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Resumo

Este artigo propõe uma metodologia para projeto e fortalecimento de sistemas de medição, contemplando a 
possibilidade de o sistema operar com mais de uma topologia. A metodologia é baseada em Algoritmos 
Evolutivos (AEs) e na estrutura da matriz HDelta

t. Pela análise da estrutura dessa matriz, que é obtida via um 
processo de fatoração triangular da matriz Jacobiana transposta do estimador de estado por mínimos 
quadrados ponderados, a metodologia proposta possibilita a obtenção de sistemas de medição confiáveis 
(SMCs). Neste artigo, um sistema de medição é considerado confiável se ele for observável e não possuir 
medidas críticas, conjunto crítico de medidas e Unidades Terminais Remotas (UTRs) críticas. Um AE é 
desenvolvido para encontrar o melhor SMC com o custo mínimo de investimento. Uma vantagem relevante 
da metodologia proposta é contemplar a alteração da topologia da rede. Uma codificação indireta do 
cromossomo representando uma ordem preferencial da instalação de medidores combinada com as 
propriedades da matriz HDelta

t garante ao AE a geração somente de soluções viáveis, ou seja, SMC. Para 
analisar a eficiência da metodologia proposta, vários testes foram realizados utilizando os sistemas teste do 
IEEE e parte do sistema da Companhia Estadual de energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE).

1. Introdução
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Diversos acontecimentos recentes vêm contribuindo para o aumento da complexidade da operação dos 
Sistemas Elétricos de Potência (SEPs), e, em especial, dos Sistemas de Distribuição (SDs) de energia 
elétrica, como, por exemplo: produção de energia por autoprodutores e produtores independentes, que se 
conectam diretamente aos SDs; necessidade de um melhor gerenciamento da demanda por parte das 
companhias de energia elétrica; inovações na tecnologia de proteção; e a necessidade de atender às 
expectativas do ambiente competitivo fomentado no setor elétrico. 

Tais acontecimentos produziram, nos últimos anos, mudanças significativas na forma de atuação dos centros 
de operação dos SDs, aumentando ainda mais a necessidade de investimentos em automação e telemedição 
nos mesmos. O sucesso da implantação de funções automáticas, como, por exemplo: detecção, localização e 
isolamento de faltas; restauração de energia via reconfiguração de redes; controle de tensão; gerenciamento 
de carga, entre outras, depende da qualidade da supervisão do sistema em análise. Desta forma, a primeira 
função a ser automatizada, nos centros de operação dos SDs, é o sistema supervisório em tempo-real, que 
possibilita a obtenção de uma base de dados confiável para tomada de decisões e implantação de ações de 
controle.

Face ao exposto, a supervisão em tempo-real, ou operação em tempo-real, originalmente uma função 
exclusiva dos sistemas de transmissão, torna-se de fundamental importância para automação dos SDs. Deve-
se destacar, entretanto, que a ferramenta fundamental para supervisão em tempo-real em um SEP, é o 
Estimador de Estado (EE). O EE é uma ferramenta computacional que possibilita a obtenção, em tempo real, 
das variáveis de estado de um sistema elétrico (tensões complexas nodais), através de um conjunto 
redundante de medidas com ruído. Face ao exposto, nos últimos anos vem aumentando o interesse pelo 
desenvolvimento de EEs para SDs. Importa destacar que o grande problema encontrado para implantação de 
EEs em SDs é a pequena quantidade de medidas disponíveis nesses sistemas (BARAN & MCDERMOTT, 
2009, p. 000813).

