
 

Resumo –  Este  trabalho propõe um sistema de  medição e 
uma metodologia de modelação para a avaliação de erros de 
medição em medidores de energia elétrica ativa do tipo indução 
e eletrônico. O sistema de medição propicia condições distintas 
de distorções harmônicas para tensões e correntes nos testes ex-
perimentais, além de permitir o emprego de formas de onda de 
tensões equilibradas ou desequilibradas (3% e 5%). As formas 
de onda empregadas nos testes experimentais são provenientes 
de um banco de dados composto por medições em consumidores 
com diferentes características de carga (industrial,  comercial, 
rural e residencial). A metodologia para modelação dos erros de 
medição é baseada na utilização de dados experimentais prove-
nientes do sistema de medição proposto, evitando as incertezas 
de modelação relacionadas com a idealização e não modelação 
de parâmetros comportamentais, especialmente quando o mo-
delo de erro de medição é determinado de maneira totalmente 
teórica, e consideradas condições não senoidais. Com o objetivo 
de demonstrar a metodologia de avaliação proposta, o sistema 
de medição é descrito e são apresentados alguns resultados de 
modelação dos efeitos  das  distorções  harmônicas  e  desequilí-
brios de tensões sobre medidores watt-hora eletromecânicos do 
tipo indução e eletrônicos, bifásicos e trifásicos.

Palavras-chave –  sistema de  avaliação  de  medidores  watt-
hora, modelação de erros de medição em medidores watt-hora, 
operação não senoidal, desequilíbrio de tensão, medidor watt-
hora do tipo indução e eletrônico .

I.  INTRODUÇÃO

A modernização dos processos industriais e a introdução 
de  diversos  processadores  eletrônicos  de  energia  elétrica 
(fontes chaveadas, controladores de velocidade de máquinas 
elétricas, equipamentos de solda e demais conversores estáti-
cos de potência), apresentando-se como cargas não-lineares, 
em conjunto  com uma grande  quantidade  de  dispositivos 
presentes nos setores comercial e residencial (computadores 
pessoais, instrumentação eletrônica, dispositivos de entrete-
nimento, reatores eletrônicos de reduzido fator de potência 
para iluminação, etc.), têm resultado num aumento significa-
tivo do nível de distorção harmônica de correntes e tensões 
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nas redes de distribuição de energia elétrica [1-2].
Atualmente, no Brasil, os medidores watt-hora do tipo in-

dução são os dispositivos convencionais mais utilizados para 
a medição de energia elétrica ativa. Entretanto, são fabrica-
dos  e  calibrados  para  operação  com  formas  de  onda  de 
tensões e correntes puramente senoidais, ou seja, isentas de 
distorções harmônicas, em sistemas equilibrados [3].

Operando em condições de distorções harmônicas e dese-
quilíbrios de tensões, os medidores de energia elétrica ativa 
podem ter seu desempenho afetado, resultando em erros de 
medição e conseqüente erro de faturamento de energia elétri-
ca. Estes efeitos podem representar um impacto econômico 
relevante para as empresas de distribuição de energia elétri-
ca e para o consumidor, especialmente quando grandes mon-
tantes de energia são processados em ambientes com eleva-
das distorções harmônicas e desequilíbrios de tensões [4-7].

Diversos trabalhos foram realizados com o intuito de ava-
liar os erros de medição em medidores de energia elétrica 
ativa do tipo indução, propondo-se modelos teóricos tanto 
no domínio do tempo quanto no domínio da freqüência, para 
justificar tais erros de medição. Entretanto, os trabalhos de 
modelação também apresentam uma susceptibilidade a "er-
ros", devido às idealizações propostas nos modelos em virtu-
de da grande dificuldade de se representar todos os parâme-
tros que afetam o desempenho dos medidores do tipo indu-
ção, frente à presença de correntes e/ou tensões não senoi-
dais [8-13]. 

Analogamente, os mesmos problemas de modelação sur-
gem na determinação dos modelos analíticos para os siste-
mas de medição de energia elétrica, baseados em dispositi-
vos semicondutores (eletrônicos/digitais). Uma vez que estes 
tipos de medidores são equipamentos baseados em sistemas 
de aquisição que dependem das características dos transdu-
tores de tensões e correntes, dos dispositivos de condiciona-
mento de sinais, dos dispositivos de conversão analógico-di-
gital dos sinais a serem processados,  dos dispositivos pro-
cessadores  (microprocessador  ou  DSP-Digital  Signal  Pro-
cessor), e, principalmente, da influência do algoritmo de cál-
culo implementado para calcular a grandeza da energia ati-
va.

Portanto, uma consistente e cuidadosa análise laboratorial 
é certamente a metodologia mais adequada para contornar os 
efeitos negativos da modelação teórica, minimizando os er-
ros relativos às aproximações e efeitos não modelados,  os 
quais normalmente impõem erros superiores à classe de exa-
tidão dos próprios medidores investigados. 

Neste contexto, este trabalho propõe um novo sistema de 
avaliação de erros em medidores de energia elétrica ativa do 
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tipo indução e eletrônico, composto pela união de um siste-
ma de medição e de uma metodologia de modelação de erros 
de medição. O novo sistema de medição é capaz de impor 
nos testes experimentais, a partir de um banco de dados pré-
estabelecido, condições reais de distorções harmônicas dis-
tintas de tensões e correntes, além de desequilíbrios para as 
tensões. A metodologia de modelação dos erros de medição 
em medidores de energia elétrica ativa (watt-hora) proposta 
é baseada na utilização de dados provenientes dos ensaios 
experimentais  efetuados  no  sistema de  medição  proposto. 
Portanto, contorna os efeitos negativos da modelação total-
mente teórica, minimizando os erros relativos às aproxima-
ções e efeitos não modelados. Adicionalmente, através dos 
modelos desenvolvidos para os medidores avaliados, é pos-
sível a predição do erro de medição esperado considerando 
condições de distorção harmônica e desequilíbrios de tensão 
dentro das regiões de validade da modelação comportamen-
tal proposta [14-15].

