUb33 PMUr45-44 PMUb23 PMUb28 

PMUr50-51  PMUb31 PMUb50 PMUb25 PMUr30-31 

PMUb53  PMUr34-35 PMUb52 PMUr26-24 PMUr31-30 

  PMUb36 PMUr54-53 PMUr27-26 PMUr32-33 

  PMUb39 PMUr55-9 PMUb28 PMUb33 

  PMUr40-26 PMUb56 PMUr30-31 PMUr34-35 

  PMUb42  PMUr31-32 PMUr39-57 

  PMUb43  PMUr32-33 PMUr42-41 

  PMUr44-38  PMUr33-32 PMUr43-11 

  PMUr45-15  PMUr34-32 PMUr44-45 

  PMUb47  PMUr35-34 PMUb46 

  PMUb49  PMUb36 PMUr48-49 

  PMUb51  PMUb38 PMUr50-49 

  PMUr52-53  PMUb39 PMUr51-50 

  PMUb54  PMUb40 PMUr52-53 

  PMUr57-56  PMUb42 PMUr53-52 

    PMUr43-41 PMUr54-53 

    PMUr44-45 PMUr55-54 

    PMUr45-15 PMUb56 

    PMUr46-47  

    PMUb47  
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    PMUb49  

    PMUr50-49  

    PMUr51-10  

    PMUb52  

    PMUr53-54  

    PMUr54-55  

    PMUr55-9  

    PMUr57-56  

A. 6 - Medidas dos sistemas de medição fasoriais sincronizados obtidos pelo AERS+ sem considerar UIs das 

medidas (sistema de 57 barras). 
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Sistemas de medição híbridos 

 

Sistemas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

1
4
 b

a
rra

s 

PMUb2 PMUb4 PMUb2 PMUr3-2 PMUb1 PMUr1-2 

PMUb7 PMUb13 PMUb4 PMUb5 PMUb3 PMUr3-2 

PMUb13  PMUb8 PMUb8 PMUr4-2 PMUb4 

  PMUb11 PMUr11-10 PMUb6 PMUb6 

  PMUr12-13 PMUr12-13 PMUb7 PMUr8-7 

  PMUr14-13 PMUr14-13 PMUb8 PMUr10-11 

    PMUr10-11 PMUr12-13 

    PMUr12-13 PMUb14 

    PMUb14  

A. 7 - Medidas fasoriais sincronizadas instaladas pelo AERS+ para fortalecimento dos sistemas de medição 

sem considerar UIs das medidas (sistema de 14 barras). 
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Sistemas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

3
0
 b

a
rra

s 

PMUb6 PMUr5-2  PMUb2 PMUb2 PMUr1 PMUb1 

PMUb10 PMUb10 PMUr7-5 PMUb10 PMUr5 PMUr5-7 

PMUb12 PMUb12 PMUr8-28 PMUb13 PMUr6 PMUb6 

PMUb27 PMUb30 PMUb10 PMUr14-12 PMUr8-28 PMUr12-13 

  PMUr11-9 PMUr16-17 PMUr10 PMUr13-12 

  PMUr13-12 PMUr20-19 PMUr11-9 PMUb14 

  PMUr14-12 PMUr22-21 PMUr12 PMUb16 

  PMUr16-17 PMUb27 PMUr13-12 PMUr17-10 

  PMUr20-19 PMUr30-29 PMUr14-12 PMUb19 

  PMUr22-21  PMUr16-17 PMUr20-19 

  PMUb25  PMUr17-16 PMUr21-22 

  PMUb27  PMUr18-19 PMUr22-21 

  PMUr29-30  PMUr20-19 PMUb24 

    PMUr21-22 PMUb26 

    PMUr24 PMUb29 

    PMUr26-25 PMUr30-27 

    PMUr27  

    PMUr29-27  

    PMUr30-29  

A. 8 - Medidas fasoriais sincronizadas instaladas pelo AERS+ para fortalecimento dos sistemas de medição 

sem considerar UIs das medidas (sistema de 30 barras). 
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Sistemas 

