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Resumo 

 VIGLIASSI, M. P. (2017). Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo em Tabelas e Matriz H 

para Projeto de Sistemas de Medição para Estimação de Estado. 2017, 212 p. Tese 

(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2017. 

 

O problema de projeto de sistemas de medição, para efeito de Estimação de Estado em 

Sistemas Elétricos de Potência, é um problema de otimização multiobjetivo, combinatório, 

que exige a investigação de um grande número de possíveis soluções. Dessa forma, 

metaheurísticas vêm sendo empregadas para sua solução. Entretanto, a maioria delas trata o 

problema de forma mono-objetivo e as poucas que consideram uma formulação multiobjetivo, 

não contemplam todos os requisitos de desempenho que devem ser atendidos para obtenção 

de um Sistema de Medição Confiável (SMC) (observabilidade e ausência de Medidas 

Críticas, Conjuntos Críticos de Medidas, Unidades Terminais Remotas Críticas e Unidades de 

Medição Fasoriais Críticas). Propõe-se, nesta tese, uma formulação multiobjetivo para o 

problema de projeto de sistemas de medição de uma forma mais ampla, considerando todas 

requisitos de desempenho que devem ser atendidos para obtenção de um SMC. Propõe-se, 

ainda, o desenvolvimento e implantação, em computador, de um método para tratamento 

desse problema, considerando o trade-off entre os requisitos de desempenho e o custo, 

fazendo uso do conceito de Fronteira de Pareto. O método possibilita, em uma única 

execução, a obtenção de quatro tipos de sistemas de medição, a partir da análise de soluções 

não dominadas. O método permite o projeto de sistemas de medição novos e o aprimoramento 

de sistemas de medição já existentes, considerando a existência apenas de medidas 

convencionais SCADA, apenas de Medidas Fasoriais Sincronizadas ou a existência dos dois 

tipos de medidas. O método proposto faz uso de um Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo e do 

procedimento de obtenção e análise da matriz H. Esse procedimento permite a realização de 

uma Busca Local, minimizando o custo para atendimento de cada um dos requisitos de 



 

xxvi 

desempenho mencionados acima. Simulações são realizadas utilizando dados dos sistemas de 

6, 14, 30, 118 e 300 barras do IEEE, bem como do sistema de 61 barras da Eletropaulo, de 

forma a ilustrar, testar e validar o método proposto. Alguns dos resultados dessas simulações 

são comparados com resultados obtidos por outros métodos encontrados na literatura. 

 

Palavras-chave: Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo, Alocação de Medidas, Estimação de 

Estado, Medidas Fasoriais Sincronizadas, Sistemas de Medição, Sistemas Elétricos de 

Potência. 
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Abstract 

 VIGLIASSI, M. P. (2017). Multi-objective Evolutionary Algorithm in Tables and H 

matrix for Metering System Planning for State Estimation. 2017, 212 p. Thesis (Doctorate) – 

Engineering School of São Carlos, University of São Paulo, São Carlos, 2017. 

 

Metering system planning for power system state estimation is a multi-objective, 

combinatorial optimization problem that may require the investigation of many possible 

solutions. As a consequence, meta-heuristics have been employed to solve the problem. 

However in the majority of them the multi-objective problem is converted in a mono-

objective problem and those few considering a multi-objective formulation do not consider all 

the performance requirements that must be attended in order to obtain a Reliable Metering 

System (RMS) (system observability and absence of Critical Measurements, Critical Sets, 

Critical Remote Terminal Units and Critical Phasor Measurement Units). This thesis proposes 

a multi-objective formulation for the metering system planning problem in a wide way, that 

is, considering all the performance requirements that must be attended to obtain a RMS. This 

thesis also proposes the development and implementation, in computer, of a method to solve 

the metering system planning problem, considering the trade-off between the two conflicting 

objectives of the problem (minimizing cost while maximizing the performance requirements) 

making use of the concept of Pareto Frontier. The method allows, in only one execution, the 

project of four types of metering systems, from the analysis of non-dominated solutions. The 

method enable the design of new metering systems as well as the improvement of existing 

ones, considering the existence of only conventional SCADA measurements, or only 

synchronized phasor measurements or the existence of both types of measurements. The 

proposed method combines a multi-objective evolutionary algorithm based on subpopulation 

tables with the properties of the so-called H matrix. The subpopulations tables adequately 

model several metering system performance requirements enabling a better exploration of the 

solution space. On the other hand, the properties of the H matrix enable a local search that 

improves the evolutionary process and minimizes the computational effort. Simulations 
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results with IEEE 6, 14, 30, 118 and 300-bus test systems and with a 61-bus system of 

Eletropaulo illustrate the efficiency of the proposed method. Some of the results of these 

simulations will be compared with those published in literature. 

 

Keywords: Multi-objective Evolutionary Algorithms, Measurement Allocation, State 

Estimation, Synchronized Phasor Measurements, Metering Systems, Electric Power Systems. 
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1 Introdução 

A demanda por energia elétrica cresce a cada ano, fruto do aumento da população, 

expansão da economia, aumento dos aparelhos eletroeletrônicos, dentre outros motivos. De 

acordo com a Empresa de Pesquisa Energética do Governo Federal, o consumo nacional de 

eletricidade deverá crescer em média 4,5% até o ano de 2024 (EPE, 2017). 

Somado ao crescimento da demanda, a contínua incorporação de novas tecnologias de 

equipamentos tem aumentado a complexidade operacional dos Sistemas Elétricos de Potência 

(SEP), que vêm trabalhando em condições cada vez mais próximas de seus limites 

operacionais. Em razão disto, a possibilidade de colapsos envolvendo grandes áreas 

geográficas, quando da ocorrência de perturbações, aumenta muito, conforme atestam os 

blecautes ocorridos recentemente no Brasil e no mundo.  

Para possibilitar uma operação segura e confiável dos SEP, funções relacionadas com 

a monitoração e análise de segurança desses sistemas são de fundamental importância e 

compõem o chamado Controle de Segurança, ou, simplesmente, Operação em Tempo Real 

(WU; MOSLEHI; BOSE, 2005). 

A Operação em Tempo Real tem como principal objetivo manter o atendimento aos 

consumidores de forma contínua, sem sobrecarga de equipamento, ao menor custo possível 

(MILLER, 1987). Para isso, o primeiro passo é a determinação do estado operativo corrente 

do SEP, para, em seguida, determinar as ações de controle cabíveis. Considerando que a 

topologia e os parâmetros da rede elétrica são informações conhecidas, o estado operativo de 

um SEP, operando em regime permanente, é função das tensões complexas nodais, pois, 

através das mesmas torna-se possível determinar as demais grandezas elétricas de interesse 

(correntes e fluxos de potência). Destarte, no contexto de Operação em Tempo Real, as 

tensões complexas nodais são usualmente chamadas simplesmente de variáveis de estado do 

SEP. 

Para possibilitar a determinação das variáveis de estado em todas as barras de um SEP, 

utilizam-se os chamados sistemas de telemedição, isto é, medição feita à distância, que estão 

sujeitos a uma série de ruídos inerentes do processo de telemedição, causados, por exemplo, 
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pelas diferentes exatidões dos transformadores de instrumentos, do circuito secundário destes 

transformadores (fiação e carregamento) e dos diversos dispositivos envolvidos no processo 

de medição (e.g., transdutores, conversores etc.) (MORAES, 2009). Dessa forma, para obter 

valores mais confiáveis, para as variáveis de estado de um SEP, essas medidas devem ser 

filtradas. Para isso, os Sistemas de Gerenciamento de Energia (EMS, do inglês Energy 

Management Systems), que estão presentes nos centros de controle e supervisão das 

concessionárias do setor (DY LIACCO, 1974), possuem um pacote de programas 

computacionais que recebe o nome de Estimador de Estado. 

O Estimador de Estado é responsável pela obtenção de valores mais prováveis para 

as variáveis de estado de um SEP, a partir do processamento da topologia da rede elétrica no 

modelo barra-ramo, obtida previamente por um configurador de redes, dos parâmetros da rede 

elétrica disponíveis no banco de dados das companhias e de um conjunto de medidas 

analógicas redundantes com ruído. 

Em termos de conjunto de medidas analógicas, importa destacar que inicialmente esse 

conjunto era constituído apenas por medidas não sincronizadas de potência ativa e reativa 

(fluxo e injeção) e de magnitude de tensão disponibilizadas pelo sistema Supervisório de 

Controle e Aquisição de Dados (SCADA, do inglês Supervisory Control and Data 

Acquisition System). Entretanto, com o desenvolvimento das Unidades de Medição Fasorial 

(PMU, do inglês Phasor Measurement Unit) em meados da década de 80 (THORP; 

PHADKE; KARIMI, 1985), esse conjunto de medidas analógicas vem sendo ampliado para 

considerar também as Medidas Fasoriais Sincronizadas (MFSs) de tensão nodal e de 

corrente nos ramos da rede elétrica, disponibilizadas pelas PMUs. Para possibilitar a 

sincronização das MFSs, a base de tempo utilizada pelas PMUs é o sinal de relógio do 

Sistema de Geoposicionamento por Satélite (ou GPS, do inglês Global Position System). 

Cabe ressaltar que na literatura são considerados dois tipos de PMUs para aplicação 

em estimação de estado (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; PHADKE, 2002): (i) 

PMU de barra: são aquelas que possuem canais de medição suficientes para transmitir uma 

MFS de tensão nodal na barras onde a PMU foi instalada e MFSs de corrente em todos os 

ramos adjacentes à barra onde a PMU está instalada; e (ii) PMU de ramo: são aquelas que 

possuem canais de medição suficientes para transmitir uma MFS de tensão nodal e apenas 

uma MFS de corrente em um dos ramos adjacentes à barra onde a PMU está instalada. 

O correto funcionamento do Estimador de Estado depende da qualidade das 

informações para ele disponibilizadas. Dessa forma, ele está sujeito a três tipos de erros: erros 

devido a informações erradas dos estados de chaves e/ou disjuntores (chamados de erros 
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topológicos (LOURENÇO; SIMÕES COSTA, 2003)); erros causados por valores errados de 

parâmetros da rede elétrica (como, por exemplo, resistência e reatância de linhas de 

transmissão), conhecidos como erros de parâmetros; e erros nas medidas analógicas, 

conhecidos como Erros Grosseiros (EGs).  Vale destacar ainda que além de serem portadoras 

de ruído e de estarem sujeitas a EGs, as medidas analógicas podem ficar momentaneamente 

inacessíveis para o Estimador de Estado em função de algum problema no sistema de 

telemedição, causando a indisponibilidade de canais de comunicação.  

Na literatura essa indisponibilidade é usualmente denominada como perda de medidas 

e/ou de Unidades Terminais Remotas (UTRs) (equipamentos eletrônicos responsáveis pela 

coleta das medidas do sistema, nas usinas e subestações, e pelo seu envio aos centros de 

operação do sistema). Face ao exposto, o sucesso da Estimação de Estado (EE) depende do 

sistema de medição disponível, isto é, do número, tipo e localização dos medidores e das 

UTRs instalados (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; COSER; SIMÕES COSTA; 

ROLIM, 2006; VIGLIASSI et al., 2009, 2016). 

Nesse sentido, usualmente define-se como Sistema de Medição Confiável o sistema 

isento de Medidas Críticas (MCs)1, Conjuntos Críticos de Medidas (CCMs)2, UTRs 

críticas3 e PMUs críticas4 (COSER; SIMÕES COSTA; ROLIM, 2006; SOUZA et al., 2005; 

VIGLIASSI et al., 2009, 2016). Importa esclarecer os seguintes pontos: 

(i) Ser observável significa que as medidas disponíveis possibilitam a determinação de 

todas as variáveis de estado do SEP, ou seja, das tensões complexas em todas as barras 

do SEP; 

(ii) Ausência de MCs e de CCMs significa possibilitar o processamento de EGs em 

medidas analógicas. Isso em razão de não ser possível detectar a ocorrência de EGs 

em MCs  (CLEMENTS; KRUMPHOLZ; DAVIS, 1981), nem mesmo identificar tais 

erros em medidas pertencentes a CCMs (MILI; VAN CUTSEM; RIBBENS-

PAVELLA, 1984); 

(iii) Sendo observável e sem MCs, CCMs, UTRs e PMUs críticas, o sistema continuará 

observável mesmo com a perda de uma ou duas medidas quaisquer, ou, até mesmo, 

com a perda de todas as medidas transmitidas por uma UTR ou uma PMU qualquer. 

                                                           
1 MC é a medida que, quando eliminada, faz um SEP observável tornar-se não observável. 
2 CCM é um conjunto de medidas não críticas (medidas redundantes), em que a eliminação de uma medida 

qualquer, a ele pertencente, torna as demais MCs. 
3 A UTR é crítica se a eliminação simultânea de todas as medidas por ela transmitida fizer um SEP observável 

tornar-se não observável. 
4 A PMU é crítica se a eliminação simultânea de todas as MFSs por ela transmitida fizer um SEP observável 

tornar-se não observável (MILOSEVIC; BEGOVIC, 2003). 
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Considerando apenas os requisitos de performance supracitados, relacionados com as 

características qualitativas de um sistema de medição, isto é, observabilidade e redundância 

de medidas, UTRs e PMUs (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007), a melhor solução 

para o problema de projeto de sistemas de medição para EE seria instalar medidores, UTRs e 

PMUs em todos os locais possíveis. Entretanto, além das características qualitativas, outro 

aspecto importante no projeto de um sistema de medição é o custo associado à aquisição e 

instalação de medidores, UTRs e PMUs, isto devido às restrições orçamentárias das 

companhias de energia elétrica. 