II.  ARQUITETURA DO SISTEMA PROPOSTO

O diagrama de blocos do sistema proposto para avaliação 
dos medidores eletrônicos, e a visão panorâmica dos arran-
jos experimentais empregados para a realização dos testes 
nos medidores watt-hora trifásicos do tipo indução e eletrô-
nicos são ilustrados nas Figuras 1 e 2.

Basicamente, os dispositivos que compõe o sistema pro-
posto podem ser divididos em categorias, de acordo com a 
sua função: gerar perfil de corrente, gerar perfil de tensão, 
controle do sincronismo entre perfis  de corrente e  tensão, 
aquisição de dados e sensores, controle dos processos, medi-
dores de energia (padrão e o medidor em teste), conforme 
diagrama de blocos da Figura 1. 

Para a aplicação da metodologia proposta nos medidores 
de energia watt-hora do tipo indução, as interconexões inter-
nas das bobinas de tensão e corrente devem ser desconecta-
das, permitindo a alimentação do equipamento com formas 
de onda de correntes e tensões de fontes diferentes.
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Figura 1. Diagrama de blocos do sistema proposto, exemplo da configuração utilizada na avaliação dos medidores trifásicos eletrônicos.

(a) Medidores Eletrônicos (b) Medidores do tipo indução e detalhe medidor
Figura 2. Visão panorâmica do arranjo experimental do sistema para avaliação dos medidores: (a) eletrônicos e (b) do tipo indução.



A.  Geração do Perfil de Corrente
A metodologia empregada consiste em aplicar uma forma 

de onda de tensão pré-determinada a uma carga resistiva e 
injetar a corrente resultante nas bobinas/sensores de corrente 
dos medidores sob ensaio. Desta maneira, consegue-se im-
por um perfil de forma de onda de corrente para o medidor 
ensaiado,  através da imposição de uma forma de onda de 
tensão programada e controlada.

Para a geração dos perfis de corrente, a serem submetidos 
às bobinas de corrente (ou sensores de corrente no caso dos 
medidores  eletrônicos)  dos  medidores  nos  ensaios  experi-
mentais, utilizou-se uma fonte de alimentação trifásica mo-
delo 6000L de 6 kVA acoplada a um dispositivo gerador de 
formas de onda HGA (ambos da California Instruments) e 
uma carga resistiva trifásica com ponto comum. Sendo que, 
nas aplicações bifásicas, uma fase é suprimida do arranjo. 

O dispositivo HGA é um dispositivo capaz de gerar for-
mas de onda de referência para a fonte de alimentação a par-
tir das informações das componentes harmônicas (amplitu-
des  e  fases)  da  forma de  onda  desejada.  Considerando  a 
componente fundamental com freqüência de 60 Hz, o dispo-
sitivo é capaz de representar formas de onda com compo-
nentes  harmônicas  contemplando  até  a  qüinquagésima or-
dem (3 kHz).

B.  Geração do Perfil de Tensão
A metodologia  empregada  consiste  inicialmente  na  re-

construção da forma de onda desejada, a partir dos dados de 
amplitude e fase provenientes da decomposição harmônica 
da forma de onda de tensão desejada para os ensaios. As for-
mas de onda de tensões são geradas inicialmente possuindo 
baixa amplitude de sinal, pelos conversores digital-analógi-
cos (DaqBoard 2003), e depois são amplificadas para os ní-
veis de amplitudes requeridas pelas bobinas de tensão (ou 
sensores de tensão) dos medidores sob testes, através de um 
amplificador de tensão trifásico especialmente desenvolvido 
para esta aplicação.

No plano discreto, considerando uma taxa de amostragem 
de 50 kHz, cada perfil de forma de onda de tensão possui 
833  pontos  de  resolução  durante  um período  (60  Hz).  A 
composição  do  sistema  trifásico  é  obtida  aplicando-se  a 
transformada de deslocamento discreto no conjunto de pon-
tos obtidos para um período da forma de onda, consideran-
do-se deslocamentos de fase de 240º e 120º graus. 

Posteriormente,  os  pontos  discretos  com amplitudes  em 
tensão  são  codificados  utilizando  a  representação  binária 
com palavras de 12 bits.

A base utilizada na conversão está relacionada com os ga-
nhos impostos pelo amplificador nas formas de onda geradas 
pelo dispositivo de conversão digital-analógica (DaqBoard 
2003), de maneira que as formas de onda de tensões nas saí-
das  do  amplificador  sempre  apresentem  um  valor  eficaz 
igual à 127 V, independente do perfil empregado (nos casos 
sem desequilíbrio de tensão), considerando-se que a tensão 
nominal de todos os medidores ensaiados é de 127 V.

O amplificador de tensão CA trifásico desenvolvido para 
este sistema, mostrado na Figura 3, possui uma potência de 
saída de 20 W para sinais de entrada com variação de ampli-

tude de -5V a +5V, sendo capaz de amplificar com precisão 
sinais com freqüências variando de 60 Hz até 5 kHz. 

Figura 3. Amplificador de tensão CA trifásico desenvolvido.

Este arranjo experimental minimizou os custos relaciona-
dos com a utilização de outro conjunto de fonte de alimenta-
ção trifásica de potência, mais sistema de geração de formas 
de onda com harmônicos, para alimentação das bobinas/sen-
sores de tensão dos medidores sob ensaios.

C.  Sincronismo
Como as formas de onda de tensões e correntes injetadas 

nos dispositivos medidores sob ensaios são geradas de ma-
neira independente, a existência de um mecanismo de sin-
cronismo entre estas formas de onda se fez necessário, para 
compor o perfil tensão/corrente, com determinado desloca-
mento de fase. 

A  metodologia  de  sincronismo  empregada  consiste  em 
monitorar  os  valores  instantâneos  das  formas  de  onda  de 
correntes impostas, e determinar o exato instante da passa-
gem do semi-ciclo negativo para o semi-ciclo positivo em 
cada fase, ou seja, o cruzamento por zero, e, a partir deste 
instante, sincronizar o deslocamento de fase entre as formas 
de onda de correntes e tensões requerido pelo perfil de carga 
programado para testes. 