Medidas Instaladas 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 Sem Inj. 0 Com Inj. 0 

5
7
 b

a
rra

s 

PMUb2 PMUb1 PMUb1 PMUr1-16 PMUb2 PMUr2-1 

PMUb6 PMUb4 PMUb2 PMUr2-3 PMUb4 PMUb3 

PMUb12 PMUb9 PMUb4 PMUb6 PMUr5-4 PMUr5-6 

PMUr19-20 PMUb25 PMUb7 PMUb12 PMUb7 PMUr8-7 

PMUb24 PMUb33 PMUb9 PMUr19-20 PMUr8-6 PMUb10 

PMUr28-27 PMUr42-41 PMUb12 PMUr28-27 PMUb10 PMUr13-11 

PMUb32 PMUr49-50 PMUb20 PMUb30 PMUb13 PMUb16 

PMUb37 PMUb52 PMUr23-24 PMUr33-32 PMUb15 PMUb17 

PMUb41  PMUb25 PMUb38 PMUb16 PMUb18 

PMUr45-44  PMUb27 PMUb42 PMUb17 PMUr20-19 

PMUr47-46  PMUb32 PMUr43-11 PMUr19-18 PMUb24 

PMUr50-49  PMUr33-32 PMUr47-46 PMUb20 PMUr27-28 

PMUr53-52  PMUb36 PMUb51 PMUr21-20 PMUb29 

PMUr55-9  PMUb38 PMUr52-53 PMUb23 PMUb30 

  PMUb42 PMUb55 PMUb25 PMUb32 

  PMUb43  PMUr26-27 PMUr33-32 

  PMUr45-44  PMUr27-26 PMUr42-41 

  PMUb46  PMUr28-27 PMUr43-11 

  PMUb50  PMUr31-30 PMUr44-45 

  PMUb52  PMUb32 PMUr46-14 

  PMUr54-55  PMUr33-32 PMUr49-48 

  PMUr57-39  PMUb35 PMUb50 

    PMUb37 PMUr52-53 

    PMUr40-36 PMUr54-53 

    PMUb41 PMUb55 

    PMUr42-56 PMUb56 

    PMUr43-11  

    PMUb44  

    PMUb46  

    PMUb48  

    PMUb50  

    PMUb52  

    PMUr54-53  

    PMUb55  

    PMUb57  

A. 9 - Medidas fasoriais sincronizadas instaladas pelo AERS+ para fortalecimento dos sistemas de medição 

sem considerar UIs das medidas (sistema de 57 barras). 
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APÊNDICE B 

 

 

Apêndice B. Tabelas com Dados e Resultados dos SMs 

encontrados considerando o UI das medidas 

 

Metodologia Proposta AERS+ desconsiderando o UI – IEEE 14 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

IA: 2 15,4019 IR: 2 17,2305   

IA: 4 11,3695 IR: 4 11,8529   

IA: 5 6,9767 IR: 5 7,1170   

IA: 6 3,2050 IR: 6 3,1275   

IA: 7 ---------- IR: 7 ----------   

IA: 8 ---------- IR: 8 1,0000   

IA:9 22,1631 IR: 9 22,7417   

IA: 11 6,2886 IR: 11 6,0152   

IA: 13 5,0362 IR: 13 5,0513   

FA: 2-3 6,1533 FR: 2-3 2,7430   

FA: 5-1 2,3744 FR: 5-1 6,7482   

FA: 6-12 1,8856 FR: 6-12 1,2276   

FA: 8-7 ---------- FR: 8-7 1,7825   

FA: 9-10 8,8238 FR: 9-10 1,0000   

FA: 11-6 1,2651 FR: 11-6 8,7729   

FA: 13-14 7,1568 FR: 13-14 7,2419   

 

Medidas de Injeção Medidas de Fluxo UTRs Custos 

9 7 9 972 UM 

B. 10 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado pelo AERS+ 

desconsiderando o UIs das medidas (sistema de 14 barras). 
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Metodologia Proposta AERS+ considerando o UI – IEEE 14 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