Entretanto, atualmente, com a automação dos SDs através da instalação de chaves e religadores 
telecomandados, que possuem módulos de telemedição, é possível fazer medição em tempo-real de outras 
grandezas como, por exemplo, fluxos de potência e tensões nos pontos de instalação daqueles equipamentos. 
Isso vem motivando o desenvolvimento e a implantação de EEs em SDs (ALMEIDA, 2003, p. 134), alguns 
dos quais visando a utilização das potencialidades das Redes Inteligentes (Smart Grids) (MELIOPULOS & 
COKKINIDES & RENKE & SUNGYUN, 2011, p. 1-9). Independente do tipo do EE utilizado, o sucesso do 
processo de estimação de estado depende do sistema de medição disponível, isto é, do número, tipo e 
localização dos medidores e das Unidades Terminais Remotas (UTRs) instalados no sistema. Nesse sentido, 
usualmente considera-se como confiável o sistema de medição que atende aos seguintes critérios técnicos: 
(i) Observabilidade: possibilita a determinação de todas as variáveis de estado do SEP; (ii) Redundância: 
ausência de medidas críticas (MCs); de conjuntos críticos de medidas (CCMs) de UTRs críticas. Considera-
se: MC é aquela que, quando perdida, faz um sistema de potência observável tornar-se não observável; CCM 
é o conjunto de medidas formado por medidas não críticas, em que a eliminação de uma medida qualquer, a 
ele pertencente, torna as demais MCs; UTR crítica é aquela que se ocorrer a eliminação simultânea de todas 
as medidas transmitidas por ela fizer um SEP observável tornar-se não observável.

Para atender esses critérios um alto grau de redundância é desejado, porém os altos investimentos para a 
instalação de medidores e UTRs torna isso nem sempre possível. Uma solução que relacione a 
confiabilidade do sistema de medição e o seu custo pode ser encontrada com o planejamento eficiente da 
quantidade e localização dos medidores e UTRs. Para possibilitar a obtenção de sistemas de medição 
confiáveis este artigo propõe uma metodologia para projeto e/ou fortalecimento de sistemas de medição, 
para efeito de estimação de estado, que possibilita a obtenção de sistemas de medição confiáveis, 
considerando ainda a possibilidade de o sistema em análise possuir mais de uma configuração topológica.
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Para desenvolver a metodologia proposta, utilizou-se como base a metodologia desenvolvida em 
(VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88), que também possibilita a obtenção de 
confiáveis sistemas de medição, mas que não considera a possibilidade de o sistema poder operar em mais 
de uma configuração topológica. Para possibilitar a obtenção de sistemas de medição confiáveis, a 
metodologia proposta em (VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88) faz uso da 
análise da estrutura da matriz HDelta

t, conforme proposto em (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 
629-635). Para obter uma dependência entre a confiabilidade e o custo do sistema de medição, essa 
metodologia faz uso da Computação Evolutiva (CE). A CE é um paradigma de computação inspirada na 
evolução natural, formalizada por Darwin, aplicada principalmente em problemas de otimização, onde são 
necessários algoritmos auto-adaptáveis, chamados Algoritmos Evolutivos (AE).  Durante a execução dos AE 
as soluções evoluem, como na teoria de Darwin, onde os indivíduos melhores adaptados sobrevivem e geram 
seus descendentes.

Vale lembrar que outras metodologias já foram propostas para projeto e fortalecimento de sistemas de 
medição baseadas também na aplicação de sistemas inteligentes (COSER & COSTA & ROLIM, 2006, p. 
1704-1710)(VIGLIASSI & MOREIRA & DELBEM & SIMOES & LONDON & BRETAS, 2007, p. 6). O 
diferencial da metodologia apresentada em (VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 
88) é que a mesma foi formulada de tal forma que durante o processo de otimização são geradas apenas 
soluções factíveis, isto é, sistemas de medição confiáveis. Conseqüentemente, aumenta a probabilidade de o 
algoritmo de busca encontrar sistemas de medição confiáveis com menor custo.

Resultados de diversas simulações computacionais, inclusive com parte do sistema da Companhia Estadual 
de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE) contendo 120 barras, comprovam a eficiência da 
metodologia proposta.

 

2. Desenvolvimento

2.1 Embasamento Teórico

Conforme mencionado na Introdução, a metodologia proposta é uma extensão da metodologia apresentada 
em (VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88), que, por sua vez, baseia-se no 
método para projeto de sistemas de medição confiáveis apresentado em (LONDON & BRITO & BRETAS, 
2002, p. 629-635), bem como da CE. Face ao exposto, nesta seção serão apresentados o  método para projeto 
e fortalecimento de sistemas de medição apresentado em (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-
635), bem como conceitos fundamentais da CE.