Para efetuar esta tarefa empregaram-se comparadores de 
tensão e um dispositivo FPGA. Os comparadores detectam 
os cruzamentos por  zero,  enquanto o FPGA monitora tais 
instantes de transição e controla a placa de conversores D/A 
(DaqBoard 2003) fazendo com que a geração das formas de 
onda de referência de tensão ocorram com o deslocamento 
de fase requerido a cada período. A programação do disposi-
tivo FPGA foi realizada com a utilização da linguagem de 
descrição de hardware VHDL.

D.  Aquisição de Dados e Sensores
O sistema de aquisição é composto por um microcompu-

tador do tipo PC executando aplicativos desenvolvidos no 
ambiente  DasyLab,  uma  placa  de  comunicação  do  tipo 
GPIB,  um  sistema  de  aquisição  de  dados  do  tipo 
WaveBook/516 possuindo quatro sensores de tensão e três 
sensores de corrente, um sensor de voltas acoplado ao medi-
dor ensaiado (photo-sensor), no caso dos ensaios de medido-
res  do  tipo  indução,  ou,  um sensor  de  pulsos  (pulso  Led 
energia ativa) no caso dos ensaios em medidores do tipo ele-
trônicos,  e,  um analisador  de  energia  Yokogawa WT230, 
que fornece intensidade padrão dos dados aferidos (potência 
ativa, correntes e tensões eficazes em cada fase e o consumo 
total em watt-hora).



Com o objetivo de determinar os erros resultantes de me-
dição nos medidores de energia elétrica em teste, é necessá-
ria a existência de um valor de referência dado por um medi-
dor de energia possuindo uma exatidão elevada. Desta ma-
neira,  o  medidor  de  classe  de  exatidão  de  0,1% 
(potencia/tensão/corrente)  Yokogawa  WT230,  foi  adotado 
como medidor padrão de referência para energia ativa (watt-
hora).

A menos que seja requerido especialmente aos fabrican-
tes, os medidores watt-hora do tipo indução não possuem um 
sinal analógico/digital específico, informando a energia ativa 
registrada pelo mesmo. Assim, um photo-sensor foi utilizado 
para  capturar  a  informação  de  rotação  inteira  do  disco,  a 
qual é proporcional ao watt-hora medido, determinada pelo 
parâmetro Kd (Wh/rotação). 

Portanto, quando o sensor detecta que o disco do medidor 
em teste efetuou uma volta, o dispositivo gera uma forma de 
onda no formato de um pulso no padrão de sinal TTL. 

Assim, o sistema de controle monitora este sinal, e conta o 
número de bordas de subida do mesmo para determinar a in-
formação relacionada com a energia ativa medida, de acordo 
com a constante de rotação de disco do medidor (Kd),  no 
caso dos medidores do tipo indução.

A Figura 4 mostra o sensor de voltas de disco acoplado a 
um medidor de energia elétrica bifásico do tipo indução em 
teste.

Para o caso dos testes nos medidores eletrônicos a infor-
mação da energia ativa pode ser obtida utilizando-se o pho-
to-sensor para detectar a operação pulsada de um “LED” in-
formativo de energia ativa, presentes nos equipamentos por 
determinação de norma, ou ainda, podem ser utilizados si-
nais correspondentes coletados diretamente das portas óticas 
disponíveis. 

O sistema de aquisição de dados (WaveBook/516) captura 
as formas de onda de correntes e tensões, para propiciar mo-
nitoração instantânea do caso em teste, e o sinal pulsado pro-
veniente da saída do photo-sensor.

Neste contexto, foram desenvolvidos aplicativos de con-
trole relacionando a comunicação dos dados entre os dispo-

sitivos  e  o  microcomputador,  e  uma interface  gráfica  que 
permite acompanhar e controlar todos os procedimentos dos 
testes de uma forma amigável, como ilustra a Figura 5. 

O controle do medidor padrão (Yokogawa) foi realizado 
empregando o  padrão  de  comunicação  IEEE-488  (GPIB), 
enquanto o padrão RS-232 foi empregado para controlar o 
sistema de aquisição WaveBook/516.

Os ganhos dos transdutores de tensão e dos sensores de 
corrente (WaveBook),  empregados nas rotinas de cálculos, 
são calibrados automaticamente por software sempre no co-
meço de cada ensaio, considerando-se os valores de referên-
cia de tensão e corrente eficazes em cada uma das fases, dis-
ponibilizados pelo medidor padrão em função do conjunto 
de perfis escolhido para avaliação.

Figura 4. Sensor de voltas de disco acoplado a medidor bifásico do tipo in-
dução em teste.

III.  PERFIS DE CORRENTE E DE TENSÃO

Um banco  de dados  especial  contendo um conjunto de 
perfis de corrente e de tensão foi construído. Cada perfil re-
presenta um caso real contendo a distorção harmônica medi-
da em consumidores com diferentes características de carga 
(industrial, comercial, rural e residencial). 

A Figura 6 ilustra exemplos de perfis de tensão e corrente 
utilizados  nos ensaios  experimentais.  Nestes  exemplos,  os 
perfis selecionados proporcionam uma situação impondo o 
efeito somente das distorções harmônicas, e outro caso con-
siderando também o efeito do desequilíbrio de tensão.

Figura 5. Exemplos das interfaces gráficas desenvolvidas para controlar e monitorar o sistema de avaliação proposto.
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Figura 6. Exemplos dos perfis de tensão e corrente utilizados nos ensaios experimentais: (a) considerando somente distorção harmônica (b) considerando 

distorção harmônica e desequilíbrio de tensão.
Para compor o banco de dados dos ensaios de teste para 

os medidores bifásicos, foram selecionados quatro perfis de 
forma de onda de corrente, cinco perfis de forma de onda de 
tensão, mais um perfil representando o caso puramente se-
noidal. Assim, considerando as combinações entre os perfis 
com distorção harmônica para compor os arranjos de pares 
de perfis e incorporando o caso ideal, totalizam-se vinte um 
pares de perfis disponíveis para utilização nos testes bifási-
cos. De maneira análoga ao caso bifásico, para os ensaios de 
medidores trifásicos foram selecionados cinco perfis de cor-
rente e cinco perfis de tensão, totalizando vinte e seis pares 
de  perfis  disponíveis  no  banco  de  dados  (considerando  o 
caso senoidal). 