FA:1-5 1,0503 FR:1-5 1,0386 V:1 0,9522 

FA:5-1 0,9096 FR:5-1 1,0351 V:2 0,9742 

FA:2-3 1,0465 FR:2-3 1,0710   

FA:3-2 0,9213 FR:3-2 1,0082   

FA:2-4 1,0537 FR:2-4 1,0231   

FA:4-2 0,9330 FR:4-2 1,0089   

FA:2-5 1,0393 FR:2-5 1,0067   

FA:5-2 0,9523 FR:5-2 0,9958   

FA:4-7 0,9972 FR:4-7 0,9673   

FA:7-4 0,9972 FR:7-4 1,0409   

FA:4-9 0,9935 FR:4-9 1,0029   

FA:9-4 0,9935 FR:9-4 1,0109   

FA:6-11 1,0123 FR:6-11 1,0128   

FA:11-6 0,9875 FR:11-6 0,9877   

FA:6-12 1,0166 FR:6-12 1,0111   

FA:12-6 0,9830 FR:12-6 0,9896   

FA:7-8 ---------- FR:7-8 0,9491   

FA:8-7 ---------- FR:8-7 1,0537   

FA:9-14 1,0216 FR:9-14 1,0186   

FA:14-9 0,9779 FR:14-9 0,9828   

FA:10-11 0,9943 FR:10-11 0,9945   

FA:11-10 1,0056 FR:11-10 1,0056   

FA:12-13 1,0064 FR:12-13 1,0027   

FA:13-12 0,9936 FR:13-12 0,9973   

FA:13-14 1,0174 FR:13-14 1,0106   

FA:14-13 0,9823 FR:14-13 0,9901   

 

Medidas de Injeção Medidas de Fluxo UTRs Custos 

0 26 14 1526 UM 

B. 11 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado pelo AERS+ 

considerando o UIs das medidas (sistema de 14 barras). 
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BENEDITO, 2011 – IEEE 14 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

IA:1 0,395 IR:1 0,8727 V:1 0,1666 

IA:3 0,4835 IR:3 1,7276 V:2 0,1699 

IA:7 ---------- IR:7 ---------- V:4 0,1722 

IA:8 ---------- IR:8 0,4715 V:5 0,1718 

IA:9 1,5469 IR:9 1,4409 V:6 0,1788 

IA:10 0,6476 IR:10 0,7424   

IA:13 0,958 IR:13 0,8739   

FA:1-2 0,4848 FR:1-2 0,513   

FA:2-1 0,4692 FR:2-1 0,7701   

FA:1-5 0,2915 FR:1-5 1,1586   

FA:2-4 0,375 FR:2-4 1,9125   

FA:2-5 0,4801 FR:2-5 1,8022   

FA:5-2 0,4738 FR:5-2 1,7931   

FA:4-3 1,9962 FR:4-3 0,841   

FA:4-5 0,8824 FR:4-5 0,5079   

FA:5-4 0,8949 FR:5-4 0,5102   

FA:4-7 0,4204 FR:4-7 0,9967   

FA:5-6 0,7261 FR:5-6 0,7954   

FA:6-5 0,7261 FR:6-5 1,5527   

FA:6-13 0,628 FR:6-13 0,6306   

FA:13-6 0,6199 FR:13-6 0,6679   

FA:7-8 ---------- FR:7-8 0,4565   

FA:8-7 ---------- FR:8-7 0,4712   

FA:7-9 0,4203 FR:7-9 0,79   

FA:9-7 0,4203 FR:9-7 0,979   

FA:10-9 1,7789 FR:10-9 1,3778   

FA:10-11 0,9342 FR:10-11 0,9708   

FA:11-10 0,9442 FR:11-10 0,9815   

FA:12-13 1,0027 FR:12-13 0,9848   

FA:13-12 0,99 FR:13-12 1,0061   

FA:13-14 0,9565 FR:13-14 0,9294   

FA:14-13 0,9255 FR:14-13 1,0282   

 