O projeto de sistemas de medição sem considerar o custo já é um problema de 

otimização combinatória com diversas restrições, que exige a investigação de um grande 

número de possíveis soluções (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2003; MANOUSAKIS; 

KORRES; GEORGILAKIS, 2012), sendo considerado um problema NP completo de difícil 

solução (BRUENI; HEATH, 2005). Quando o custo para aquisição e instalação dos 

medidores é considerado, o problema torna-se ainda mais complicado, devido às exigências 

conflitantes entre os dois objetivos: (1) minimizar o custo de aquisição e instalação de 

equipamentos; e (2) maximizar as características qualitativas (observabilidade e ausência de 

MCs, CCMs, UTRs e PMUs críticas). 

Devido ao exposto, metaheurísticas têm sido utilizadas para resolver esse problema. 

Entretanto, na maioria delas, o problema multiobjetivo é convertido em um problema com um 

único objetivo (minimização do custo usualmente) e as características qualitativas são tratadas 

como restrições do problema através da utilização de penalidades impostas às restrições não 

atendidas (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; CASTRO; MÜLLER, 2016; COSER; 

SIMÕES COSTA; ROLIM, 2006; SAHA ROY; SINHA; PRADHAN, 2012; SOUZA et al., 

2005; VIGLIASSI et al., 2009). Um dos problemas dessa estratégia é a dependência da 

correta atribuição dos fatores de penalização (DEB, 2001).  

Nesse sentido importa destacar o método apresentado em (MILOSEVIC; BEGOVIC, 

2003), que faz uso do AE Multiobjetivo (AEMO) NSGA (NSGA do inglês, Non-dominated 

Sorting Genetic Algorithm), que possibilita o tratamento de problemas multiobjetivos sem a 

utilização de penalizações. Entretanto, nesse trabalho o problema de planejamento de SMCs 

não foi considerado, mas sim o problema de minimização do número de PMUs a serem 

instaladas para obtenção de um sistema de medição observável, mesmo com a perda de uma 

PMU (isto é, sem PMU críticas) ou de um ramo qualquer da rede. Vale lembrar ainda que, de 

acordo com os autores, o método apresentado em  (MILOSEVIC; BEGOVIC, 2003) possui 

uma limitação de tamanho dos sistemas a serem analisados e, como sugestão para contornar 
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essa limitação, os autores propuseram um processo para divisão de grandes sistemas em 

sistemas menores. 

1.1 Proposição 

Nesta tese de doutorado propõe-se, inicialmente, uma formulação multiobjetivo para 

tratamento do problema de projeto de sistemas de medição para efeito de EE. Em seguida, 

com base nessa formulação, propõe-se o desenvolvimento e implantação, em computador, de 

um método para projeto de sistemas de medição, que considere os objetivos conflitantes de 

minimizar o custo de aquisição e instalação de equipamentos e maximizar as características 

qualitativas, além de permitir: 

• o tratamento do problema multiobjetivo sem a necessidade de transformá-lo em um 

problema mono-objetivo; 

• o projeto de um novo sistema de medição ou aprimoramento de um sistema pré-

existente; 

• o projeto de sistemas de medição considerando a existência de medidas convencionais 

SCADA e/ou de MFSs; 

• o projeto de sistemas de medição considerando o trade-off entre as características 

qualitativas e o custo, fazendo uso do conceito de Fronteira de Pareto (DEB et al., 2002); 

• a obtenção, em uma única execução, de quatro tipos de sistemas de medição 

minimizando o custo: Tipo 1 – Sistemas de medição observáveis de baixo custo; Tipo 2 – 

Sistemas de medição observáveis e isentos de MCs de baixo custo; Tipo 3 – Sistemas de 

medição observáveis e isentos de MCs e de CCMs de baixo custo; e Tipo 4 – SMCs de baixo 

custo; 

• ao responsável pelo planejamento escolher quais locais devem ser considerados para 

instalação de medidores, UTRs e PMUs (em alguns locais a instalação não é viável em função 

da ausência da infraestrutura necessária). 

Para desenvolver o método proposto utilizar-se-á, como base, o Algoritmo Evolutivo 

Multiobjetivo em Tabelas (AEMT), apresentado em (SANCHES; LONDON JR.; DELBEM, 

2014) para tratamento do problema de restabelecimento de energia em sistemas de 

distribuição de grande porte, e as propriedades da chamada matriz H. O AEMT trabalha em 

paralelo com várias subpopulações (conjunto de soluções geradas) armazenadas em tabelas 

(BENAYOUN et al., 1971). Dessa forma, as melhores soluções geradas durante o processo 
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evolutivo, em relação aos objetivos e demais características do problema, são armazenadas 

em suas respectivas tabelas. As propriedades da matriz H serão utilizadas para: (1) analisar a 

qualidade (atendimento às características qualitativas de um sistema de medição) das soluções 

geradas durante o processo evolutivo; e (2) realizar uma Busca Local auxiliando o processo 

evolutivo e minimizando o esforço computacional. 

Para definição dos melhores parâmetros e demais configurações do AEMT, serão 

utilizados procedimentos para projeto de Algoritmos Evolutivos (AEs), conforme apresentado 

na sequência deste documento.  

Importa destacar que originalmente a matriz H foi desenvolvida para possibilitar a 

identificação do nível de redundância das medidas associadas a um SEP observável 

(LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2001). Para isso, basta analisar a estrutura dessa 

matriz, ou seja, seus elementos não nulos.  

Tendo em vista que a estrutura da matriz H possibilita o tratamento das características 

qualitativas de conjuntos de medidas, ela passou a ser utilizada como base para 

desenvolvimento de métodos para projeto e fortalecimento de sistemas de medição.  

Os métodos para projeto de sistemas de medição propostos em (LONDON JR.; 

BRETAS, 2001) e (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) fazem uso apenas do processo 

de obtenção e análise da estrutura da matriz H, mas ambos não visam tornar mínimo o custo 

do sistema de medição de uma forma direta. A diferença entre esses métodos é o fato do 

primeiro não considerar a existência de UTRs.  

Para considerar o objetivo de minimizar o custo juntamente da maximização das 

características qualitativas de conjuntos de medidas, em (VIGLIASSI et al., 2009) e (BOZZ; 

VIGLIASSI; LONDON JR., 2014) foram utilizados, juntamente com processo de obtenção e 

análise da estrutura da matriz H, AEs mono-objetivos. Vale destacar que a principal 

diferença entre esses dois métodos é que o primeiro não considera a existência de PMUs. 

Tendo em vista que esses métodos utilizam AEs mono-objetivos, eles convertem o problema 

multiobjetivo de projeto de sistemas de medição em um problema com um único objetivo, a 

minimização do custo. Dessa forma, para possibilitar o projeto de SMCs, todas os requisitos 

de performance de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e 

PMUs críticas) são tratadas como restrições do problema, mas sem a utilização de 

penalizações. Isto porque esses métodos geram apenas soluções factíveis.  Consequentemente, 

esses métodos não possibilitam o tratamento do problema de projeto de sistemas de medição 

de uma forma mais ampla, ou seja, considerando as várias possibilidades de sistemas de 
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medição (os quatro tipos previamente apresentados), característica importante em função de 

possíveis restrições financeiras. Dessa forma, se os recursos necessários para implantação do 

SMC de menor custo obtido por esses métodos for maior do que o recurso disponível, não 

será possível implantar na prática a solução encontrada, ou seja, o sistema de medição 

projetado pelos métodos. Para contornar esse problema esses métodos podem ser adaptados, 

com a eliminação de algumas restrições e alterações de alguns parâmetros, para possibilitar a 

obtenção de sistemas de medição dos tipos 1, 2 e 3 apresentados anteriormente. Entretanto, 

em uma única execução aqueles métodos possibilitam a obtenção de apenas um desses 

sistemas de medição. Para obtenção dos quatro tipos eles teriam que ser executados quatro 

vezes, com restrições e parâmetros distintos para cada execução.  

Face ao exposto, destacam-se, como principais contribuições desta tese:  

1. a proposição de uma formulação multiobjetivo para tratamento do problema de projeto 

de sistemas de medição de uma forma mais ampla, considerando todos os quesitos de 

performance a serem atendidos por um sistema de medição em termos de 

características qualitativas de conjunto de medidas;  

2. o desenvolvimento e implantação, em computador, de um método baseado em AEMO 

e na matriz H, para tratamento do problema de projeto de sistemas de medição, 

considerando o trade-off entre as características qualitativas e o custo, fazendo uso do 

conceito de Fronteira de Pareto (DEB et al., 2002), possibilitando, assim, em uma 

única execução, a obtenção dos quatro tipos de sistemas de medição previamente 

apresentados, minimizando o custo; 

3. investigação de aspectos relevantes do problema através de experimentos e a 

documentação de todos os passos realizados para projeto do AEMT proposto. 

1.2 Estrutura do trabalho 

Os demais capítulos desta tese estão organizados da seguinte forma: 

• Capítulo 2: apresenta conceitos e definições relacionados ao processo de Estimação de 

Estado em SEP importantes para compreensão deste trabalho; 

• Capítulo 3: destaca as principais propriedades da matriz H, em especial a utilização 

da mesma para análise e restauração de observabilidade, identificação de MCs, CCMs, UTRs 

críticas e PMUs críticas, bem como para projeto de SMCs para efeito de EE; 

• Capítulo 4: aborda conceitos básicos sobre Computação Evolutiva e Metaheurística, 

entre eles os Algoritmos Evolutivos (mono-objetivo e multiobjetivo e o Algoritmo de 
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Estimação de Distribuição), e, com mais detalhes, o Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo em 

Tabelas utilizado como base para desenvolvimento do método proposto neste trabalho; 

• Capítulo 5: define formalmente o problema de projeto de sistemas de medição para 

efeito de EE em SEP, destacando alguns dos principais trabalhos desenvolvidos para 

tratamento desse problema; 

• Capítulo 6: apresenta a proposição deste trabalho, destacando todos os procedimentos 

utilizados para obtenção do AEMO proposto; 

• Capítulo 7:  apresenta os resultados de diversos testes realizados para validação do 

método proposto; 

• Capítulo 8: conclui este trabalho, resumindo as suas principais contribuições e 

apresentando sugestões para trabalhos futuros. 
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2 Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de 

Potência 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos necessários para o entendimento do 

processo de EE em Sistemas Elétricos de Potência. 

2.1 Sistemas Elétricos de Potência 

Os SEPs são grandes sistemas de energia que abrangem a geração, transmissão e 

distribuição de energia elétrica. Tais sistemas são constituídos por um conjunto de 

equipamentos que operam de maneira organizada, com o propósito final de fornecer energia 

elétrica aos consumidores de acordo com padrões pré-estabelecidos de segurança, 

continuidade e qualidade, com o mínimo impacto ambiental (REIS, 2011). 

 

Geração de Energia 

A geração de energia elétrica compreende todo o processo de transformação da 

energia mecânica, solar, térmica ou química em eletricidade, sendo responsável por uma parte 

significativa dos impactos ambientais de um SEP. O sistema de geração brasileiro é formado 

basicamente por usinas hidrelétricas com múltiplos proprietários e interligadas através do 

Sistema Interligado Nacional (SIN). Apenas 1,7% da energia requerida pelo país encontra-se 

fora do SIN, em pequenos sistemas isolados localizados principalmente na região amazônica  

(“ONS”, 2017). 

A Figura 2.1 apresenta a matriz de energia elétrica do Brasil em janeiro de 2017. 
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Figura 2.1- Matriz de energia elétrica brasileira (Retirado de (“ANEEL”, 2017)). 

 

Transmissão de Energia 

A transmissão de energia é o processo de transportar energia elétrica dos centros 

geradores até locais próximos aos consumidores. Para isso, são utilizadas linhas de 

transmissão de alta potência, como apresentado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Parte do sistema de transmissão brasileiro 2015 (Retirado de (“ONS”, 2017)). 
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Distribuição de Energia 

O segmento de distribuição é caracterizado pela entrega de energia elétrica aos 

consumidores, sendo composto por redes primárias (média tensão) e redes secundárias (baixa 

tensão) (“ANEEL”, 2017). 

A operação dos SEP deve garantir o atendimento adequado aos consumidores em 

qualquer condição, sem sobrecargas ou interrupções, a baixo custo. Para alcançar esses 

objetivos é necessário que os níveis de tensão, frequência, fluxos nas interligações e 

carregamento de linhas sejam mantidos dentro de faixas ou limites de segurança previamente 

estabelecidos (MILLER, 1987). 