Adicionalmente, os perfis de tensão podem ser seleciona-
dos para apresentarem desequilíbrio de tensão de 3% ou 5%, 
ou outro nível de desequilíbrio desejado através de progra-
mação. O sistema permite a inserção de casos adicionais no 
banco de dados de perfis, aumentado e melhorando o núme-
ro de casos abrangidos.

A Tabela I mostra informações referentes a distorção har-
mônica e o ângulo de defasagem instantâneo entre as formas 
de onda de tensão e corrente para alguns casos disponíveis 
no banco de dados do sistema proposto.

Tabela I. Dados referentes a alguns pares de perfis utilizados nos ensaios de 
avaliação.

Perfil V Perfil I DHTV DHTI Ângulo de Deslocamento 
(θ)

v0 i0 0.80 0.25 0.00

bv2 tri1 3.30 46.80 35.20

tv1 tri1 3.02 46.80 34.99

tv1 indi1 3.02 18.40 39.20

tv1 indi2 3.02 4.46 34.99

indv1 tri1 4.76 46.80 18.40

indv1 indi1 4.76 18.40 18.40

indv1 rui3 4.76 7.54 18.40

indv2 tri1 1.89 46.80 53.56

ruv2 tri1 2.86 46.80 47.30

ruv3 tri1 2.49 46.80 23.54

ruv3 indi2 2.49 4.46 23.54

IV.  ENSAIOS EXPERIMENTAIS

No processo de avaliação de um equipamento de medição 
selecionado, tipo indução ou eletrônico, o mesmo é submeti-
do a todos os casos e situações disponíveis no banco de da-
dos para a sua categoria  (bifásico ou trifásico),  resultando 
em um conjunto de ensaios experimentais.

Cada ensaio experimental para os medidores de energia 
elétrica ativa do tipo indução, considerando um par de perfis 
selecionado,  possui  uma hora  e trinta  minutos de duração 
(1h:30min) divididos em duas etapas. Os primeiros trinta mi-
nutos são relacionados com o processo de estabilização me-
cânica e térmica, e os sessenta minutos restantes são utiliza-
dos na efetivação do ensaio. No segundo estágio, o sistema 
registra o consumo em watt-hora aferido pelo dispositivo em 
teste via leitura de revoluções do disco e o watt-hora infor-
mado pelo medidor padrão a cada cinco segundos.

Para o caso dos ensaios dos medidores eletrônicos, o pri-
meiro estágio é reduzido a cinco minutos referentes aos pro-
cedimentos de início de operação dos equipamentos, e no se-
gundo estágio os dados são registrados a cada um segundo, 
durante uma hora (sessenta minutos). 

A Figura 7 ilustra resultados experimentais, considerando 
um exemplo para o medidor watt-hora bifásico do tipo indu-
ção, submetido a distorções harmônicas de tensões e corren-
tes. A Figura 7.(a) mostra o watt-hora registrado pelo medi-
dor padrão e pelo medidor em avaliação, enquanto a Figura 
7.(b) mostra o erro de medição instantâneo apresentado pelo 
medidor em avaliação.

Assim, considerando-se todos  os  ensaios  experimentais, 
pode-se determinar um modelo genérico relativo ao erro de 
medição esperado pelo equipamento analisado, obtido atra-
vés de  análises  estatísticas e métodos de regressão linear, 
considerando-se os limites de distorções harmônicas e dese-
quilíbrios analisados.

V.  MODELAÇÃO DO ERRO DE MEDIÇÃO

Considerando a grande dificuldade em se desenvolver um 
modelo analítico para os medidores de energia elétrica, que 
seja  consistente  e  preciso,  optou-se  por  obter  um modelo 
empírico, que é obtido através de resultados experimentais. 



Essa metodologia foi escolhida devido à adequação desses 
modelos baseados em dados para a representação de siste-
mas de grande complexidade [16]. A princípio, através de 
análises estatísticas dos resultados dos ensaios laboratoriais 
dos  medidores  de  energia  determinaram-se  os  parâmetros 
mais relevantes para a estimação dos erros de medição dos 
medidores.

Com esses dados, pode-se estabelecer um modelo mate-
mático que seja capaz de representar com um maior índice 
de confiabilidade tanto o equipamento adotado como padrão 
(Yokogawa WT230), quanto os medidores ensaiados.

No decorrer destas análises matemáticas constatou-se que 
a influência nos resultados do erro com relação à variável 
DHT de tensão, para os perfis de tensão utilizados nos en-
saios experimentais, era muito pequena. Portanto, esta variá-
vel poderia ser desconsiderada,  na análise dos dados obti-
dos, uma vez que DHT de tensão não apresentava variações 
significativas em sua amplitude, variando em torno de 2,5% 
a 4,8%. 

Adicionalmente,  de acordo com as normas de distribui-
ção, as DHT das tensões devem estar restritas a valores infe-
riores a 5%. Assim, mesmo que esta variável apresente seu 
máximo valor permitido, não representaria uma variação tão 
acentuada com relação às amplitudes utilizadas nos ensaios 
experimentais, resultando em pequena influência nos erros 
dos  medidores,  considerando-se  o  universo  dos  sinais 
(tensões e correntes e suas DHT) analisados. Entretanto, há 
de se destacar que os modelos obtidos podem ser utilizados 
com exatidão, dentro das limitações quantitativas desta vari-
ável (DHT tensões). As extrapolações dos modelos propos-
tos para amplitudes maiores das DHT das tensões e das cor-
rentes, serão objeto de investigações futuras.