Medidas de Injeção Medidas de Fluxo UTRs Custos 

7 25 14 1566,5 UM 

B. 12 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado por BENE-

DITO, 2011 (sistema de 14 barras). 
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Metodologia Proposta AERS+ desconsiderando o UI – IEEE 30 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

IA:1 2,8563 IA:1 3,0624   

IA:2 4,4719 IA:2 4,6649   

IA:3 12,8677 IA:3 13,0689   

IA:5 3,1744 IA:5 3,4407   

IA:6 ---------- IA:6 ----------   

IA:8 5,3638 IA:8 5,5496   

IA:9 ---------- IA:9 ----------   

IA:10 17,0937 IA:10 16,8206   

IA:11 ---------- IA:11 1,1633   

IA:12 9,3849 IA:12 8,9869   

IA:13 ---------- IA:13 1,0196   

IA:15 3,8659 IA:15 3,8212   

IA:16 5,8192 IA:16 5,5369   

IA:18 1,9125 IA:18 1,9164   

IA:19 12,1035 IA:19 11,8452   

IA:22 ---------- IA:22 ----------   

IA:24 7,2318 IA:24 6,9175   

IA:25 ---------- IA:25 ----------   

IA:26 0,9491 IA:26 0,9422   

IA:27 ---------- IA:27 ----------   

IA:29 2,3243 IA:29 2,3056   

FA:3-1 0,8222 FR:3-1 1,0225   

FA:5-7 2,7483 FR:5-7 2,9508   

FA:8-6 3,9311 FR:8-6 4,0749   

FA:9-11 ---------- FR:9-11 0,8584   

FA:10-20 3,1617 FR:10-20 3,1062   

FA:12-13 ---------- FR:12-13 0,9691   

FA:15-14 2,5990 FR:15-14 2,5971   

FA:15-23 3,4759 FR:15-23 3,3709   

FA:16-17 3,4395 FR:16-17 3,2907   

FA:18-19 1,0630 FR:18-19 1,0544   

FA:22-21 5,7503 FR:22-21 5,6350   

FA:26-25 0,9491 FR:26-25 0,9422   

FA:25-27 1,1957 FR:25-27 1,1782   

FA:29-27 0,7994 FR:29-27 0,8123   

FA:27-30 1,4443 FR:27-30 1,4509   

 

Medidas de Injeção Medidas de Fluxo UTRs Custos 
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7 25 14 1566,5 UM 

B. 13 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado pelo AERS+ 

desconsiderando o UIs das medidas (sistema de 14 barras). 
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Metodologia Proposta AERS+ considerando o UI – IEEE 30 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