De uma forma mais específica, para manter um SEP operando de maneira segura, 

deve-se atender às seguintes restrições (DY LIACCO, 1974; MONTICELLI, 1999): 

Restrições de carga: são restrições que consideram o grau de atendimento aos 

consumidores; 

Restrição de operação: obediência aos limites de operação dos equipamentos do SEP; 

Restrições de segurança: consiste de um conjunto preestabelecido de contingências 

possíveis (ou as mais prováveis) de equipamentos do SEP para um determinado ponto de 

operação. Tem o papel de verificar a capacidade do SEP continuar operando da forma 

adequada após a ocorrência de alguma perturbação. 

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

Estado Normal - Seguro: é o estado de operação ideal, pois são obedecidas as três 

restrições: carga, operação e segurança. Isto significa que o sistema está em perfeita condição 

de operação, sendo que, nenhuma das contingências de segurança preestabelecidas, se de fato 

ocorrer, levará o sistema ao estado de emergência. 

Estado Normal - Alerta: neste estado, são obedecidas apenas as restrições de carga e 

operação. Da mesma maneira que no estado seguro, o sistema está atendendo perfeitamente a 

demanda, porém, a ocorrência de pelo menos uma das contingências listadas como possíveis, 

poderá levar o sistema 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 e todas as cargas sendo 
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atendidas, o limite de operação de pelo menos um dos equipamentos do sistema está sendo 

desrespeitado. 

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

desligamento manual ou automático de partes do sistema, efetuado pelo centro de controle ou 

por dispositivos locais. 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 ocorrer tanto em consequência de perturbações no 

sistema (transições involuntárias) como devido a ações de controle (transições voluntárias) 

(MONTICELLI; GARCIA, 1983). A Figura 2.3 mostra algumas possíveis transições de 

estado destacando os controles necessários para fazer o SEP operar de forma adequada 

(estado de operação Normal – Seguro).  

 

Transição resultante de ação de controle 
 

      Transição resultante de contingências 

Figura 2.3 - Transições de estados de operação de um SEP (Retirado de (BENEDITO, 2011)). 

 

 Para operar um SEP, o primeiro passo é identificar qual o estado operativo corrente do 

mesmo e, em seguida, determinar as ações de controle cabíveis. Como os estados operativos 

são funções das variáveis de estados do SEP, que consistem nas tensões complexas nas barras 

do sistema, a operação de um SEP requer a determinação dessas variáveis.  
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 As variáveis de estado são determinadas através de um conjunto de medidas que são 

obtidas no SEP. Porém, conforme apresentado no capítulo 1, devido à grande dimensão dos 

SEPs, tais informações são obtidas através dos sistemas de telemedição, isto é, medições 

feitas à distância, que nem sempre propiciam a obtenção de todas as informações necessárias, 

estando ainda sujeitos a uma série de erros. Assim, para a obtenção de um banco de dados 

confiável, é necessário que as medidas sejam filtradas. A ferramenta utilizada nos centros de 

controle e operação, para realizar essa filtragem, é o Estimador de Estado (DY LIACCO, 

1974).  

2.2 Tipos de medidas em um Sistema Elétrico de Potência 

As medidas de um SEP processadas para operação em tempo real podem ser 

classificadas basicamente em quatro tipos: 

Medidas lógicas: que consistem na posição de chaves e disjuntores; 

Medidas analógicas: são as medidas convencionais não sincronizadas SCADA e MFSs, 

obtidas através das PMUs, que serão explicadas em detalhes na sequência deste capítulo; 

Medidas virtuais: são medidas de injeção zero em barras passivas do SEP. Por serem 

medidas de alta qualidade, são normalmente tratadas como restrições de igualdade na 

formulação do Estimador de Estado (ABUR; EXPÓSITO, 2004); 

Pseudo-medidas: dados de previsão de carga, previsão de geração, dados históricos, 

dentre outras, que fazem parte do banco de dados dos centros de operação. 

2.3  Estimação de Estado por Mínimos Quadrados Ponderados 

O processo de EE consiste na determinação, em tempo real, das variáveis de estado de 

um SEP (tensões complexas nas barras), através do processamento das seguintes informações: 

(i) topologia atual do sistema no modelo barra-ramo, obtida através de um configurador de 

rede que processa as medidas lógicas disponibilizadas em tempo real pelo sistema SCADA; 

(ii) parâmetros disponíveis nos banco de dados das companhias de energia elétrica; (iii) 

medidas virtuais e medidas analógicas disponibilizadas em tempo real, bem como possíveis 

pseudo-medidas necessárias para restauração da observabilidade, ou seja, para possibilitar a 

estimação de todas as variáveis de estado do SEP. 
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As medidas convencionais advêm do sistema SCADA, sendo estas constituídas 

usualmente por medidas de fluxo e injeção de potência ativa e reativa e medidas de magnitude 

de tensão nas barras e magnitude de corrente nas linhas. 

As MFSs possibilitam a medição de fasores de tensão nas barras e de corrente nos 

ramos da rede elétrica (PHADKE, 2002). Os sistemas de medição são distribuídos em grandes 

áreas, necessitando assim que as medidas sejam enviadas aos centros de operação. 

Usualmente as infraestruturas utilizadas para transmissão das medidas SCADA 

convencionais, que fazem uso das UTRs, são diferentes das utilizadas para as MFSs, obtidas 

através das PMUs (MORAES, 2009). 

Os primeiros trabalhos tratando do processo de EE em SEP foram publicados no final 

da década de 70 (SCHWEPPE, 1970; SCHWEPPE; WILDES, 1970) e consideravam apenas 

medidas convencionais. Em (MONTICELLI, 1999) e (ABUR; EXPÓSITO, 2004) é 

apresentada uma ampla revisão bibliográfica dos principais estudos no tema, a partir de 1968.  

O Estimador de Estado pode ser estático ou dinâmico, sendo que o primeiro será 

abordado neste trabalho, podendo ser considerado uma generalização do problema clássico de 

fluxo de carga (ABUR; EXPÓSITO, 2004; HANDSCHIN et al., 1975). O estimador dinâmico 

considera as relações entre as grandezas em instantes de tempo diferentes, dificultando assim 

a sua análise, pois faz uso de equações diferenciais. 

Conforme citado anteriormente, as medidas utilizadas pelo Estimador de Estado não 

são exatas, logo o resultado encontrado não será exato, dessa forma, o problema de EE 

consiste em atingir a melhor estimativa das variáveis de estado.  

Dentre os muitos métodos existentes para a solução do problema, o mais utilizado em 

SEP é o método dos Mínimos Quadrados Ponderados (ou WLS do inglês, Weighted Least 

Squares), devido a sua formulação simples e facilidade de implantação em computador 

(ABUR; EXPÓSITO, 2004). 

Conhecida a topologia da rede e os parâmetros do SEP, torna-se possível relacionar as 

medidas analógicas convencionais aferidas, expressas como funções não-lineares das 

variáveis de estado, com os erros de medição, através do modelo de medição representado na 

Figura 2.4, que pode ser representado de acordo com a equação (2.1): 
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Figura 2.4 - Modelo de medição (Retirado de (BENEDITO, 2011)). 

 

𝑍 = ℎ (𝑥𝑣) + 𝑤 , (2.1) 

sendo:  

𝑍: vetor de medidas (m x 1);  

ℎ( ): vetor de funções não lineares, relacionando as medidas com as variáveis de 

estado (m x 1); 

𝑥𝑣: vetor de variáveis de estado verdadeiras (N x 1); 

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

m: número de medidas; 

N: número de variáveis de estado a serem estimadas. 

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

aleatórias independentes, com distribuição Gaussiana de média zero e matriz de covariância 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 �̂�, pode ser obtida determinando-se o valor de 𝑥 que torne mínimo 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) 
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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(�̂�)] = 0, (2.6) 

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

conhecida como matriz Jacobiana, dada por: 

𝐻(𝑥) =  
𝜕ℎ(𝑥)

𝜕𝑥
| 𝑥 = �̂� (2.7) 

Devido a 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 correções (SCHWEPPE; 

HANDSCHIN, 1974), dadas por: 

𝑥𝑣+1  =  𝑥𝑣 +  ∆𝑥𝑣. (2.8) 

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

obtém-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) 
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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 

convergência previamente fixado. 

 Estimador de Estado WLS linear 

A partir de algumas hipóteses simplificadoras, o Estimador de Estado passa a ser 

linearizado (BENEDITO et al., 2013). 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 

1 p.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): 

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 barras 𝑘 e 𝑖; 

 Ωk: conjunto das barras vizinhas à barra 𝑘. 

 Para o Estimador de Estado linear, o modelo de medição apresentado na equação (2.1) 

torna-se (MONTICELLI, 1999): 

𝑧𝑝 = 𝐻 ∙ 𝜃 + 𝑤𝑝 , (2.16) 

sendo: 

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

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

 𝐻: matriz Jacobiana ativa (𝑚𝑝 𝑥 𝑛𝑝); 
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 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 ângulos de fase de tensões nodais a serem estimados; 

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

designado por 𝜃, é dado por: 

 

𝜃 = [𝐻𝑡 ∙ 𝑅𝑝
−1 ∙ 𝐻 ]−1 ∙ 𝐻𝑡 ∙ 𝑅𝑝

−1 ∙ 𝑧𝑝  (2.17) 

2.4 Erros Grosseiros 

As medidas analógicas processadas pelo Estimador de Estado estão sujeitas aos Erros 

Grosseiros (EGs)5. Dentre as possíveis causas de EGs, pode-se destacar: erros de conversão 

analógico-digital, erros nos canais de comunicação das telemedidas e também a falta de 

sincronismo dos dados obtidos pelo sistema SCADA, que ocorre devido à ausência de uma 

fonte de sincronização das medições realizadas no SEP (ABUR; EXPÓSITO, 2004). 

Devido a essa fragilidade das medidas analógicas, o Estimador de Estado deve ser 

robusto o suficiente para detectar e identificar a ocorrência de EGs. Após a identificação da 

medida portadora de EG, é necessário eliminar o seu efeito sobre a estimativa. O processo de 

EE, como um todo, termina quando, após uma estimativa, não for detectada/identificada 

nenhuma medida com EG  (MONTICELLI, 1999). 

Os métodos desenvolvidos para detecção e identificação de EGs mais usados são 

baseados na análise estatística dos resíduos das medidas ou em função dos mesmos. Isto 

porque os resíduos fornecem informações úteis sobre eventuais violações das suposições 

feitas em relação ao modelo de medição (ABUR; EXPÓSITO, 2004; MONTICELLI, 1999). 

A detecção de EGs pode realizar-se através da análise do índice 𝐽(�̂�). Admitindo a 

hipótese de que o vetor dos erros nas medidas possua distribuição normal, caso não haja 

                                                           
5 Diz-se que uma medida é portadora de EG, quando apresenta grau de imprecisão muito maior do que é suposto 

no modelo de medição. Mais precisamente, uma medida é portadora de EG se a mesma desvia do seu valor 

“verdadeiro” de, no mínimo, três vezes o seu desvio padrão (MILI; VAN CUTSEM; RIBBENS-PAVELLA, 

1984). 
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medida alguma com EG, em (HANDSCHIN et al., 1975) foi demonstrado que o índice 𝐽(�̂�) 

apresenta uma distribuição Qui-quadrada (𝑥2), com (m – N) graus de liberdade. 

 Escolhendo uma possibilidade “1-” de falso alarme, sendo “” o nível de 

significância do teste, determina-se o parâmetro “C”, que é utilizado para detectar a existência 

de EGs, da seguinte forma: se𝐽(�̂�) > 𝐶, rejeita-se a hipótese de que não haja EG; e se 𝐽(�̂�) ≤

𝐶, aceita-se a mesma. 

 Outro caminho para detecção de EGs é através da análise dos resíduos normalizados. 

Admitindo a mesma hipótese de que o vetor de erros nas medidas possua distribuição normal, 

caso não haja medida com EG, o vetor dos resíduos r é calculado para �̂�, normalizado e 

submetido a um teste de validação: 

𝑟(𝑖)
𝑁 =

|𝑟(𝑖)|

√Ω(𝑖, 𝑖)
⁄ ≤ 𝜆 (𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑), (2.18) 

onde )ˆ(ˆ xhzzzr  , √Ω(𝑖, 𝑖) é o desvio padrão do i-ésimo componente do vetor dos 

resíduos; e 

Ω = 𝑅 − 𝐻(�̂�). [𝐻𝑡(�̂�). 𝑅−1. 𝐻(�̂�)]−1. 𝐻𝑡(�̂�), (2.19) 

é a matriz covariância dos resíduos;  é o limite de identificação e depende de níveis de 

probabilidade aceitáveis de falso-alarme e de não identificação, usualmente  = 3 (ABUR; 

EXPÓSITO, 2004). 

 Define-se 𝑟(𝑖)𝑀𝑎𝑥
𝑁  o maior resíduo normalizado. Se 𝑟(𝑖)𝑀𝑎𝑥

𝑁 > 𝛼, a medida “i” 

correspondente é provavelmente a medida portadora de EG (ABUR; EXPÓSITO, 2004).  