Assim como nos demais trabalhos, relacionados a projeto e fortalecimento de sistemas de medição, 
considerar-se-á, neste trabalho, o processo de estimação de estado linear. Isto em razão de já ter sido 
demonstrado que tal processo pode ser adotado para análise de observabilidade e de redundância de medidas 
(MONTICELLI & WU, 1985, p. 1042-1048).

Método para fortalecimento e projeto de sistemas de medição via matriz HDelta
t

Considerando o modelo linear, a matriz HDelta
t apresenta a seguinte estrutura (LONDON & BRITO & 

BRETAS, 2002, p. 629-635):
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Sendo:

I - submatriz identidade, de dimensão (n-1)x(n-1);

R - submatriz de dimensão (n-1)x[m-(n-1)];

n - número de barras do sistema;

m - número de medidas.

Observação 1: A última linha de HDelta
t corresponde à barra escolhida como referência angular.

A matriz HDelta
t é obtida através de um processo de fatoração triangular da matriz Jacobiana transposta (Ht). 

Esse processo de fatoração é realizado através da combinação das linhas da matriz Ht, que correspondem às 
variáveis de estado do sistema. Logo, a matriz HDelta

t relaciona as medidas com variáveis de estado 
equivalentes, que são combinações das variáveis de estado do sistema.

As medidas correspondentes às colunas da submatriz I são chamadas de medidas Básicas, em razão de serem 
suficientes para tornar o sistema observável. As demais medidas são chamadas de medidas Suplementares. 

Os elementos não nulos, que aparecem em uma linha da matriz HDelta
t, indicam as medidas que dão 

informação do estado equivalente correspondente àquela linha. Logo, as p medidas, correspondentes às 
colunas dos p elementos não nulos, que aparecem em uma linha de HDelta

t, formam os chamados conjuntos p
-críticos de medidas.

Definição 1: Conjunto p-crítico de medidas é um conjunto de p medidas (p >= 1), associadas a um sistema 
de potência observável, que caso perdidas tornam tal sistema não observável  (a remoção de qualquer 
conjunto de k medidas, pertencentes a um conjunto p-crítico, com k < p, não causa a perda da 
observabilidade do sistema).

De acordo com essa definição temos: medida crítica é um conjunto p-crítico com p = 1; par crítico é um 
conjunto p-crítico com p = 2, e assim por diante.

Através dos conjuntos p-críticos de medidas, identifica-se o nível de redundância de cada uma das medidas 
disponíveis.

Definição 2: Uma medida tem nível de redundância (p-1), se o conjunto p-crítico, com menor número de 
medidas, a que ela pertencer, possuir p medidas.

Considerando a definição acima, medida crítica tem nível de redundância (NR) “0”; a medida que aparece 
em pelo menos um par crítico tem NR 1, e assim por diante.

Em relação ao número de medidores e UTRs de um sistema de medição já existente, o método proposto por 
(LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-635) possibilita o seu fortalecimento de duas maneiras: (i) 
Através da seleção e instalação de medidas candidatas: consiste na instalação de medidores novos, em usinas 
e subestações que já possuem UTRs e alguns medidores; (ii) Através da seleção e instalação de UTRs 
candidatas: consiste na instalação de UTRs e de medidores, em usinas e subestações previamente 
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desprovidas desses equipamentos.