IA:9 ---------- IR:9 ----------   

IA:13 0,7071 IR:13 0,7162   

IA:26 0,7007 IR:26 0,7008   

FA:1-2 0,9981 FR:1-2 1,2373   

FA:2-1 0,9075 FR:2-1 1,2217   

FA:1-3 0,6273 FR:1-3 0,6839   

FA:3-1 0,5886 FR:3-1 0,7861   

FA:2-4 0,5729 FR:2-4 0,5543   

FA:4-2 0,5414 FR:4-2 0,5914   

FA:2-5 0,6523 FR:2-5 0,8295   

FA:5-2 0,5916 FR:5-2 0,7264   

FA:2-6 0,6663 FR:2-6 0,7721   

FA:6-2 0,6087 FR:6-2 0,6739   

FA:3-4 0,9942 FR:3-4 0,9749   

FA:4-3 0,9556 FR:4-3 0,9869   

FA:4-12 0,7879 FR:4-12 0,8413   

FA:12-4 0,7879 FR:12-4 0,8625   

FA:5-7 0,8422 FR:5-7 0,8609   

FA:7-5 0,8611 FR:7-5 0,8145   

FA:6-7 0,9394 FR:6-7 0,9214   

FA:7-6 0,9062 FR:7-6 0,9339   

FA:6-8 1,0036 FR:6-8 0,9927   

FA:8-6 0,9897 FR:8-6 1,0039   

FA:6-9 0,6546 FR:6-9 0,7072   

FA:9-6 0,6546 FR:9-6 0,7083   

FA:6-10 0,3368 FR:6-10 0,3525   

FA:8-28 0,9267 FR:8-28 0,9633   

FA:28-8 0,9279 FR:28-8 0,9264   

FA:9-11 ---------- FR:9-11 0,9099   

FA:11-9 ---------- FR:11-9 1,0199   

FA:10-20 0,8615 FR:10-20 0,8591   

FA:20-10 0,8384 FR:20-10 0,8377   

FA:10-17 0,9683 FR:10-17 0,9729   

FA:17-10 0,9624 FR:17-10 0,9598   

FA:10-21 0,8290 FR:10-21 0,8318   

FA:21-10 0,8150 FR:21-10 0,8127   

FA:10-22 0,3475 FR:10-22 0,3480   

FA:22-10 0,3435 FR:22-10 0,3430   
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FA:12-13 ---------- FR:12-13 0,6890   

FA:13-12 ---------- FR:13-12 0,7162   

FA:12-14 0,7997 FR:12-14 0,7951   

FA:14-12 0,7774 FR:14-12 0,7820   

FA:12-16 0,8217 FR:12-16 0,8243   

FA:16-12 0,8052 FR:16-12 0,8088   

FA:14-15 0,7727 FR:14-15 0,7629   

FA:15-14 0,7648 FR:15-14 0,7601   

FA:15-18 0,8388 FR:15-18 0,8330   

FA:18-15 0,8220 FR:18-15 0,8242   

FA:15-23 0,9390 FR:15-23 0,9359   

FA:23-15 0,9227 FR:23-15 0,9172   

FA:16-17 0,8410 FR:16-17 0,8520   

FA:17-16 0,8359 FR:17-16 0,8448   

FA:18-19 0,9400 FR:18-19 0,9371   

FA:19-18 0,9341 FR:19-18 0,9345   

FA:19-20 0,9780 FR:19-20 0,9783   

FA:20-19 0,9863 FR:20-19 0,9853   

FA:21-22 0,9800 FR:21-22 0,9798   

FA:22-21 0,9807 FR:22-21 0,9810   

FA:23-24 0,8816 FR:23-24 0,8755   

FA:24-23 0,8745 FR:24-23 0,8659   

FA:24-25 0,8062 FR:24-25 0,8073   

FA:25-24 0,8118 FR:25-24 0,7909   

FA:25-26 0,7197 FR:25-26 0,7200   

FA:26-25 0,7007 FR:26-25 0,7008   

FA:25-27 0,9127 FR:25-27 0,9183   

FA:27-25 0,9299 FR:27-25 0,9213   

FA:27-29 0,8073 FR:27-29 0,8022   

FA:29-27 0,7733 FR:29-27 0,7849   

FA:27-30 0,6027 FR:27-30 0,5944   

FA:30-27 0,5676 FR:30-27 0,5790   

FA:28-27 0,7897 FR:28-27 0,8208   

FA:27-28 0,7897 FR:27-28 0,7722   

FA:29-30 0,7603 FR:29-30 0,7505   

FA:30-29 0,7394 FR:30-29 0,7440   
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B. 14 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado pelo AERS+ 

considerando o UIs das medidas (sistema de 30 barras). 
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BENEDITO, 2011 – IEEE 30 barras 