 Vale destacar que os métodos supracitados para processamento de EGs apresentam um 

bom desempenho para diversas situações, mas possuem algumas limitações, como, por 

exemplo, o fato de não detectarem EGs em medidas críticas, pois essas medidas apresentam 

resíduos nulos, e não identificarem EGs em conjuntos críticos de medidas, pois as medidas 

que constituem um CCM apresentam resíduos normalizados iguais (LONDON JR.; 

ALBERTO; BRETAS, 2007). 
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2.5 Observabilidade 

De acordo com os conceitos definidos em (KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS, 

1980) em função da formulação do estimador WLS, a observabilidade  de um SEP pode ser 

analisada de maneira: 

Algébrica: para um SEP ser considerado algebricamente observável, a correspondente 

matriz Jacobiana do Estimador de Estado WLS deve ter posto igual ao número de variáveis de 

estado a serem estimadas. 

Numérica: para um SEP ser considerado numericamente observável deve ser possível 

estimar o vetor de variáveis de estados, através das equações do Estimador de Estado WLS. 

Topológica: um SEP é topologicamente observável, em relação a um conjunto de 

medidas, unicamente se existir, associada a tal sistema, uma árvore geradora de posto 

completo do grafo da rede (árvore geradora é uma árvore abrangendo todas as barras da rede; 

uma árvore geradora é de posto completo, se for possível atribuir a cada ramo, pelo menos 

uma medida distinta). Uma árvore geradora de posto completo pode ser chamada 

simplesmente de árvore geradora observável. 

 Observabilidade algébrica no modelo linear (modelo P ) 

Considerando que as medições de potência ativa e reativa são realizadas aos pares e 

que existe apenas uma medida de magnitude de tensão, realizada na barra escolhida como 

referência angular, o número de variáveis de estado, a serem estimadas para o 

modelo (conhecido também como modelo reativo), é igual ao do modelo  (conhecido também 

como modelo ativo). Assim, um sistema de potência sendo algebricamente observável para o 

modelo , será também para o modelo  (KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS, 1980; 

MONTICELLI; WU, 1985a). 

Face ao exposto, considerando o modelo linear, conhecido também como modelo Pθ 

(potência ativa – ângulo de fase de tensão) e a correspondente matriz Jacobiana será chamada 

de matriz H, conforme apresentado na seção 3.1. Obtém-se essa matriz a partir da linearização 

das equações de fluxo de potência, para uma dada configuração da rede elétrica. 
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De acordo com a definição de observabilidade algébrica, apresentada em 

(KRUMPHOLZ; CLEMENTS; DAVIS, 1980), um sistema é Pθ algebricamente observável 

se: 

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻) = 𝑛 − 1, (2.20) 

sendo 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑜(𝐻) o número de linhas (ou colunas) linearmente independentes da matriz H,  

(𝑛 − 1) o número de ângulos de fase de tensão a serem estimados e 𝑛 o número de barras do 

sistema. Vale ressaltar que uma das barras do sistema é considerada como referência angular 

na ausência de MFSs. 

2.6 Inclusão de Medidores Fasoriais Sincronizados no processo de EE 

 Devido à crescente demanda por energia elétrica, SEPs cada vez mais robustos e 

confiáveis são necessários. De acordo com os conceitos apresentados anteriormente, os 

sistemas de controle e aquisição de dados são partes fundamentais para que esses objetivos 

sejam alcançados. Neste sentido, diversos trabalhos de pesquisa têm sido realizados para 

possibilitar a inclusão de MFSs nos sistemas de medição (CASTRO; MÜLLER, 2016; 

MANOUSAKIS; KORRES; GEORGILAKIS, 2012). Esses medidores utilizam as PMUs para 

fazer a transmissão dos dados captados por essas medidas. 

 A PMU é um instrumento de medição que foi desenvolvido em meados da década de 

80, na Virginia Polytechnic Institute and University, nos Estados Unidos, e realiza a 

amostragem sincronizada das tensões e correntes nas barras do sistema, processa os dados 

amostrados efetuando a medição das grandezas fasoriais, formata e envia ao concentrador de 

dados. A ilustração desse sistema é apresentada na Figura 2.5.  

 A estrutura de um sistema de medição fasorial sincronizada é basicamente constituída 

pelos seguintes elementos: (i) PMU, elemento base de todo o sistema; (ii) estações de 

recepção do sinal de GPS; e (iii) concentrador de dados e canais de comunicação. O 

concentrador de dados tem como principal finalidade receber e organizar as medidas fasoriais 

enviadas pelas PMUs, tornando-as disponíveis para uso em diversas aplicações, como por 

exemplo, o processo de EE. Os canais de comunicação, para uso em sistemas de medição 

fasorial sincronizada, incluem opções de estruturas, que operam tanto por meios físicos 

(linhas telefônicas, cabos de fibra óptica ou mesmo a rede baixa e média tensão), quanto por 

tecnologia sem fio (MORAES, 2009). 
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Figura 2.5 - Estrutura básica de uma PMU (Retirado de (MORAES, 2009)). 

  

 A grande vantagem dos sistemas de medição com MFSs é a capacidade de medição 

sincronizada das tensões e correntes analógicas trifásicas, utilizando a base do tempo dado 

pelo sinal de relógio do GPS (PHADKE; PICKETT, 1994). 

 Os sistemas formados apenas por medidores convencionais SCADA baseiam-se em 

análise de regime permanente, não permitindo observar as características dinâmicas dos 

mesmos. Nos sistemas de medição com MFSs são fornecidos fasores sincronizados no tempo, 

em normalmente 20, 30 ou 60 amostras por segundo, possibilitando a análise do 

comportamento dinâmico do sistema. 

 Nos sistemas onde todas as tensões nas barras são monitoras por PMUs, o problema de 

EE pode ser resolvido utilizando somente medidas fasoriais. Nesse caso, o problema torna-se 

linear, visto que as medidas se relacionam diretamente com as variáveis de estado, ao 

contrário do que ocorre com as medidas convencionais SCADA de potência, as quais 

relacionam medidas e variáveis por funções não lineares (PHADKE, 2002). 

 Entretanto, como a maioria dos SEP ainda não são totalmente observáveis 

considerando apenas MFSs, foram desenvolvidos os chamados Estimadores Híbridos, que 



Estimação de Estado em Sistemas Elétricos de Potência 51 

 

utilizam medidas convencionais e fasoriais (KORRES; MANOUSAKIS, 2011; ZHOU et al., 

2006; ZHU; ABUR, 2007). 

 De acordo com a forma em que as medidas convencionais SCADA e MFSs são 

processadas, os estimadores híbridos podem ser divididos em: (i) estimadores de 

processamento simultâneo de medidas SCADA e MFSs (KORRES; MANOUSAKIS, 2011; 

ZHU; ABUR, 2007); e (ii) estimadores com processamento dividido em etapas distintas 

(ZHOU et al., 2006; ZHU; ABUR, 2007). 

 A inclusão de MFSs em SEPs tornam necessárias algumas alterações na representação 

das medidas na matriz H, que serão apresentadas nas próximas seções. 

2.7 Observabilidade para sistemas de medição híbridos 

 Dentre os estimadores de estado híbridos, destaca-se o proposto em  (KORRES; 

MANOUSAKIS, 2011), que utiliza a formulação WLS e possui as seguintes características: 

(i) não exige muitas mudanças na formulação convencional do processo de EE em SEP por 

WLS; (ii) não requer a escolha de uma barra como referência angular; e (iii) possibilita o 

processamento de erros grosseiros (EGs) em medidas SCADA e MFSs, desde que a 

redundância seja adequada. 

No processo de EE convencional, isto é, sem considerar MFSs, uma das barras do 

sistema é escolhida como referência angular. Assim, atribui-se o valor zero para o ângulo de 

tensão dessa barra e os ângulos estimados, para as demais barras, são referentes ao daquela 

barra. Tendo em vista que não é usual a monitoração direta dos ângulos de tensão via sistema 

SCADA convencional, essa prática é apropriada, uma vez que é irrelevante, para o processo 

de EE, o valor absoluto do ângulo de tensão da barra de referência. Porém, no processo de EE 

híbrido, ou seja, quando estão presentes medidas convencionais e MFSs, essa prática não é 

adequada. Isto porque as medidas de ângulo de tensão, fornecidas pelas PMUs, são obtidas a 

partir de outro referencial, que é determinado pelo instante de tempo fornecido pela recepção 

do sinal emitido pelo sistema GPS. 

Diversas soluções têm sido propostas para contornar o problema da escolha da 

referência de ângulo de tensão no processo de EE, que faz uso de medidas convencionais e 

MFSs. 
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Fazendo uso do Estimador de Estado híbrido WLS proposto em  (KORRES; 

MANOUSAKIS, 2011), o problema da escolha da referência angular foi solucionado de uma 

forma bastante simples. Na existência de pelo menos uma medida de ângulo de tensão, a 

referência de ângulo vai ser determinada pelo sinal emitido pelo sistema GPS. Porém, na 

ausência de tais medidas, utilizar-se-á a prática convencional, ou seja, uma das barras do 

sistema é escolhida como referência angular.  

Apresenta-se, a seguir, a formulação do Estimador de Estado híbrido WLS proposto 

em  (KORRES; MANOUSAKIS, 2011).  

 Estimador de Estado Híbrido WLS 

O modelo de medição e o algoritmo de solução do Estimador de Estado híbrido WLS 

proposto em  (KORRES; MANOUSAKIS, 2011) são praticamente os mesmos do estimador 

convencional por WLS apresentado na seção 2.3. A diferença é a inclusão das MFSs de 

tensão e corrente. Em razão disso, a matriz Jacobiana do estimador híbrido (matriz HHib) passa 

a ter novas linhas relacionadas às MFSs, conforme apresentado na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1 - Estrutura da Matriz HHib. 

  V 

P P  VP   

Q Q  VQ   

V scada 0 1 

 UMF 1 0 

V UMF 0 1 

I UMF  UMFI  VIUMF   

 UMF   UMF  VUMF   

Onde: 

V e : representam as magnitudes e os ângulos de fase das tensões nodais (variáveis de 

estado); 

P e Q: representam medidas SCADA de potência (injeção e fluxo) ativa e reativa 

respectivamente; 

Vscada: representa medidas SCADA de magnitude de tensão nodal; 

VUMF: representa MFSs de magnitude de tensão nodal; 

UMF: representa MFSs de ângulo de fase de tensão nodal; 

IUMF : representa MFSs de magnitude de corrente em ramos; 
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UMF : representa MFSs de ângulo de fase de corrente em ramos. 

As expressões para as derivadas parciais relativas à Vscada e VUMF são as mesmas do 

estimador WLS convencional e as MFSs UMF são tratadas da mesma forma que as medidas 

de magnitude de tensão, pois essas quantidades referem-se às variáveis de estado a serem 

estimadas. As derivadas parciais das MFSs de corrente da barra i para barra j são apresentadas 

nas equações (2.21) a (2.28) (KORRES; MANOUSAKIS, 2011). 
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 Observabilidade algébrica no modelo linear (modelo P) para sistemas de 

medição híbridos 

Para analisar a observabilidade em sistemas de medição híbridos através do modelo P 

(conhecido também como modelo linear), que se baseia no desacoplamento P /QV, são 

necessárias algumas considerações especiais. Isto porque, na presença das MFSs de corrente, 

o desacoplamento P /QV do problema de observabilidade não é imediato. Para constatar esse 

problema, basta analisar as derivadas do fasor de corrente na matriz Jacobiana do Estimador 

de Estado híbrido WLS apresentada na seção anterior (BORGES; BENEDITO; LONDON 

JR., 2011; ZHU; ABUR, 2007). 

Dessa forma, são necessárias algumas considerações e/ou aproximações adicionais 

para viabilizar a utilização do modelo P para análise de observabilidade de sistemas 

híbridos. Considera-se então que uma dada PMU possua um número de canais de 

comunicação tal que possibilite a medição do fasor de tensão na barra i, onde está instalada, e 

do fasor de corrente da barra i para barra j. Considerando que a impedância de todos os ramos 

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

parte real do fasor de corrente da barra i para barra j (Iij), pode ser modelada como (CHEN; 

ABUR, 2006): 

real(Iij) =̃ θi − θj, (2.29) 

 

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 

corrente, para análise de observabilidade utilizando o modelo P, da seguinte forma: 

• As medidas de ângulo de fase das tensões nodais são modeladas como medidas de 

fluxo de potência em ramos fictícios, com impedância unitária, que conectam as barras onde 

as medidas foram realizadas com uma barra fictícia, representando a referência de GPS 

(BORGES; BENEDITO; LONDON JR., 2011). 

• As medidas de módulo de corrente são modeladas como medidas de fluxo no 

respectivo ramo. 

A Figura 2.6 exemplifica a estrutura da matriz Jacobiana de um estimador WLS 

híbrido linear, destacando as colunas correspondentes às MFSs da PMU instalada na barra i. 

Sendo: 𝑚𝜃𝑖
 MFS de ângulo de fase da tensão na barra i e 𝑚𝐶𝑖−𝑗

 parte real da MFS de corrente 

da barra i para barra j. 
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𝐻𝑃𝑀𝑈
𝑡  = 

  ⋯ 𝑚𝜃𝑖
 𝑚𝐶𝑖−𝑗

 ⋯  

𝜃𝑖  0 1 1 0  

⋮  ⋮ 0 0 ⋮  

𝜃𝑗   ⋮ 0 -1 ⋮  

𝜃𝐺𝑃𝑆  0 -1 0 0  

 

Figura 2.6 - Matriz Jacobiana para estimador híbrido (Retirado de (LONDON JR. et al., 2009)). 