Por outro lado, verificou-se que o valor do erro calculado 
possui uma sensibilidade grande com relação ao parâmetro 
de amplitude da DHT de corrente, e, portanto, esta variável 
é de grande relevância para a determinação dos modelos.

Outra constatação foi a de que o ângulo de deslocamento 
referente à passagem por zero das formas de onda de corren-
tes e tensões instantâneas, que influencia diretamente no va-
lor da potência ativa transferida para a carga, também é uma 
variável  de elevada significância nos resultados dos erros. 
Desta forma, com o objetivo de tornar linear o comporta-
mento das funções relacionadas com estes valores de ângu-
los de deslocamentos entre as formas de ondas instantâneas 
de tensões e correntes, efetuou-se uma transformação nesta 
variável através da adoção de seu valor co-senoidal.

Portanto, em função dos resultados das análises de sensi-
bilidade de parâmetros estipulou-se que os modelos requeri-
dos deveriam estar  relacionados  com o valor  da DHT do 
perfil de corrente utilizado e com o valor do co-seno do ân-
gulo de deslocamento entre as formas de onda instantâneas 
de tensão e corrente, considerando-se as limitadas variações 
das DHTs de tensões analisadas.

Assim, a análise estatística realizada consistiu na realiza-
ção de regressões polinomiais em todos os conjuntos de da-
dos, considerando cada par de perfis corrente e tensão como 
um ponto discreto. 

De maneira aleatória, setenta e cinco por cento (75%) dos 

pontos foram selecionados na determinação das funções nas 
execuções das regressões lineares, e, os pontos restantes, fo-
ram utilizados como pontos de teste para a validação das ex-
pressões determinadas.

Uma vez determinadas as funções matemáticas que repre-
sentam os modelos dos medidores  (padrão  e equipamento 
ensaiado), foi realizada a composição da expressão matemá-
tica do erro para cada família de medidores, resultando em 
uma expressão matemática polinomial, onde o denominador 
representa  o  modelo  matemático  do  equipamento  adotado 
como padrão e o numerador representa a diferença entre os 
modelos do medidor sob ensaio e do modelo do padrão.

O desenvolvimento e a obtenção do modelo matemático 
do erro, através dos resultados experimentais, são descritos a 
seguir.
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(a) Watt-hora medido pelo medidor padrão e pelo medidor em teste.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
5

3.5

2

0.5

1

2.5

4

5.5

7

8.5

10

Erro Disco

Tempo [minutos]

E
rr

o 
Po

rc
en

tu
al

 [
%

]

(b) Erro de medição instantâneo apresentado pelo medidor em teste.
Figura 7. Resultados experimentais, exemplo para medidor watt-hora bifá-

sico do tipo indução, considerando distorções harmônicas.

A.  Modelo Matemático do Erro
O primeiro passo consistiu em montar uma matriz, deno-

minada de X, contendo os valores do operador co-senoidal 
dos ângulos de cada combinação dos perfis de tensões e cor-
rentes ensaiados, e, os valores das distorções harmônicas de 
cada perfil de corrente. O exemplo do formato para a matriz 
do modelo matemático para  medidores  trifásicos  pode  ser 
verificado em (1), em que  n representa o número de perfis 
experimentais ensaiados (disponíveis no banco de dados). 
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A seguir, foram definidas outras duas matrizes, uma refe-
rente aos  valores  registrados  pelo  medidor  submetido  aos 
ensaios e outra referente aos valores registrados pelo medi-
dor padrão Yokogawa, conforme (2) e (3).
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Dessas n observações, foram separadas em torno de 75% 
para treinamento da função, e os 25% restantes foram desti-
nados para testes aleatórios. Com os dados de treino, encon-
tra-se a ponderação (pesos) utilizando o método de regres-
são conhecido como regressão Ridge [17], representado pela 
equação (4).

2 1( . . ) . .T Tw X X I X Yα −= + (4)
Sendo que α é um parâmetro de regularização a ser otimi-

zado (ele  proporciona  uma resposta mais confiável  e uma 
melhor generalização para a análise dos dados) [18].

O valor de α foi otimizado utilizando o método de valida-
ção cruzada. O valor de  w é encontrado com os dados de 
treino para diversos valores de α utilizando (4). Os dados de 
teste são utilizados para avaliar o erro de teste para cada α. 
O melhor valor será aquele que apresentar o menor erro de 
teste.

Definindo a variável w através de (5), é possível montar a 
equação do polinômio obtido pelo método de regressão em-
pregado, dado por (6).

[ ]  c d e f Tw a b=   (5)
2 3

2

cos( ) cos( ) cos( )
    cos( )
y a ângulo b ângulo c ângulo

d DHTI e DHTI ângulo f
= ⋅ + ⋅ + ⋅

+ ⋅ + ⋅ ⋅ +
(6)

Assim, (6) representa o modelo analítico de um medidor 
genérico. Note que as parcelas quadráticas, cúbicas e linea-
res são escolhidas a partir da especificação da matriz X, em 
(1). Esta configuração de parâmetros foi escolhida por ser a 
que melhor conseguiu representar o comportamento dos me-
didores dentre as analisadas, e pode ser entendida como sen-
do os graus de liberdade para a realização da regressão li-
near. Quanto maior o número de graus de liberdade, melhor 
o modelo se ajustará aos dados. 

Por outro lado, também há o aumento da complexidade do 

modelo, que é indesejável. Portanto, existe um compromisso 
entre a fidelidade aos dados e a baixa complexidade dos mo-
delos. 

Em seguida, são determinadas as ponderações referentes 
aos dados do medidor de energia elétrica ativa sob ensaio e 
também do medidor padrão Yokogawa, ou seja, o vetor w.

Com a obtenção dos modelos do medidor ensaiado e do 
medidor  padrão,  torna-se  possível  encontrar  o  modelo  do 
erro relativo de medição. Assim, os erros estimados dos me-
didores podem ser expressos por (7).