O método proposto em (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-635) trabalha em três fases 
distintas, sendo:

Fase 1: Análise e restauração da observabilidade: consiste em verificar se o SEP é observável, considerando 
o sistema de medição já existente. Caso não o seja, o método permite determinar onde devem ser instalados 
medidores e/ou UTRs, para tornar o SEP observável como um todo. Esse procedimento é realizado via 
fatoração triangular da matriz Ht, que é formada a partir da análise de uma lista contendo todas as medidas 
instaladas e candidatas a serem instaladas em um sistema;

Fase 2: Análise e restauração da redundância de medidas: o objetivo desta fase é a obtenção de um sistema 
de medição formado apenas por medidas com NR maior que 1, pois, considerando a definição de NR 
apresentada anteriormente, para tal sistema de medição permitisse-nos afirmar que não existem MCs nem 
mesmo CCMs (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-635);

Fase 3: Identificando e aumentando a redundância das UTRs críticas:  inicialmente verifica-se a existência 
de UTRs críticas, no sistema de medição resultante da execução das fases 1 e 2. Caso não exista UTR crítica, 
esse sistema de medição é confiável e a análise se encerra. Caso contrário, o método permitirá determinar 
onde devem ser instalados medidores e/ou UTRs para tornar, as UTRs críticas, redundantes.

Observação 2: As fases 2 e 3 são realizadas diretamente através da análise da estrutura da matriz HDelta
t.

Computação Evolutiva (CE)

Técnicas tradicionais de computação não são eficientes para resolver um grande número de problemas, como 
por exemplo, problemas de otimização (DELBEM & CARVALHO & BRETAS, 2005, p. 425-436).

A CE é um paradigma de computação baseada em mecanismos evolutivos encontrados na natureza, como 
auto-organização e comportamento adaptativo (GOLDBERG & HOLLAND, 1988, p. 1). Algoritmos 
inspirados na CE apresentam uma seqüência de procedimentos gerais que podem ser adaptados a cada 
problema. Os dois aspectos destacados a seguir são fundamentais para o desempenho de uma abordagem 
evolutiva:

Codificação dos indivíduos em representação genotípica, em que cada indivíduo representa um 
candidato à solução de um dado problema (cromossomo);
Uma função de aptidão que indica o valor de adequação de cada indivíduo, mostrando o quão próximo 
está este valor da solução procurada, dentro do contexto de cada problema (fitness).

Gerando-se várias possíveis soluções temos um conjunto de cromossomos, chamado de população. A 
otimização ocorre nessas populações em etapas que chamamos de gerações. Uma geração é um conjunto de 
cromossomos que serão avaliados segundo um critério de seleção. No processo de avaliação, cada indivíduo 
recebe um score (aptidão), que será utilizado na seleção dos indivíduos melhores adaptados. Existem muitos 
métodos para a seleção, dentre os quais os mais utilizados são o método da Roleta e o Elitismo. No método 
da Roleta, os indivíduos com maior aptidão têm maior probabilidade de serem escolhidos, enquanto no 
Elitismo, os indivíduos com maior aptidão serão sempre escolhidos. Após a seleção dos mais adaptados é 
produzida uma nova geração, excluindo os indivíduos menos adaptados e criando novos indivíduos (filhos). 
Na criação são usados basicamente dois operadores:

Crossover: recombinação de características dos pais. 
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Na figura temos um exemplo simples de crossover. Um pai dando origem a um filho através de uma divisão 
e inversão de posições. 

Existem várias maneiras diferentes para gerar filhos a partir de crossover (crossover de um ponto, dois 
pontos, multiponto e uniforme).

Mutação: introduz diversidade genética na população. Ela altera aleatoriamente um ou mais genes de 
um cromossomo. 

A figura abaixo mostra o universo de busca de um dado problema, em que os indivíduos (vermelho) têm 
apenas uma variável.

Desta forma, o espaço de busca é unidimensional. A função a ser otimizada está representada pelo traço azul 
e no eixo vertical tem-se o valor da função correspondente a cada indivíduo. Esses estão distribuídos no eixo 
horizontal (universo de busca). O processo de otimização, realizado pelos operadores genéticos, deve ser 
capaz de fazê-los migrar para uma região onde a função é maximizada (ou minimizada). Caso isso não 
aconteça, ficamos sujeitos a uma solução que pode não ser a ideal, chamada de ótimo local.