 

Tratando as MFSs da forma supracitada, torna-se possível realizar a análise de 

observabilidade para sistemas de medição híbridos através de um processo de fatoração da 

matriz Jacobiana do modelo P, da mesma forma realizada para sistemas de medição 

formados apenas por medidas convencionais SCADA (BORGES; BENEDITO; LONDON 

JR., 2011; LONDON JR. et al., 2009). 

2.8 Considerações finais 

 Neste capítulo foram apresentados os conceitos necessários para o entendimento das 

diversas etapas do processo de EE em SEP, considerando apenas medidas convencionais 

SCADA e a inclusão das MFSs. Esses conceitos são fundamentais para entender a 

importância do projeto de sistemas de medição confiáveis para EE, bem como para o 

desenvolvimento do método proposto, que se baseia nas propriedades da matriz H que serão 

apresentadas no próximo capítulo. 
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3 Matriz H 

Conforme apresentado no capítulo 1, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de 

um método para projeto de sistemas de medição que utilize o AEMT e as propriedades da 

matriz H, minimizando o custo para aquisição e instalação de medidores (convencionais 

SCADA e/ou MFSs), UTRs e PMUs. A matriz H será utilizada basicamente para a 

realização de duas tarefas: 

• Avaliação das características qualitativas dos sistemas de medição gerados pelo 

AEMT (observabilidade e redundância de medidas SCADA, MFSs, UTRs e PMUs); 

• Realização de uma da Busca Local, que será detalhada no capítulo 6.  

Este capítulo apresenta as principais propriedades da matriz H, destacando a 

utilização da mesma para análise de observabilidade, identificação de MCs, CCMs e UTRs e 

PMUs críticas e também para projeto de SMCs para efeito de EE. 

3.1 Matriz H 

A matriz H é obtida a partir de um processo de fatoração triangular da matriz H do 

Estimador de Estado WLS, dada pela equação 2.1  apresentada no capítulo 2.  Dessa forma, a 

matriz H pode ser obtida considerando a formulação linear ou não linear desse estimador. 

Entretanto, tendo em vista que o modelo linear, conhecido também como modelo P, pode ser 

utilizado para análise de observabilidade e de redundância de medidas (KRUMPHOLZ; 

CLEMENTS; DAVIS, 1980; LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007), o  método 

proposto neste trabalho baseia-se nesse modelo. Dessa forma, neste capítulo será apresentada 

a matriz H do modelo P, obtida a partir da fatoração triangular da matriz Jacobiana H 

associada a esse modelo. Vale destacar que nesse modelo as variáveis de estado são os 

ângulos de fase das tensões nodais e as medidas consideradas usualmente são apenas as 

medidas SCADA convencionais de potência ativa. 
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Para facilitar a implantação computacional dos métodos desenvolvidos para análise de 

observabilidade e de redundância de medidas a partir da matriz H, optou-se em trabalhar 

com a transposta da matriz H, isto é, com a matriz H
t. 

Considerando o modelo 𝑃𝜃, a matriz H
t associada a um SEP observável apresenta a 

seguinte estrutura (LONDON JR.; BRETAS; ALBERTO, 2000): 

𝐻∆
𝑡

(𝑛)𝑥(𝑚)
=  

 

𝐼  

 

 

𝑅  

 

 

0 … 0 0 … 0 
 

Figura 3.1 - Matriz H
t. 

 

Sendo: 
 

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

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

𝑛: número de barras do sistema; 

𝑚: número de medidas instaladas no sistema. 

Observação 3.1: a última linha de H
t corresponde à barra escolhida como referência 

angular para sistemas que possuem apenas medidas SCADA. 

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

isoladamente, linearmente independentes. Em razão disto, as medidas correspondentes a essas 

colunas são chamadas de Medidas Básicas, pois são suficientes para tornar o sistema em 

consideração observável e as demais medidas são chamadas de Medidas Suplementares 

(correspondentes às colunas da submatriz R), que são utilizadas para garantir um adequado 

nível de redundância. 

A matriz H
t é obtida através de um processo de fatoração triangular da matriz 

Jacobiana transposta Ht que possui algumas particularidades (LONDON JR.; BRETAS; 

ALBERTO, 2000). Devido à matriz Ht ser uma matriz retangular, a fatoração será realizada 

através da combinação das suas linhas, correspondente às variáveis de estado do sistema. 

Desta forma, as linhas da matriz H
t correspondem às variáveis de estado equivalentes, que 

são combinações lineares das variáveis de estado do sistema. 
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Os elementos não nulos que aparecem em uma linha da matriz H
t indicam as medidas 

que dão informação da variável de estado equivalente correspondente àquela linha. Logo, 

através da análise da estrutura da matriz H
t é possível identificar os chamados conjunto p-

críticos de medidas (LONDON JR.; BRETAS; ALBERTO, 2000). 

Definição 3.1: 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). 

Assim, para p = 1, o método permite identificar as medidas críticas; para p = 2 os 

pares críticos; para p = 3 os trios críticos; e assim por diante. Através desses conjuntos, 

identifica-se o nível de redundância das medidas disponíveis.  

Definição 3.2: uma medida tem Nível de Redundância (NR) (p-1), se o conjunto p-

crítico, com menor número de medidas, a que ela pertencer, possuir p medidas. 

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

identificação dos conjuntos p-críticos de medidas que contém apenas uma Medida Básica; e 

(ii) identificação dos conjuntos p-críticos de medidas que contém mais de uma Medida 

Básica. 

 A seguir será demonstrada que a segunda fase é uma aplicação recursiva da primeira. 

Considera-se então o seguinte Teorema, cuja demonstração é apresentada em (LONDON JR.; 

ALBERTO; BRETAS, 2001): 

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

pertençam a uma mesma linha da matriz H
t, formam um conjunto p-crítico de medidas 

contendo apenas uma Medida Básica. 

Através do Teorema 1 verifica-se que, quando uma linha tem apenas um elemento não 

nulo, significa que a informação do estado equivalente correspondente àquela linha é 

fornecida apenas por uma medida, portanto, essa medida é crítica e possui NR igual a 0 

(zero). 

Para realizar a segunda fase da busca utilizando as diretrizes do Teorema 1, elimina-se 

uma Medida Básica não-crítica da matriz H
t, para, em sequência, proceder-se a obtenção da 
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nova matriz H
t. Como a medida retirada é linearmente dependente de pelo menos uma 

Medida Suplementar, existe outra medida que pode substituí-la. Efetuando a substituição, 

obtém-se a nova matriz H
t. Analisando as linhas desta matriz, considerando o Teorema 1, 

conclui-se que as p medidas, associadas aos novos conjuntos p-críticos identificados, 

constituem, juntamente com a Medida Básica que foi retirada, um conjunto (p+1) crítico de 

medidas. 

Aplicando-se esse processo a todas as Medidas Básicas com NR maior ou igual a 1, 

identificam-se todos os conjuntos p-críticos, contendo duas Medidas Básicas. Continuando 

esse processo, eliminando conjuntos de “b” Medidas Básicas, com NR maior ou igual a b, 

todos os conjuntos p-críticos de medidas, com p  (b+1), contendo (b+1) Medidas Básicas, 

serão identificados. 

3.2 Identificação de MCs e de CCMs através da matriz H
t 

Conforme apresentado na seção anterior, para identificar as MCs a partir da estrutura da 

matriz H
t basta realizar uma busca das linhas de H

t e verificar quais delas possuem apenas 

um elemento não nulo. Caso isso ocorra, as medidas correspondentes às colunas desses 

elementos serão identificadas como MCs. 

 Para identificar os CCMs, a partir da estrutura da matriz H
t, identificam-se, 

inicialmente, os conjuntos p-críticos de medidas com p = 2, ou seja, os pares críticos de 

medidas. Isto porque as duas medidas que constituem um par crítico pertencem ao mesmo 

CCM (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007). 

 Importa esclarecer que conjunto p-crítico não é, por definição, a mesma coisa que 

CCM, pois, de acordo com a sua definição, CCM é o conjunto de medidas, constituído por 

medidas redundantes, em que a eliminação de uma medida qualquer, a ele pertencente, torna 

as demais medidas críticas. Dessa forma, um conjunto p-crítico de medidas será igual a um 

CCM, somente quando ambos possuírem duas medidas, porquanto, a retirada de uma das 

medidas de um par crítico torna a outra crítica. Entretanto, os conjuntos p-críticos com p  2 

não constituem CCMs. Por exemplo, o conjunto p-crítico, com p = 1, é a própria MC; já em 

um conjunto p-crítico, com p = 3, verifica-se que a retirada de uma das suas medidas não 

torna as demais medidas críticas.  
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 Em (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007) apresentou-se um método para 

identificação de MCs e de CCMs, a partir da análise da estrutura da matriz H
t, que consiste 

das seguintes etapas:  

1o Etapa: mediante as medidas disponíveis, construir a matriz Ht, obtendo a matriz H
t. Em 

seguida identificar, através das linhas de H
t, as MCs e os pares críticos de medidas, formados 

por apenas uma Medida Básica; 

2o Etapa: dentre os pares críticos identificados na primeira etapa, selecionar aqueles que não 

possuem Medida Suplementar em comum. As duas medidas, de cada um desses pares críticos, 

constituem um CCM, formado por apenas duas medidas; 

3o Etapa: dentre os pares críticos identificados na primeira etapa, selecionar grupos que 

possuam pelo menos uma Medida Suplementar em comum. As medidas pertencentes, a cada 

um desses grupos, constituem um único CCM, formado por mais de duas medidas; 

4o Etapa: se existir alguma Medida Básica, não crítica, que não pertença aos CCMs já 

identificados, elimina-se, da matriz H
t, tal medida. Em seguida, obtém-se a nova matriz H

t, 

e, analisando as linhas desta matriz, as Medidas Básicas, que agora são identificadas como 

críticas, constituirão, juntamente com a Medida Básica eliminada, um CCM. 

A 4o Etapa é finalizada quando todas as Medidas Básicas não críticas, não 

pertencentes a CCMs já identificados, tiverem sido analisadas. Na pior situação em termos de 

processamento, exigir-se-iam, na 4º Etapa, no máximo (n-1) re-fatorações parciais, 

acompanhadas de contagens de elementos não nulos em (n-1) matrizes (LONDON JR.; 

ALBERTO; BRETAS, 2007). Tal situação ocorreria quando nenhum conjunto p-crítico, com 

p  2, fosse identificado na primeira etapa. 

3.3 Método para projeto de sistemas de medição baseado na matriz H 

Em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) foi proposto um método para projeto de 

SMCs, isto é, sistemas de medição observáveis e isentos de MCs, CCMs e UTRs críticas (esse 

método não considera a existência de MFSs). Esse método pode ser empregado tanto para 

projeto de um novo sistema de medição confiável, quanto para aperfeiçoamento (ou 

simplesmente fortalecimento) de um sistema de medição já existente.  
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Para aplicar o método na análise e fortalecimento de um sistema de medição já 

existente, deve-se considerar o fato de o sistema em análise já possuir alguns medidores e 

algumas UTRs. 

Importa destacar que a instalação de uma medida convencional SCADA implica 

obrigatoriamente em uma estrutura para transmitir os seus dados para o centro de operação, 

ou seja, é necessária a existência de uma UTR na barra (ou subestação) em que a medida será 

instalada. Desta forma, o método proposto em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) 

possibilita a instalação de medidores de duas formas: (i) através da seleção de Medidas 

Candidatas: consiste em selecionar, para instalação, novos medidores em barras que já 

possuem UTRs; e (ii) através da seleção de medidas que estão localizadas em barras que não 

possuem UTRs instaladas, as chamadas medidas em UTRs candidatas. 

Quando o método for aplicado para projetar um novo sistema de medição, isto é, um 

sistema que inicialmente está desprovido de medidores e UTRs, no início da análise não 

existirão Medidas Candidatas para serem selecionadas, tendo em vista a inexistência de UTRs 

instaladas no sistema.  

A seguir, o método proposto em  (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) será 

apresentado considerando o problema de análise e fortalecimento de um sistema de medição 

já existente. Ele trabalha em três fases distintas, sendo: 

 Fase 1: Análise e restauração da observabilidade 

Nesta fase, o primeiro passo é investigar 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. 

Para essa análise, proceder-se-á a fatoração triangular da matriz Ht. Caso o sistema 

seja observável, a fatoração resultará em apenas um Pivô Zero (PZ), isto é, um elemento zero 

na diagonal (n,n), sendo "n" o número de barras do sistema. Lembrando que, para o modelo 

P , se o sistema é observável, o posto da correspondente matriz Ht será (n-1) (quando não 

considera-se a existência de MFSs). 

Caso o sistema não seja observável, surgirá, durante a fatoração de Ht, um PZ antes da 

diagonal (n,n). Além disso, todas as colunas em Ht terão elementos não nulos na linha do PZ. 

Isto indica que nenhuma medida fornece informação sobre a variável de estado equivalente 
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correspondente à linha do PZ. Nesta situação, o próximo passo do método será a busca por 

uma Medida Candidata, que dê aquela informação. 