Medidas de Potência Ativa Medidas de Potência Reativa 
Medidas de Magnitude de 

Tensão 

Medidas UI Medidas UI Medidas UI 

IA:1 0,4029 IR:1 0,9311 V:1 0,116 

IA:5 0,3645 IR:5 0,9454 V:3 0,1149 

IA:6 ---------- IR:6 ---------- V:5 0,116 

IA:7 1,2107 IR:7 0,4716 V:7 0,1171 

IA:8 0,7281 IR:8 1,0499 V:13 0,1165 

IA:9 ---------- IR:9 ---------- V:21 0,1199 

IA:11 ---------- IR:11 0,5284 V:26 0,124 

IA:13 ---------- IR:13 0,7162   

IA:14 0,9537 IR:14 1,4018   

IA:17 1,1095 IR:17 0,6936   

IA:19 1,051 IR:19 1,2244   

IA:21 0,6675 IR:21 0,5241   

IA:22 ---------- IR22: ----------   

IA:24 0,9358 IR:24 0,793   

IA:25 ---------- IR:25 ----------   

IA:26 0,8434 IR:26 0,8381   

IA:27 ---------- IR:27 ----------   

IA:28 ---------- IR:28 ----------   

FA:1-2 0,4926 FR:1-2 0,3635   

FA:2-1 0,4607 FR:2-1 0,5782   

FA:1-3 0,3404 FR:1-3 1,3752   

FA:3-1 0,3251 FR:3-1 2,1755   

FA:2-4 0,5792 FR:2-4 0,8971   

FA:2-5 0,2849 FR:2-5 1,9054   

FA:2-6 0,4467 FR:2-6 0,8355   

FA:3-4 0,8403 FR:3-4 2,032   

FA:4-3 0,8117 FR:4-3 0,6699   

FA:4-6 0,4743 FR:4-6 0,5777   

FA:4-12 0,3451 FR:4-12 0,6696   

FA:5-7 1,3783 FR:5-7 0,429   

FA:6-7 0,4178 FR:6-7 0,9434   

FA:7-6 0,4086 FR:7-6 1,0417   

FA:6-8 0,6009 FR:6-8 0,7457   

FA:6-9 0,3782 FR:6-9 0,6578   

FA:6-10 0,3715 FR:6-10 0,5968   

FA:6-28 0,4065 FR:6-28 0,9426   

FA:8-28 0,8517 FR:8-28 0,3708   

FA:9-11 ---------- FR:9-11 0,4911   
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FA:11-9 ---------- FR:11-9 0,5284   

FA:9-10 0,3905 FR:9-10 1,0168   

FA:10-20 1,5213 FR:10-20 1,751   

FA:10-17 1,0472 FR:10-17 1,8909   

FA:10-21 0,5154 FR:10-21 0,3761   

FA:10-22 0,4869 FR:10-22 0,8691   

FA:12-13 ---------- FR:12-13 0,689   

FA:13-12 ---------- FR:13-12 0,7162   

FA:12-14 0,6334 FR:12-14 0,6764   

FA:12-15 0,757 FR:12-15 0,9986   

FA:12-16 1,5145 FR:12-16 1,9083   

FA:14-15 1,1871 FR:14-15 0,6612   

FA:15-18 1,3749 FR:15-18 1,5972   

FA:15-23 1,4948 FR:15-23 2,0574   

FA:16-17 2,0773 FR:16-17 1,4774   

FA:18-19 0,9253 FR:18-19 0,7744   

FA:19-18 0,9196 FR:19-18 0,7726   

FA:19-20 1,0307 FR:19-20 1,1583   

FA:21-22 1,4845 FR:21-22 1,2628   

FA:22-24 0,58 FR:22-24 0,9458   

FA:23-24 1,5292 FR:23-24 1,0715   

FA:24-25 1,0819 FR:24-25 0,9423   

FA:25-26 0,8696 FR:25-26 0,8636   

FA:25-27 1,187 FR:25-27 0,9232   

FA:27-29 0,665 FR:27-29 0,9749   

FA:27-30 0,444 FR:27-30 0,654   

FA:28-27 0,42 FR:28-27 0,4386   

FA:29-30 0,9682 FR:29-30 0,8468   

FA:30-29 0,9358 FR:30-29 0,8398   

 

Medidas de Injeção Medidas de Fluxo UTRs Custos 

18 49 29 3233 UM 

B. 15 - Medidas e seus respectivos valores de UI do sistema de medição convencional encontrado por BENE-

DITO, 2011 (sistema de 30 barras). 
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