2.2 Metodologia Proposta

A metodologia proposta pode ser utilizada tanto para o projeto de um sistema de medição novo e confiável, 
quanto para análise e fortalecimento de um sistema de medição já existente. Neste artigo será mostrado 
como a metodologia possibilita a realização da primeira tarefa.

A metodologia proposta é uma extensão da metodologia desenvolvida em (VIGLIASSI & LONDON & 
DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88), que permitia a obtenção de sistemas de medição confiáveis, de baixo 
custo, porém sem considerar a possibilidade de o sistema operar com mais de uma topologia. Face ao 
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exposto a idéia central da metodologia proposta neste artigo é a mesma daquela desenvolvida em 
(VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88). Dessa forma, a metodologia proposta 
trabalha da seguinte maneira:

Etapa 1: Através de AE geram-se diversas listas (indivíduos) contendo todos os medidores candidatos, com a 
indicação da correspondente UTR candidata, sendo que, em cada uma das listas, esses medidores aparecem 
em uma ordem distinta;

Etapa 2: Cada uma das listas (indivíduos), geradas na etapa anterior, é analisada pelo método proposto por 
(LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-635), que fornece, como resultado, o número de medidores 
e UTRs que devem ser instalados para obtenção de um sistema de medição confiável. Observe que, 
dependendo da seqüência com que os medidores candidatos estão dispostos na lista, o método fornece 
confiáveis sistemas de medição selecionando, para instalação, números distintos de medidores e UTRs. 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 problema, isto é, para definir 
qual das listas (indivíduo) possibilitou a obtenção do sistema de medição confiável mais barato.

Face ao exposto verifica-se que na metodologia proposta, o AE vai possibilitar a obtenção de um sistema de 
medição de baixo custo, “otimizando” a seqüência com que as medidas candidatas serão analisadas pelo 
método proposto por (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 629-635).

Análise de Diferentes Topologias

A metodologia proposta permite considerar a possibilidade de o SEP em análise possuir diferentes 
topologias. Importa destacar que ao possibilitar a análise de diversas topologias, a metodologia permite a 
obtenção de sistemas de medição confiáveis mesmo na condição de contingências de linhas e 
transformadores (critério “n-1”).

Para possibilitar a obtenção de um sistema de medição confiável que garanta o atendimento dos requisitos de 
confiabilidade para todas as topologias de interesse, a metodologia analisa uma por uma das topologias, 
selecionando medidas e UTRs necessárias para obtenção de um sistema de medição confiável para cada uma 
dessas topologias. No final do processo, o sistema de medição confiável vai ser obtido a partir da instalação 
de todas as medidas e UTRs selecionadas para as topologias de interesse. Para isso, os passos são os 
seguintes:

Passo 1: Selecione a primeira topologia de interesse;

Passo 2: Através Etapas 1 e 2, apresentadas na seção anterior, obtém-se um sistema de medição confiável 
para topologia em análise;

Passo 3: Se existir mais alguma topologia para ser analisada, vá para o próximo passo. Caso contrário, fim 
de processamento;

Passo 4: Selecione a próxima topologia de interesse. Em seguida, considere as medidas e UTRs já 
selecionadas para instalação (nos Passos 2 e 5) como medidas e UTRs já existentes na topologia em pauta. 
Vá para o próximo passo;

Observação 3: Dada a possibilidade de mudança da topologia da rede, em algumas situações não é possível 
considerar como já existente, para uma topologia, algumas medidas selecionadas para outra topologia.

Passo 5: Através das Etapas 1 e 2, apresentadas na seção anterior, análise e fortaleça, se necessário, o 
sistema de medição obtido no Passo 4. Volte para o Passo 3.
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2.3 Testes e Análise dos Resultados

O método proposto foi implementado utilizando a linguagem de programação C++, sendo executado em um 
microcomputador Intel Dual-Core 5300, com 3,0 GB de memória RAM e Sistema Operacional Microsoft 
Windows 7. Para os testes considerou-se a possibilidade de instalação de uma UTR por barra.