Essa busca6 realiza-se da seguinte forma: (i) cria-se uma nova coluna na matriz Ht, que 

está sendo fatorada, onde será armazenada uma Medida Candidata qualquer; (ii) aplica-se a 

essa coluna os fatores triangulares, determinados até aquele instante da fatoração; (iii) caso 

apareça um elemento não nulo na citada coluna, na linha correspondente ao PZ, então a 

correspondente Medida Candidata é selecionada para ser instalada. 

Pode haver situações em que não exista nenhuma Medida Candidata que forneça a 

informação do estado equivalente correspondente à linha do PZ, ou seja, situações em que não 

se permita restaurar a observabilidade do sistema através da instalação de um medidor em 

uma subestação que já possui UTR. Buscar-se-á então, através do método, uma UTR que dê a 

informação desejada, de forma análoga à busca por Medidas Candidatas (essa busca foi 

chamada de busca por UTRs candidatas). A diferença entre ambas é que, na busca de uma 

nova UTR, considera-se, ao mesmo tempo, todas as medidas transmitidas por essa UTR. Se 

pelo menos uma das medidas de uma UTR candidata fornecer a informação desejada, tal UTR 

e a correspondente medida serão selecionadas para serem instaladas e as demais medidas 

fornecidas por essa UTR serão classificadas agora como Medidas Candidatas. 

O processo de busca por medidas e/ou UTRs candidatas continuará até que, na 

fatoração de Ht, apareça apenas um PZ na posição (n,n). 

 

Algoritmo da Fase 1 

Passo 1: a partir das medidas disponíveis no sistema de medição já existente, montar a matriz 

Ht. Em seguida, fatorar Ht, armazenando os fatores triangulares até que Ht (d,d) = 0. Se d = n, 

o sistema é observável, considerando o sistema de medição já existente, e fim de 

processamento. Caso contrário, seguir para o próximo passo. 

Passo 2: verificar se é possível obter a informação da variável de estado equivalente, 

correspondente à linha d, através de uma das Medidas Candidatas. Se for possível, selecionar 

essa medida e vá para o passo 3. Caso contrário, determinar qual a UTR candidata fornece a 

informação daquela variável de estado equivalente. Em seguida, selecionar essa UTR e seguir 

para o passo 3. 

                                                           
6 Este procedimento de busca será utilizado nas Fases 2 e 3 do método. 
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Passo 3: continuar a fatoração da matriz Ht, até que Ht (d,d) = 0. Se d = n, o sistema tornou-se 

observável, considerando o sistema de medição já existente e a instalação das medidas e/ou 

UTRs selecionadas no passo 2; e o processo termina. Caso contrário, voltar ao passo 2. 

 Fase 2: Análise e restauração do nível de redundância das medidas 

O objetivo dessa fase é a obtenção de um sistema de medição formado apenas por 

medidas com NR maior que 1 (um), pois, considerando a definição de NR apresentada 

anteriormente, para tal sistema de medição pode-se afirmar que: (i) está garantida a ausência 

de MCs e de CCMs, porquanto MC tem NR zero e, de acordo com a definição de CCMs, as 

medidas que constituem tais conjuntos possuem NR 1; e (ii) o sistema associado ao mesmo 

continua observável, mesmo com a perda simultânea de duas medidas quaisquer, sendo estas 

transmitidas ou não por UTRs distintas.  

Para a garantia de que todas as medidas de um sistema de medição tenham NR > 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 

todas as Medidas Básicas possuam NR > 1, para se confirmar a ausência de conjuntos p-

críticos com p ≤ 2. Em razão disso, a primeira análise que o método proposto permite realizar, 

nesta fase, é identificar o NR das Medidas Básicas, analisando a estrutura da matriz H
t da 

forma apresentada em (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2001). Caso exista alguma 

Medida Básica, com NR ≤ 1, procede-se à busca das medidas e/ou UTRs candidatas, que 

propiciem o aumento de tal NR. Para isto, são duas as etapas necessárias: 

Etapa 1: determinar qual a informação dada pela Medida Básica, com NR ≤ 1: consiste em 

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

a essa medida. 

Etapa 2: realizar a busca por uma medida e/ou UTR candidata, dando a informação da 

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

Algoritmo da Fase 2 

Considerando a seção anterior, o algoritmo da Fase 2 consiste, basicamente, dos 

seguintes passos: 
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Passo 1: identificar o NR das Medidas Básicas. Se existir alguma Medida Básica com NR ≤ 1, 

vá para o próximo passo. Caso contrário, fim de processamento. 

Passo 2: identificar cada linha dos elementos não nulos, pertencentes às colunas de H
t, 

correspondentes às Medidas Básicas com NR ≤ 1. Seguir para o próximo passo. 

Passo 3: certificar se é possível obter a informação da variável de estado equivalente, 

correspondente a pelo menos uma das linhas identificadas no passo 1, através de alguma 

Medida Candidata. Se for possível, selecionar essa medida para ser instalada e voltar ao passo 

1. Caso contrário, determinar qual UTR fornece a informação correspondente a uma daquelas 

linhas. Em seguida, selecionar essa UTR e voltar ao passo 1. 

 Fase 3: Identificação e aumento da redundância das UTRs críticas 

Inicialmente verifica-se, através do método, a existência de alguma UTR crítica no 

sistema de medição resultante da execução das fases 1 e 2. Caso não exista, 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 redundantes as UTRs críticas. 

Identificação de UTRs criticas 

O método proposto permite a identificação das UTRs críticas, através da análise da 

estrutura da matriz H
t, resultante da execução das fases 1 e 2. Tal análise compreende dois 

passos, que são as seguintes: 

Passo 1: através da estrutura da matriz H
t, identificar os conjuntos p-críticos de medidas, 

formados por apenas uma Medida Básica. Em seguida, classificar como crítica a UTR que 

transmitir pelo menos um desses conjuntos. 

Neste passo é possível a identificação das UTRs críticas, que transmitam pelo menos 

um conjunto p-crítico, formado apenas por uma Medida Básica. Entretanto, como 

demonstrado em (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2001), podem existir conjuntos p-

críticos, formados por mais de uma Medida Básica, cuja identificação não se faz diretamente 

através da estrutura da matriz H
t. Logo, podem existir UTRs que são críticas por 

transmitirem pelo menos um desses conjuntos p-críticos. Proceder-se-á a identificação dessas 

UTRs críticas, no passo 2 desta análise.  
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Passo 2: se existir alguma UTR ainda não identificada como crítica, que transmita mais de 

uma Medida Básica, eliminar da matriz H
t as colunas correspondentes a todas as medidas 

transmitidas por ela. Em seguida, verificar se é possível obter uma nova matriz H
t, trocar as 

posições de suas colunas. Se isto não for possível, a UTR que foi eliminada é classificada 

como crítica. 

Este passo é finalizado quando todas as UTRs que transmitirem mais de uma Medida 

Básica, não classificadas como crítica na primeira etapa, tiverem sido consideradas. 

Aumentando a redundância das UTRs 

Para a determinação do local onde devem ser instalados medidores e/ou UTRs a fim 

de tornar redundantes as UTRs identificadas como 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, verificar qual a linha correspondente ao conjunto p-crítico transmitido por 

essa UTR. Em seguida proceder à busca de uma medida e/ou UTR candidata, 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, determinar quais as linhas da matriz H
t, não considerando a última linha 

dessa matriz, que após a eliminação da UTR crítica, tenham ficado com todos os seus 

elementos iguais a zero. Em sequência, proceder a busca das medidas e/ou UTRs candidatas 

que fornecem informações das variáveis de estado equivalentes. 

Algoritmo da Fase 3  

Considerando as duas etapas referentes à identificação das UTRs críticas, bem como 

aquelas outras duas relativas ao aumento da redundância dessas UTRs críticas, o algoritmo da 

fase 2 consiste basicamente dos seguintes passos: 

Passo 1: identificação de UTRs críticas. Se for identificada pelo menos uma UTR crítica, 

seguir para o próximo passo. Caso contrário, fim de processamento. 

Passo 2: determinação e seleção das medidas e/ou UTRs candidatas, que tornam redundantes 

as UTRs identificadas como críticas no passo anterior. 
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3.4 Exemplo de aplicação do método 

Neste exemplo, o método proposto em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) é 

aplicado ao sistema de 6 barras, associado ao sistema de medição ilustrado na Figura 3.2. A 

figura considera a existência de uma UTR por barra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
Figura 3.2 - Sistema de 6 barras associado a um sistema de medição. 

 

Em razão de o método proposto em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) exigir a 

realização de cálculos numéricos e sabendo que as características qualitativas de sistemas de 

medição dependem somente do tipo e da localização das medidas disponíveis e não do valor 

dos parâmetros da rede, para tornar mínima a probabilidade de ocorrência de erros de 

arredondamento a matriz Ht será construída atribuindo-se às reatâncias de linha o valor 1. 

De acordo com a Figura 3.2, o conjunto de medidas e UTRs candidatas, para o 

fortalecimento daquele sistema de medição, 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), destacadas na cor cinza;  

(1) 

I1 

F1 

F2 F3 

F4 

F5 

F6 

UTR1 UTR2 UTR3 

UTR4 

(2) 

(3) (4) (5) 

(6) 

I6 

I5 

UTR6 

UTR5 

I3 F7 

F8 
F9 

F11 F10 I4 

F12 
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• 2 UTRs candidatas: uma UTR na barra 2 (UTR 5), que transmite a medida de injeção 

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 (I4), e 

as medidas de fluxo da barra 4 para a barra 3 (F10), da barra 4 para a barra 5 (F11) e da barra 

4 para a barra 6 (F12). 

 

Fase 1: análise e restauração da observabilidade 

Passo 1: montar a matriz Ht, a partir do sistema de medição já existente: 

  UTR1 UTR2 UTR3 UTR4 

  F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 

 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 

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

Ht= 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 

 

Fatorar essa matriz até Ht (d,d) = 0, obtém-se: 

  
F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 

 1 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 

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

Ht= 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 3.2: Os números que aparecem entre parênteses são os fatores 

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

Passo 2: verificar se a Medida Candidata I3 fornece informação do estado equivalente 

correspondente à linha 3. Criar então a coluna 10, na matriz Ht, onde será armazenada a 

medida I3. Em seguida, aplicar a essa coluna os fatores triangulares obtidos até o momento. A 

matriz Ht torna-se: 

  F1 F2 I1 F3 F4 F5 I5 F6 I6 I3 

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

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

Ht= 3 0 (1) 0 -1 0 0 0 0 0 1 

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

 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

 

Como Ht(3,10) ≠ 0, selecione I3 e seguir para o passo 3. 

Passo 3: fatorando Ht até Ht (d,d) = 0, obtém-se, após a troca de posições de algumas colunas 

de Ht, que se fez necessária: 

  
F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

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

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

Ht= 3 0 (1) 1 0 0 -1 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, o processo termina. 
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Fase 2: análise e restauração do nível de redundância 

Para executar esta fase, inicialmente se obtém a matriz H
t, a partir da matriz Ht 

parcialmente fatorada na Fase 1. A matriz H
t é: 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

 1 1 
0 

0 0 0 0 
0 

1 0 0 

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

H
t= 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
t anterior, representa as Medidas Básicas 

(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: 

  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 segundo (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2001), verificar se 

as Medidas Básicas I3, F5 e F6 tem NR ≤ 1, como destacado na matriz H
t: 

 

 

I R 
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F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 

 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

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

H
t= 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 elementos não 

nulos nas linhas: 3, 4 e 5. 

Passo 3: incluindo a Medida Candidata F7, da UTR2 já instalada, obtém-se a seguinte matriz 

H
t: 

  F1 F2 I3 F5 F6 F3 I5 F4 I6 I1 F7 

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

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

H
t= 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 possui um elemento não nulo na linha 3, F7 é selecionada para ser 

instalada; voltar ao Passo 1. 

Passo 4: as Medidas Básicas I3, F5 e F6 ainda possuem NR ≤ 1. 

Passo 5: as colunas correspondentes às Medidas Básicas I3, F5 e F6 possuem elementos não 

nulos nas linhas 3, 4 e 5. 
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Passo 6: como não existem mais Medidas Candidatas, o método testa as medidas de outras 

UTRs não instaladas. Iniciando pela UTR 5, obtém-se a seguinte matriz H
t: 

 
 

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 

H
t= 

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 

 

Após a análise da matriz, verifica-se que não apareceu nenhum elemento não nulo nas 

linhas 3, 4 e 5, nas colunas de H
t, correspondentes às medidas transmitidas pela UTR 5. 

Logo essa UTR não será selecionada para instalação. 

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 

H
t= 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 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 

 

Após a inclusão das medidas transmitidas pela UTR 6, apareceram elementos não 

nulos nas linhas 3, 4 e 5. A partir dessa análise, as medidas transmitidas pela UTR 6 (F10, 

F11, I2 e I4) serão instaladas e voltar ao passo 4. Como todas as Medidas Básicas têm NR > 1 

o processo termina. 

Fase 3: identificação e aumento de redundância das UTRs críticas 

Passo 1: identificando UTR crítica.  
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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 essa etapa 

não identifica nenhuma UTR crítica. 

Etapa 2: a UTR 1 é a única UTR que transmite mais de uma Medida Básica, portanto 

é necessário aplicar a análise da etapa 1 a cada uma dessas UTRs.  