_ˆ .W medidor WyokogawaE X bias desvio
Wyokogawa

−= + ± (7)

Onde:
_ .W medidor Wyokogawabias média Erro X

Wyokogawa
 −= − 
 

(8)

_1,96 .W medidor Wyokogawadesvio std Erro X
Wyokogawa

 −= × − 
 

(9)

De maneira análoga, foi realizada a análise dos erros dos 
medidores bifásicos, diferenciando-se apenas pela matriz X, 
onde foi excluída uma coluna, como ilustra (10). A coluna 
excluída corresponde à parcela quadrática da DHT de cor-
rente,  que se mostrou desnecessária  para o modelo desses 
medidores. Consequentemente, a equação (6) para o caso bi-
fásico não possui o coeficiente “d”, pois seu valor seria omi-
tido na sua posição do vetor coluna w.

VI.  RESULTADOS

Um conjunto de medidores de energia elétrica ativa de di-
ferentes fabricantes, incluindo medidores do tipo indução e 
eletrônicos,  foi  selecionado  para  compor  a  população  de 
avaliação, de acordo com a Tabela II.

Cada amostra de medidor possuía três repetições disponí-
veis para ensaios experimentais. Assim, na determinação da 
modelação todos os ensaios foram repetidos três vezes, con-
siderando-se as três repetições para cada tipo de medidor.

Com os resultados experimentais e com o estabelecimento 
dos modelos de erros através da metodologia de modelação 
de erros, torna-se possível a análise comportamental do erro 
de medição de cada amostra (tipo de medidor).

Tabela II. População de Medidores utilizados nos testes.

Medidor Amostras Repetições 
por Amos-

tra

Classe
De 

Erro
Indução Bifásico 5 3 2%
Indução Trifásico 6 3 2%
Eletrônico Trifásico 5 3 1%
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Figura 8. Superfícies dos modelos encontrados para a amostra I2A dos medidores de energia do tipo indução bifásico, e a expressão do erro de medição 

sem considerar condições de desequilíbrio de tensão.

Modelo de Erro Medidor I3A Modelo de Erro Medidor I3B Modelo de Erro Medidor I3C
Figura 9. Superfícies dos Modelos de erro de medição encontradas para três amostras de diferentes medidores de energia do tipo indução trifásicos, consi-

derando desequilíbrio de tensão de 3%.

Modelo de Erro Medidor E3A Modelo de Erro Medidor E3B Modelo de Erro Medidor E3C
Figura 10. Superfícies dos Modelos de erro de medição encontradas para as cinco amostras de medidores de energia do tipo eletrônicos trifásicos, sem 

considerar desequilíbrio de tensão.

A Figura 8 ilustra o exemplo de resultado obtido para o 
caso de um medidor de energia bifásico do tipo indução. Os 
modelos são apresentados na forma de gráficos de superfície 
tridimensional, mostrando os pontos obtidos através dos en-
saios experimentais (+), e a expressão matemática que des-
creve o erro esperado de medição. Adicionalmente, na apre-
sentação da superfície relacionada com o erro percentual são 
apresentados três planos, que representam as regiões do in-
tervalo de confiança (IC_95%) adotado para o desenvolvi-
mento dos modelos. Desta maneira, a região compreendida 

entre os planos limites inferior e superior, foi capaz de repre-
sentar no mínimo 95% do conjunto dos pontos testados, ou 
seja, os resultados experimentais obtidos.

A Figura 9 apresenta os modelos obtidos para o erro de 
medição, na forma de superfícies, para algumas das amostras 
de medidores do tipo indução trifásicos avaliados, conside-
rando condições de desequilíbrio de tensão de 3%. Analoga-
mente, a Figura 10 apresenta as superfícies referentes aos er-
ros esperados de medição para amostras de medidores ele-
trônicos avaliadas, sem considerar desequilíbrio de tensão. 



Assim,  através  da  utilização  dos  modelos  determinados 
para  cada  equipamento  analisado,  consegue-se  predizer  o 
erro de medição esperado pelo equipamento quando subme-
tido a condições de distorções harmônicas não disponíveis 
nos resultados experimentais, considerando-se os limites dos 
sinais ensaiados.

VII.  METODOLOGIA DE UTILIZAÇÃO

Com a finalidade de completar o ciclo de desenvolvimen-
to  propiciando  uma ferramenta  eficiente  para  a  utilização 
dos modelos de erros em análises de problemas práticos pela 
Elektro em seu parque de medidores, um aplicativo na plata-
forma Delphi  do  tipo  “stand-alone”  foi  implementado.  O 
aplicativo desenvolvido, ilustrado na Figura 11,  recebeu o 
nome de WhERAN representando a abreviação de “Wh Er-
ror Analyzer”.

Basicamente o aplicativo é composto por um conjunto de 
ferramentas  auxiliares  capazes  de  proporcionar  resumida-
mente as seguintes tarefas:

(a) Gerenciamento de Banco de dados de medidores, com 
ferramentas  de  buscas  por  equipamentos,  considerando-se 
suas áreas de distribuição, número de equipamentos instala-
dos, histórico de registro de consumo (kWh), considerando a 
média de doze meses, e dados percentuais relativos ao con-
sumo total médio em kWh e parque de medidores;

(b) Análise de erros dos medidores selecionados para en-
saios, considerados como amostras significativas do parque 
de  medidores  da  empresa,  permitindo  a  quantificação  do 
erro de determinado equipamento, considerando-se sua ope-
ração com distorções harmônicas de tensões (limite máximo 
estabelecido de 5%) e correntes (limite máximo estabelecido 
de 50%), e, desequilíbrios de tensões (de 3%, ou, 5%). A 
análise de erro resulta de modelação obtida através da des-
crição  comportamental  destes  erros  resultante  dos  ensaios 
experimentais e técnica de modelação apresentada;

(c) Quantificação do erro médio de registro em kWh, con-
siderando-se o parque real dos medidores admitidos para en-
saios, e, os limites estabelecidos para as análises de erros de 
medição destes medidores, admitindo-se diferentes cenários 
de distorções harmônicas e desequilíbrios para esta quantifi-
cação. Cenários estes elaborados no aplicativo, envolvendo 
as famílias de medidores e suas distribuições nas diversas re-
gionais da empresa.