Os custos de medidores e UTRs utilizados neste artigo são os mesmos considerados em (COSER & COSTA 
& ROLIM, 2006, p. 1704-1710) (BARAN & ZHU & ZHU & GARREN, 1995, p. 1704-1710), isto é, 4,50 e 
100,00 unidades monetárias (UM) para medidores e UTRs, respectivamente.

Nas tabelas 1 e 2 o método foi executado durante 200 gerações com população de 20 indivíduos.

A Tabela 1 mostra os resultados encontrados para três topologias “Ts” do sistema de 6 barras do IEEE. 
Considerando o mesmo número de barras, foi variado o número de linhas entre elas. Nas três topologias 
testadas foram necessárias as mesmas quantidades de medidores de fluxo, injeção e UTRs.

A solução final representa o conjunto de medidores e UTRs necessários para atender os critérios de um 
sistema de medição confiável para as três topologias.

Os resultados obtidos para três topologias do sistema de 14 barras do IEE estão apresentados na Tabela 2. 
Nota-se a pequena diferença entre o número total de medidores necessários nas três topologias.

Apesar de a metodologia analisar as topologias de forma sequencial, como explicado anteriormente, não 
verificou-se diferença significativa na ordem de análise das topologias. Foram realizados testes em ordem 
crescente e decrescente do número de linhas, ou seja, as topologias com menor quantidade de linhas 
primeiro ou por último. Essa variação não teve relevância nos resultados.
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A Tabela 3 mostra os resultados para três topologias do sistema de 30 barras do IEEE.

Como apresentado em (SOUZA & COUTO & CAPDEVILLE, 2005, p. 1700-1708), a metodologia também 
foi testada em um sistema real. Para isso utilizou-se parte do sistema da CEEE formado por 120 barras. Os 
resultados estão apresentados na Tabela 4, para três topologias. Esse teste foi executado durante 200 
gerações com uma população de 10 indivíduos.

 

3. Conclusões

A metodologia proposta possibilita a obtenção de sistemas de medição confiáveis para múltiplas topologias 
de rede, levando em consideração não apenas os critérios de confiabilidade de um sistema de medição 
(observabilidade e ausência de MC, CCM e UTR crítica), mas também o custo associado à instalação de 
medidores e UTRs.

Vale lembrar que a metodologia proposta neste trabalho é uma extensão da metodologia proposta em 
(VIGLIASSI & LONDON & DELBEM & BRETAS, 2009, p. 88). O diferencial entre elas é o fato de a 
metodologia aqui proposta permitir a obtenção de sistemas de medição confiáveis considerando a 
possibilidade de o sistema em análise possuir mais de uma configuração topológica.

Nos diversos testes realizados nos sistemas de 6, 14 e 30 barras do IEEE, e no sistema real de 120 barras da 
CEEE-D, a metodologia proposta possibilitou a obtenção de soluções de qualidade no aspecto custo e 
confiabilidade.

Destaca-se ainda que em razão de a metodologia proposta em (LONDON & BRITO & BRETAS, 2002, p. 
629-635) basear-se na obtenção e análise da matriz HDelta

t, a mesma possibilita a análise de sistemas de 
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medição formados por medidas convencionais (medidas de potência ativa e reativa e de magnitude de 
tensão) e medidas de fasores (obtidas através de Unidades de Medição Fasorial (PHADKE & THORP & 
KARIMI, 1986, p. 233-241). Conseqüentemente, a metodologia proposta pode ser estendida para projeto de 
confiáveis sistemas de medição considerando não apenas medidas convencionais, mas também medidas 
fasoriais.

Outra importante característica da metodologia proposta é que a mesma pode ser flexibilizada, quando os 
recursos financeiros não forem suficientes para obtenção de um sistema de medição confiável. Em situações 
como essas a mesma pode ser empregada para obtenção, por exemplo, dos seguintes sistemas de medição:

Tipo 1: Sistema de medição observável, isento de MCs e CCMs;

Tipo 2: Sistema de medição observável e isento de MCs;

Tipo 3: Sistema de medição observável.

Estudos serão realizados para validar essa flexibilidade no sistema real da CEEE.
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