Analisando a UTR 1: eliminando da matriz H
t as colunas correspondentes às medidas 

transmitidas por essa UTR, obtém-se a seguinte matriz H
t: 

  F4 F7 I3 F5 F6 F3 I5 I6 F10 F11 F12 I4 

 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 

H
t= 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, pois o sistema continua observável. 

Como resultado da análise do sistema de medição apresentado na Figura 3.2, o método 

proposto em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 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; e (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. 

O processo que será proposto neste trabalho, tanto para identificação de PMUs 

críticas, quanto para torna-las redundantes, através da análise da estrutura da matriz H
t, 

realiza-se de forma semelhante ao realizado para UTRs críticas (LONDON JR. et al., 2009), 

porém a modelagem das medidas deve ser realizada conforme exposto na seção 2.7.2. 
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3.5 Considerações finais 

 Neste capítulo foi apresentado, inicialmente, o processo de obtenção da matriz H a 

partir da fatoração triangular da matriz Jacobiana H (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 

2001). Em seguida, foram destacadas as propriedades da matriz H que permitem a análise de 

características qualitativas de sistemas de medição. Em especial, foram detalhados os métodos 

baseados na matriz H que possibilitam a identificação de MCs e de CCMs (LONDON JR.; 

ALBERTO; BRETAS, 2001), bem como o projeto de SMCs (LONDON JR.; BRITO; 

BRETAS, 2002). Todas essas propriedades da matriz H serão exploradas pelo método 

proposto neste trabalho para projeto de sistemas de medição, que fará uso dessa matriz e de 

um AEMO. O próximo capítulo dedicar-se-á à Computação Evolutiva e Metaheurística, 

trazendo informações importantes para o entendimento e desenvolvimento do método 

proposto. 
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4 Computação Evolutiva e Metaheurística 

Este capítulo aborda conceitos básicos sobre: problemas de otimização multiobjetivo, 

Busca Local, Algoritmos Genéticos, Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo, Algoritmo de 

Estimação de Distribuição, e, com mais detalhes, o Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo em 

Tabelas utilizado como base para desenvolvimento do método proposto neste trabalho. 

4.1 Introdução 

Otimização, em linhas gerais, é uma área do conhecimento que busca os extremos 

(minimizar ou maximizar) de uma função através de valores contidos em domínios 

determinados. Tomando como exemplo o projeto de construção de um forno elétrico, a sua 

função pode representar o custo ou a sua eficiência energética. No processo de otimização 

deve ficar claro o motivo pelo qual deseja-se determinar o extremo da função, como no 

exemplo citado: (i) projeto de mínimo custo; ou (ii) projeto com a máxima eficiência 

energética. O domínio no qual é executada a otimização, ou seja, a região do espaço de 

variáveis da função na qual se procura determinar o seu extremo, corresponde ao conjunto de 

diferentes alternativas disponíveis para a construção do projeto. Cabe destacar que grande 

parte dos estudos realizados em otimização consideram que a função objetivo retorna um 

único valor real (mono-objetivo), porém aplicações práticas normalmente consideram mais de 

um objetivo (GASPAR-CUNHA; ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). 

Normalmente, o conjunto de variáveis  de um problema possui restrições que devem 

ser satisfeitas para a sua solução. As variáveis de um problema de otimização podem assumir 

valores contínuos (reais), discretos ou ambos. Quando todas as variáveis são discretas, define-

se uma subárea da otimização chamada Otimização Combinatória. Nesses casos, quando o 

número de variáveis é grande, a busca por todas as possíveis combinações cresce 

exponencialmente, tornando inviável o seu tempo de processamento. 

Uma alternativa na resolução desses problemas complexos são as Heurísticas. Elas 

são procedimentos que não garantem o atingimento da solução ótima, nem tão pouco a sua 
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proximidade, mas permitem que seja alcançada uma “boa solução”. Nos últimos anos tem 

havido um alinhamento entre a Computação Evolutiva (CE) e algumas linhas da Pesquisa 

Operacional (ARENALES et al., 2006), criando técnicas heurísticas genéricas de propósito 

geral para problemas de otimização, as chamadas Metaheurísticas. Ao contrário das 

heurísticas, as Metaheurísticas tentam propor técnicas gerais aplicáveis a maior parte dos 

problemas combinatórios. Alguns exemplos dessas técnicas são a Busca Tabu (GLOVER, 

1989), Busca Local Iterada (ou ILS, do inglês Iterated Local Search) (LOURENÇO; 

MARTIN; STUTZLE, 2010) e uma Pesquisa em Vizinhança Variável (ou VNS, do inglês 

Variable Neighborhood Search) (HANSEN; MLADENOV, 2001). 

4.2 Busca Local 

 A busca local, de maneira geral, é um método de pesquisa local que: (i) inicia o 

processo de pesquisa a partir de uma solução; (ii) escolhe uma solução vizinha com melhor 

valor na função de aptidão; e (iii) termina em um ótimo local (GASPAR-CUNHA; 

ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). 

 A Busca Local pode ser vista como uma caminhada em um grafo direcionado, cujos 

vértices são soluções e as arestas conectam os pontos vizinhos, como representado na Figura 

4.1. A distância entre as soluções é dada pela função que gera os indivíduos vizinhos e, apesar 

da sua simplicidade, gera bons resultados para uma determinada classe de problemas 

(AARTS; LENSTRA, 2003; JOHNSON, 1990).  

 

Com Busca Local Sem Busca Local 

Figura 4.1 - Comparação de evolução com e sem Busca Local (adaptada de (AARTS; LENSTRA, 2003; 

JOHNSON, 1990)). 

Um dos problemas em que a Busca Local tem bom desempenho é o “Problema do 

Caixeiro Viajante”, que consiste em encontrar o circuito mais curto em um conjunto de 

cidades, visitando-se cada uma delas apenas uma vez. Diversos métodos, utilizando o 

Vizinhança Ótimo local Ótimo local 
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conceito de busca local, foram propostos para a sua resolução (BAUM, 1986; HELSGAUN, 

2013; JOHNSON; MCGEOCH, 1997; MARTIN; OTTO; FELTEN, 1991).  

Porém, alguns pesquisadores tem demostrado que, para uma determinada classe de 

problemas complexos, o número de vizinhos possíveis a serem percorridos é exponencial, nos 

piores casos (JOHNSON; PAPADIMITRIOU, 1988). Devido a essa característica, as buscas 

locais podem utilizar os conhecimentos do problema para serem mais eficientes. Neste 

trabalho, propõe-se uma Busca Local que se baseia no método da matriz H para gerar 

soluções vizinhas factíveis, como será detalhado no capítulo 6. 

Nos últimos anos foram propostas diversas heurísticas inspiradas em mecanismos de 

adaptação dos seres vivos, dentre elas, a CE. A CE baseia-se em mecanismos de adaptação 

dos seres vivos na natureza, pois eles produzem soluções adequadas para problemas de grande 

complexidade. Uma das primeiras abordagens nesse contexto foi a Seleção Natural proposta 

por Darwin, onde os seres vivos mais adaptados transportam suas características às próximas 

gerações (DARWIN, 1859).  

Alguns problemas como a adaptação de espécies a seu ambiente, a busca por alimento, 

a organização coordenada de grupos de animais, entre outros, envolvem buscas em espaços de 

grandes dimensões (GOLDBERG, 1989). Esses problemas inspiraram várias técnicas de CE, 

sendo os Algoritmos Genéticos uma das mais utilizadas. 

4.3 Algoritmos Genéticos 

Os Algoritmos Genéticos são métodos de busca, desenvolvidos durante a década de 

60, inspirados nos princípios de seleção natural e genética (GOLDBERG, 1989). De acordo 

com Darwin, a evolução natural ocorre através de dois mecanismos: seleção e a reprodução. 

A seleção procura garantir que os indivíduos mais aptos tenham maior probabilidade de 

sobreviver e a reprodução permite que os descendentes gerados tenham características 

diferentes de seus pais. Esses mecanismos permitem que haja uma evolução na população 

durante as gerações (DARWIN, 1859). 

O AG utiliza um conjunto de elementos do espaço de busca (soluções candidatas do 

problema), chamado usualmente de população, para realizar transformações durante 

sucessivas iterações (gerações) com o objetivo de encontrar boas soluções. Cada solução do 

problema, também chamada de indivíduo ou cromossomo, é analisada de acordo com uma 

função de aptidão, que deve representar a capacidade da solução em resolver o problema. Os 

indivíduos avaliados pela função de aptidão recebem uma nota (fitness) e os mais adaptados 
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de uma geração, normalmente, são selecionados para dar origem à próxima população. Nesses 

indivíduos são aplicadas transformações através de operadores, os chamados operadores 

genéticos (MICHALEWICZ, 1996). 

No AG, os indivíduos são codificados de acordo com cada problema, devendo 

representar uma solução como um todo e ser o mais simples possível. No AG clássico 

proposto em (HOLLAND, 1992), os indivíduos eram codificados em strings de tamanho fixo. 

Cada item dessa string recebe o nome de gene, podendo assumir valores binários, inteiros ou 

reais, como apresentado na Figura 4.2. 

Codificação binária 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 

Codificação Inteira 1 8 5 44 5 8 9 1 0 9 

Codificação Real 2,4 8,9 2 6,3 9,9 1,2 1,1 5,7 0,6 1 

 

Figura 4.2 – Tipos de codificação mais comuns. 

Em diversas aplicações práticas, como por exemplo, em problemas de otimização 

numérica, a codificação binária tem desempenho insatisfatório. Nesse caso a codificação 

inteira, ou de ponto flutuante, é mais eficiente (DEB, 2011; MICHALEWICZ, 1996). Alguns 

problemas necessitam ainda de representações específicas, como, por exemplo, a utilizada em 

(VIGLIASSI et al., 2009). Essa representação utiliza uma string de números inteiros, não 

repetidos, que expressa a ordem de entrada das medidas no método da matriz H. Em 

(ROTHLAUF, 2006) são apresentadas recomendações para criação de representações 

eficientes. 

A evolução inicia com uma população gerada aleatoriamente e com um determinado 

tamanho, usualmente chamado de tamanho da população inicial. Em um AG simples o 

tamanho da população mantem-se fixo durante a evolução e a distribuição dos indivíduos é 

uniforme. Porém, em problemas mais complexos, tenta-se influenciar a geração de indivíduos 

na população inicial utilizando um conhecimento prévio sobre o problema, a fim de gerar 

indivíduos factíveis em regiões promissoras do espaço de busca. Podem ser utilizadas 

distribuições de probabilidades para inserir tendências de busca em regiões promissoras do 

espaço de busca (GOLDBERG, 2002). 

Após a geração da população inicial, os indivíduos são avaliados pela função de 

aptidão e ocorre a seleção. A seleção para as próximas gerações pode ser realizada através de 

vários métodos, sendo os mais comuns: 
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• Roleta: cada indivíduo da população é representado em uma roleta com probabilidade 

proporcional ao seu fitness. Dessa forma, os indivíduos com maior aptidão têm uma porção 

maior da roleta e tem maior probabilidade de serem selecionados  (GOLDBERG, 1989); 

• Torneio: consiste em selecionar aleatoriamente um subconjunto de indivíduos da 

população atual e, dentre eles, selecionar o melhor (MICHALEWICZ, 1996); 

• Truncamento: baseia-se em um ranking, onde os indivíduos são ordenados de acordo 

com o fitness e cada indivíduo recebe um número inteiro, que representa sua posição em 

relação aos demais indivíduos da população. Quanto melhor a posição do indivíduo, melhor 

será a sua aptidão em relação ao problema (JONG; FOGEL; SCHWEFEL, 1997). 

Nos métodos de seleção dos indivíduos para próxima geração, é comum escolher o 

melhor indivíduo da população atual e copiá-lo para próxima. Essa forma de seleção é 

chamada Elitismo e visa aumentar a probabilidade desse indivíduo propagar as suas 

características entre os demais da população (FOGEL, 1994). 

No processo de seleção, alguns indivíduos podem ser selecionados várias vezes, 

enquanto outros poderão nunca ser escolhidos. Essa pressão seletiva possibilita a 

convergência gradual do algoritmo a áreas promissoras do espaço de busca. Uma alta pressão 

seletiva pode diminuir rapidamente a diversidade genética da população, portanto limita a 

capacidade de o algoritmo explorar o espaço de soluções (BACK, 1994; MICHALEWICZ, 

1996). 

A partir dos indivíduos selecionados, a nova população será gerada através dos 

operadores genéticos. Eles são responsáveis pela geração de novas soluções, ao mesmo tempo 

que procuram garantir que o processo mantenha um nível adequado de diversidade. Os 

operadores genéticos mais frequentemente usados em AEs são a recombinação (crossover) e a 

mutação (GOLDBERG, 1989). 

O crossover cria novos indivíduos através da recombinação de dois ou mais 

indivíduos, chamados pais. Para realizar essa recombinação são utilizados um pontos de 

corte ou pontos de crossover, que separam os indivíduos pais em partes. Ele permite, através 

dos pais selecionados, que as próximas gerações herdem características boas da geração atual. 