Neste sentido, as ferramentas auxiliares e suas principais 
características são descritas de maneira resumida nos próxi-
mos subitens.

A.   Cadastro/Análise do Parque-Elektro de Medidores de  
Energia Elétrica Ativa

Ferramenta  auxiliar  relativa  à  realização  de  operações 
com o banco de dados.  É responsável  por  proporcionar  o 
acesso e a atualização de todas as informações quantitativas 
utilizadas pelos aplicativos de cálculo de erro e quantifica-
ção de erros médios totais.

Assim,  esta  ferramenta  proporciona  análises  estatísticas 
das características dos medidores cadastrados e das famílias 
existentes, permitindo uma visualização detalhada da situa-
ção do parque de medidores instalados na área da Elektro.

Figura 11. Imagem da tela inicial do aplicativo WhERAN v1.0.

B.  Cadastro/Análise de Perfis de Tensões e Correntes, e,  
Pares Tensão-Corrente, considerando-se Distorções Har-
mônicas e Desequilíbrios de Tensões

Esta ferramenta auxiliar propicia a visualização e o arma-
zenamento dos dados de perfis de tensões e correntes, que 
poderão ser usados nas análises de erros de medição de de-
terminado equipamento (medidor de energia elétrica ativa). 

Diversos perfis foram estabelecidos e experimentados la-
boratorialmente, levando à modelação experimental dos er-
ros dos medidores admitidos para ensaios. Estes perfis não 
podem ser alterados e fazem parte  de um banco de dados 
fixo e  definido.  Entretanto,  quaisquer  outras  combinações 
com estes perfis são possíveis, assim como, a importação de 
quaisquer sinais de tensões e correntes (perfil tensão-corren-
te), para a composição de um novo cenário de análise, desde 
que, dentro dos limites estabelecidos na modelação experi-
mental (distorção harmônica total de tensão inferior a 5% e 
distorção harmônica total de corrente inferior a 50%).

Adicionalmente,  a inserção de outros sinais de tensão e 
corrente é realizada através de um assistente de importação, 
que utiliza arquivos no formato planilha com extensão “xls”, 
gerados pelo analisador TOPAS.

A especificação do processo de importação dos perfis em-
pregando o padrão  do  software TOPAS foi  especialmente 
selecionada, considerando que é um padrão largamente utili-
zado pela Elektro, e constitui um eficiente meio de comuni-
cação na aquisição de dados de dispositivos de medição.

O assistente de importação efetua a leitura dos dados e 
disponibiliza  as  opções  de  importação  (somente  perfis  de 
corrente, somente perfis de tensão, ou pares de perfis), de 
acordo com o conteúdo do arquivo base.

 Além disso, no caso da importação de pares de perfis ou 
somente de perfis de corrente, o aplicativo solicita ao usuá-
rio que informe o ângulo de deslocamento que será adotado 
como referencial para o sincronismo entre os perfis de ten-
são e corrente. Este ângulo de referência é determinado atra-
vés da localização do instante de cruzamento por zero, tran-
sição do semi-ciclo negativo para o semi-ciclo positivo, da 
forma de onda do perfil de corrente, como ilustra a Figura 
12.



Figura 12. Assistente de importação de dados – requerendo a indicação do 
cruzamento por zero que indicará o ângulo de deslocamento instantâneo 

entre Tensão e Corrente.

Figura 13. Aplicativo de Análise de Erros de Medição.

C.  Análise de Erros de Medição em Medidores de Energia 
Elétrica Ativa, selecionados para Análises Experimentais

Esta  ferramenta  possui  o  objetivo  de  apresentar  os 
modelos  dos  erros  dos  medidores  analisados 
experimentalmente,  e,  o  de  propiciar  a  análise  e 
determinação do erro médio modelado para cada condição 
de operação, considerando-se pares de tensões e correntes, 
com  ou  sem  desequilíbrios  de  tensões,  e,  as  restrições 
quantitativas  para  as  distorções  de  tensões  e  correntes 
admitidas para análises.

A Figura 13 mostra uma visão geral das opções de confi-
guração e análises disponíveis no aplicativo. As análises de 
erro podem ser efetuadas selecionando-se um par de perfis 
Tensão–Corrente ou pela inclusão manual de Distorção Har-
mônica de Corrente (THDI) e defasagem angular (δ). Obser-
va-se que esta defasagem representa o deslocamento tempo-
ral entre os sinais instantâneos de tensões e correntes.

A superfície de erro, obtida através dos modelos de erros 
desenvolvidos, para cada tipo de medidor analisado, deter-

minará qual o erro médio percentual esperado para as condi-
ções admitidas para análise.

A ferramenta permite a visualização da superfície do erro 
de medição apresentada pelo medidor em análise, do ponto 
correspondente à condição de análise especificada, e a gera-
ção de um relatório no padrão Excel, compreendendo todas 
as informações pertinentes da análise efetuada.

D.  Análise de Erros de Medição em Famílias de Medidores 
de Energia Elétrica Ativa, considerando-se diversos Cená-
rios de Distorções Harmônicas e Desequilíbrios de Tensões.

Esta ferramenta propicia a elaboração de diferentes "cená-
rios" de operação para uma determinada família de medido-
res. Entretanto, nesta ferramenta a análise do erro é efetivada 
empregando uma família de medidores de cada vez, através 
da  montagem de  diferentes  cenários  compostos  para  cada 
uma das regionais onde se encontram instalados, admitindo-
se como base a enorme diversidade possível para os reais ce-
nários de distorções harmônicas de tensões e correntes.

Os resultados desta aplicação poderão ser usados para a 
determinação de uma estimativa da quantificação do erro de 
registro em kWh na área de concessão da Elektro, conside-
rando-se seu parque total de medidores, ou, diferentes agru-
pamentos desejados para análise.

Neste  aplicativo a informação  inicial  a  ser  especificada 
está relacionada com a família de medidores em análise. 

Uma vez especificada a família de medidores, aciona-se o 
aplicativo auxiliar de construção de cenários, ou, importa-se 
um cenário pré-existente, e especificam-se as configurações 
de operação desejadas para compor tal cenário, como ilustra 
a Figura 14. 

As  principais configurações a serem selecionadas são: a 
escolha da regional, a porcentagem do consumo kWh regis-
tradado pelo conjunto de medidores especificado na regional 
selecionada, e a situação da tensão e corrente ao qual este 
cenário será submetido (em função de seleção de par tensão 
e corrente, ou, dada determinada THD de corrente e ângulo 
δ).

A ferramenta permite a criação de cenários considerando 
a utilização da porcentagem total de registro de kWh médio 
disponível para utilização na regional desejada, referente a 
família de medidores escolhida para análise.

Figura 14. Ferramenta auxiliar de construção de cenários para utilização no 
aplicativo de avaliação de Erro Porcentual na Família de Medidores.



Figura 15. Exemplo da Avaliação do Erro Percentual na Família de medi-
dores PN5DG, considerando cenário composto por duas situações criadas.

Figura 16. Exemplo de relatório criado pela ferramenta de Avaliação do 
Erro Porcentual na Família de Medidores.

Assim, a Figura 15 ilustra o exemplo de uma análise hipo-
tética, considerando a construção de um cenário contemplan-
do 2 regionais, a família de medidores PN5DG, e estipulan-
do a utilização de 100% do kWh médio apresentado pela fa-
mília de medidores analisado nas regionais de Andradina e 
Itanhaem. A ferramenta efetua a ponderação dos erros atra-
vés de cada caso inserido para compor o cenário total e apre-
senta como resultado o erro percentual resultante ponderado 
para os cenários estabelecidos.

Obviamente, o resultado somente poderá ser considerado 
válido se todas as distribuições e perfis admitidos para análi-
se tenham sido resultados de análises reais de campo, nos 
alimentadores de interesse.

E.  Análise de Erros de Medição no Parque de Medidores-
Elektro de Energia Elétrica Ativa, considerando-se diversas  
Famílias de Medidores e diversos Cenários de Distorções  
Harmônicas e Desequilíbrios de Tensões

Esta ferramenta basicamente efetua a mesma análise des-
crita no item anterior, entretanto não está limitada à análise 
de uma única família de medidores, podendo se estender a 
todo o Parque de Medidores-Elektro. Assim, o caso analisa-
do pode empregar diferentes famílias e diferentes cenários. 
A importação dos cenários para cada família é efetuada atra-
vés do carregamento do arquivo de configuração de cenário 
que pode ser salvo na ferramenta do item anterior. 

Neste  sentido  esta  ferramenta  é  muito  importante,  pois 
permite a quantificação em kWh do montante de energia elé-
trica ativa que está relacionada com o erro de medição mo-
delado no cenário composto em análise (cenários apresen-
tando desequilíbrios e/ou distorções harmônicas, envolvendo 

diferentes tipos de famílias de medidores, regionais, porcen-
tagens de registro de kWh).

Esta ferramenta, obviamente, deve ser utilizada com rigor 
e crítica, considerando-se que os cenários hipotéticos somen-
te serão de interesse, quanto mais próximos estiverem da re-
presentação real das formas de onda e conteúdos harmônicos 
de correntes e tensões a que estão submetidos os medidores 
em análise no campo, nos diversos alimentadores do sistema 
de distribuição Elektro.

Caso a reprodução destes cenários tenha aderência com as 
formas de onda (incluindo conteúdos harmônicos) reais às 
quais estão submetidos os medidores em análise, esta ferra-
menta pode se tornar um instrumento eficaz para a modela-
ção das perdas em kWh no ambiente em análise, ou, até, no 
parque de medidores da empresa.

Por fim, todas as ferramentas auxiliares permitem a gera-
ção de relatórios com as informações referentes às análises 
realizadas no padrão de planilha eletrônica ”xls”, conforme 
Figura 16.

VIII.  CONCLUSÕES

Um sistema completo para avaliar erros de medição em 
medidores de energia elétrica ativa (do tipo indução e eletrô-
nicos) considerando a operação em condições de distorções 
harmônicas e desequilíbrio das formas de onda de tensões 
foi apresentado neste trabalho. 

As  principais  características  do  sistema  de  medição 
proposto  incluem a  programação  de  perfis  de  formas  de 
onda de tensões e correntes estáveis, possuindo controle do 
ângulo de deslocamento e das distorções harmônicas, banco 
de dados das formas de onda de tensões e correntes com o 
conteúdo  harmônico  representando  casos  reais  registrados 
em diferentes tipos de consumidores (industrial, comercial, 
rural  e  residencial),  permitindo  o  controle  de  todos  os 
processos  através  de  um  software  de  gerenciamento 
interativo com interface gráfica de usuário amigável. 

A análise do erro de medição está baseada na adoção de 
um  medidor  de  energia  elétrica  padrão  com  classe  de 
exatidão de 0,1%.

Adicionalmente, o sistema de medição é uma ferramenta 
importante para a derivação de modelos representativos dos 
erros de medição dos equipamentos de medição de energia 
elétrica baseados em resultados experimentais.  

Uma metodologia para modelação dos erros de medição 
em  medidores  de  energia  ativa  (watt-hora),  baseada  na 
utilização  de dados provenientes  de ensaios  experimentais 
também foi apresentada. A metodologia contorna os efeitos 
negativos  da  modelação  totalmente analítica,  minimizando 
os erros relativos às aproximações e efeitos não modelados. 

Além disso,  a  metodologia  de  modelação  é  genérica  e 
pode ser aplicada na obtenção de modelos de erro de medi-
ção em medidores de energia do tipo indução e em medido-
res eletrônicos.

Finalmente, através dos modelos desenvolvidos para cada 
equipamento analisado, é possível efetuar a predição do erro 
de medição, considerando condições de distorções harmôni-
cas e desequilíbrios de tensão, dentro das regiões de valida-
de da modelação (5% de DHT de tensão e 50% de DHT de 



corrente), em casos em que o ensaio experimental não está 
disponível para consulta.
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