Existem diversos tipos de crossover, variando principalmente a quantidade e o local dos 

pontos de corte. A Figura 4.3 apresenta o crossover com um e dois pontos. 
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Um ponto 

 
 

 

Dois pontos 

 

 
               Pais Filhos 

 

Figura 4.3 – Exemplo de crossover de um e dois pontos. 

Existe ainda o crossover Uniforme, que considera a probabilidade de 50% de cada 

indivíduo pai estar presente nos indivíduos filhos. A escolha dos genes é feita de forma 

aleatória, como mostra a Figura 4.4 (SASTRY; GOLDBERG; KENDALL, 2005).  

 
                Pais                        Filhos 

Figura 4.4 – Crossover Uniforme. 

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

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

sequências ou ordens, não é permitida a repetição do valor dos genes nos mesmos indivíduos 

e o crossover tende a ser mais trabalhoso (VIGLIASSI et al., 2009). Em (JONG; FOGEL; 

SCHWEFEL, 1997) são descritas algumas técnicas para tornar esse tipo de crossover mais 

eficiente. 

Com a finalidade de inserir diversidade na população e assegurar a melhor exploração 

do espaço de busca de possíveis soluções, a mutação modifica aleatoriamente um ou mais 

genes de um cromossomo (MICHALEWICZ, 1996). O operador de mutação padrão para 

codificações binárias, propostas em (HOLLAND, 1992), realiza simplesmente a troca do 

valor de um gene do cromossomo, como apresentado na Figura 4.5. 

Antes da mutação 

0 1 0 0 0 1 1 

Após a mutação 

0 1 0 0 1 1 1 

 

Figura 4.5 - Exemplo de mutação. 

Pontos de corte 

Ponto de corte 
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A probabilidade de ocorrência da mutação em um gene é chamada de taxa de 

mutação. Normalmente essa taxa tem um valor pequeno, a fim de não perder as informações 

armazenadas nos indivíduos evoluídos, equilibrando os dois objetivos aparentemente 

conflitantes: o aproveitamento das melhores soluções e a exploração do espaço de busca 

(MICHALEWICZ, 1996). 

Os operadores genéticos devem ser determinados com precisão, pois necessitam 

explorar corretamente o espaço de busca de um problema. A Figura 4.6 mostra um panorama 

do espaço de busca de um dado problema, em que procura-se maximizar uma função, cujos 

valores estão representados pelo traço vermelho. No eixo horizontal estão representadas as 

soluções e no eixo vertical os respectivos fitness. Na figura nota-se que existem regiões de 

valores ótimos (picos), porém existem dois ótimos locais e apenas um ótimo global. Os 

operadores genéticos devem permitir ao AG migrar entre as regiões com ótimos locais a fim 

de encontrar o ótimo global (DEB, 2011). 

 
Figura 4.6 – Panorama do espaço de busca das soluções. 

A otimização termina quando um determinado critério é satisfeito. Os critérios de 

paradas mais comuns são baseados em tempo (número de iterações ou tempo de 

processamento) ou no fitness (atingimento do fitness esperado ou  estagnação da evolução) 

(BHANDARI; MURTHY; PAL, 2012; CASTRO; MÜLLER, 2016; MICHALEWICZ, 1996). 

Uma revisão dos métodos para definição dos critérios de parada pode ser encontrada em 

(BHANDARI; MURTHY; PAL, 2012). A Figura 4.7 ilustra as etapas do processo evolutivo 

de um AG. 

 

Fitness 

Ótimo local 

Ótimo local 

Ótimo global 

Soluções 
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Figura 4.7 - Etapas do processo evolutivo de um AG. 

O algoritmo básico de um AG é apresentado no livro “Genetic algorithms + data 

structures = evolution programs” (MICHALEWICZ, 1996). O algoritmo apresentado neste 

livro utiliza a variável t para representar as iterações e P  a população, conforme ilustrado a 

seguir: 

Algoritmo Genético 

t ← 0 

inicialize P(t) 

avalie P(t) 

enquanto (não (condição de parada) ) faça 

 t ← t + 1 

  selecione P(t)  a partir de P(t – 1) 

  altere P(t) 

  avalie P(t) 

fim enquanto 

 

O AG descrito até o momento baseia-se na solução de problemas mono-objetivos, 

porém a grande parte dos problemas reais possuem vários objetivos. Para o tratamento dos 

problemas multiobjetivos utilizando AG clássico, faz-se necessário converter os objetivos em 

pesos atribuídos à função de avaliação, como por exemplo o método proposto em 

Sim 

População 
Inicial 

Avaliação 
População 

Ideal? 
Fim 

Não 

Crossover Mutação 

Seleção 
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(VIGLIASSI et al., 2007). Essa abordagem pode não ser a mais apropriada, pois a qualidade 

das soluções finais fica muito dependente da correta atribuição desses pesos (DEB, 2011), 

tornando-se ainda mais difícil a medida que o número de objetivos aumenta. Uma alternativa 

na tentativa de solucionar esse problema é a utilização dos Algoritmos Evolutivos 

Multiobjetivos, que serão detalhados na próxima seção. 

4.4 Algoritmos Evolutivos Multiobjetivo 

Os problemas de otimização multiobjetivo, ou MOOP (do inglês, Multi-Objective 

Optimization Problem), possuem, normalmente, um conjunto de funções objetivo a serem 

otimizadas (maximizadas ou minimizadas) e também restrições a serem respeitadas. No 

mundo real, as funções objetivo são, em geral, conflitantes. 

O enunciado geral de um MOOP é o seguinte (DEB, 2011): 

𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟⁄  𝑓𝑚(𝑥), 𝑚 = 1,2, … , 𝑁𝑜𝑏𝑗; 

(4.1) 
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑎: 𝑔𝑗(𝑥) ≤ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠; 

 ℎ𝑘(𝑥) = 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢; 

 𝑥𝑖
(𝑖𝑛𝑓)

≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖
(𝑠𝑢𝑝)

, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑣𝑎𝑟; 

 Onde x é um vetor de 𝑁𝑣𝑎𝑟 variáveis, 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁𝑣𝑎𝑟
)

𝑇
, também denominado 

solução. Os valores 𝑥𝑖
(𝑖𝑛𝑓)

 e  𝑥𝑖
(𝑠𝑢𝑝)

 representam os limites inferior e superior, 

respectivamente, para variável 𝑥𝑖. Esses limites definem o espaço de variáveis ou espaço de 

decisão 𝑺𝒅𝒆𝒄. As 𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠 desigualdades (𝑔𝑖) e as 𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢 igualdades (ℎ𝑘) são as funções de 

restrição. Uma solução 𝑥 factível satisfaz as 𝑁𝑅𝑖𝑔𝑢 + 𝑁𝑅𝑑𝑒𝑠 funções de restrição e os limites 

2𝑁𝑣𝑎𝑟. Caso a solução não satisfaça essas condições, ela será “não factível”. O conjunto de 

todas as soluções factíveis é chamado de espaço de busca 𝑆𝑓𝑎𝑐. 

Cada função 𝑓𝑚(𝑥) pode ser maximizada ou minimizada. O vetor de funções 

[𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑁𝑜𝑏𝑗
(𝑥), ], em que 𝑁𝑜𝑏𝑗 é o número de objetivos do problema, compõe o 

espaço multidimensional dos objetivos chamado espaço dos objetivos 𝑺𝒐𝒃𝒋. Esse espaço é a 

principal diferença entre otimização mono-objetivo e multiobjectivo. No AG  tradicional 

mono-objetivo o espaço de objetivos é unidimensional e a otimização é feita apenas pelo 

resultado de uma função  (DEB, 2011). 
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A otimização multiobjetivo trabalha com dois tipos de espaços simultaneamente, o 

espaço de variáveis e o espaço dos objetivos. A Figura 4.8 exemplifica o mapeamento de 

uma solução do espaço de variáveis para o espaço dos objetivos. 

 

Espaço de variáveis (𝑆𝑑𝑒𝑐) 
 

 

                Espaço dos objetivos (𝑆𝑜𝑏𝑗) 

Figura 4.8 - Exemplo de espaço de busca das variáveis e dos objetivos. 

Em um problema multiobjetivo não existe apenas uma solução eficiente, mas sim um 

conjunto delas. Nesse conjunto de soluções existem aquelas que são superiores a outras, as 

quais são conhecidas como soluções não-dominadas, enquanto as soluções superadas 

chamam-se dominadas. A definição formal de dominância, dadas duas soluções 𝑆𝑎 e  𝑆𝑏, diz-

se que  𝑆𝑎 domina  𝑆𝑏 , denotado como 𝑆𝑎 ≼ 𝑆𝑏, se  as seguintes condições forem satisfeitas: 

• A solução  𝑆𝑎 é pelo menos igual a  𝑆𝑏 em todas as funções objetivo; 

• A solução  𝑆𝑎 é superior a  𝑆𝑏 em pelo menos uma função objetivo. 

Para auxiliar o entendimento, uma interpretação geométrica pode ser construída, como 

apresentado na Figura 4.9 (GASPAR-CUNHA; ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). A figura 

mostra duas funções (𝑓1 e  𝑓2) de maximização e duas soluções (𝑆𝑎 e 𝑆𝑏) distribuídas no 

espaço dos objetivos 𝑆𝑜𝑏𝑗. A solução 𝑆𝑏 domina qualquer ponto que pertença à área destacada 

em cinza, inclusive a solução  𝑆𝑎. 

 
Figura 4.9 - Representação de dominância. 
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Utilizando como exemplo a compra de um automóvel, podem existir duas funções 

objetivo conflitantes a serem consideradas, como por exemplo o custo (minimizada) e o 

conforto (maximizada) (DEB, 2011). Existem soluções que possuem vantagens em conforto, 

porém não são boas em custo, e vice-versa. A Figura 4.10 apresenta cinco soluções (A, B, C, 

D e E) distribuídas no espaço dos objetivos e algumas considerações podem ser feitas sobre o 

conceito de dominância nesse exemplo: 

- A solução C domina todas as demais soluções em relação ao custo; 

- A solução D domina todas as demais soluções em relação ao conforto; 

- A solução E domina a solução A em relação ao conforto e possui o mesmo valor de custo da 

solução A. Neste caso, a solução E seria mais vantajosa, pois oferece mais conforto pelo 

mesmo custo. 

 

Figura 4.10 - Exemplo de otimização multiobjetivo na compra de um automóvel (adaptada de  (DEB, 2011)). 

O conjunto de soluções não dominadas é chamado de Conjunto Pareto-Ótimo e uma 

forma de ilustrá-la graficamente é uma curva ligando os seus pontos, a chamada Fronteira de 

Pareto. A Figura 4.11 ilustra várias combinações de maximização/minimização de duas 

funções 𝑓1 e 𝑓2 e a curva destacada é a Fronteira de Pareto. Essa fronteira pode conter áreas 

contínuas ou segmentadas, como mostra o último exemplo da Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Exemplos da Fronteira de Pareto (Retirada de  (BRASIL, 2012)). 

Um dos primeiros AEs Multiobjetivos (AEMOs) implementados foi proposto por 

Schaffer em 1985 e foi chamado de VEGA (Vector Evaluated Genetic Algorithm) 

(SCHAFFER, 1985). Nesse trabalho, o autor propõe uma modificação em um AG clássico 

(HOLLAND, 1992) para avaliar cada objetivo separadamente. Diversos AEMOs têm sido 

propostos na literatura, conforme o histórico apresentado na Tabela 4.1.  

Tabela 4.1 - Diferentes AEs Multiobjetivos. 

Sigla Nome Autores 

VEGA Vector Evaluated Genetic Algorithm (SCHAFFER, 1985) 

VOES Vector Optimized Evolution (KURSAWE, 1991) 

WBGA Weight Based Genetic Algorithm (HAJELA; LIN, 1992) 

MOGA Multiple Objective Genetic Algorithm (FONSECA; FLEMING, 1993) 

NSGA Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm I (SRINIVAS; DEB, 1994) 

NPGA Niched-Pareto Genetic Algoritm 
(HORN; NAFPLIOTIS; 

GOLDBERG, 1994) 

TGA Thermodynamical Genetic Algorithm (KITA et al., 1996) 

PPES Predator-Prey Evolution Strategy 
(LAUMANNS; RUDOLPH; 

SCHWEFEL, 1998) 

SPEA Strength Pareto Evolutionary Algorithm 1 (ZITZLER; THIELE, 1998) 

PAES Pareto-Archived Evolutionary Strategy (KNOWLES; CORNE, 1999) 

MONGA-I, 

MONGA-II 
Multi-Objective Messy Genetic Algorithm 

(VAN VELDHUIZEN; 

LAMONT, 1999) 

NSGA-II Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm II (DEB et al., 2008) 
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 Dentre os listados na Tabela 4.1, os algoritmos NSGA-II e SPEA2 foram amplamente 

utilizados na última década, sendo grandes responsáveis pela popularização da otimização 

multiobjetivo.  

Nos últimos anos, os pesquisadores passaram a encontrar dificuldades no tratamento 

de problemas reais com muitos objetivos, pois neles ocorrem variações no espaço de variáveis 

e objetivos, fazendo com que esses algoritmos percam eficiência (GASPAR-CUNHA; 

ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). Uma alternativa a esses problemas é o Algoritmo 

Evolutivo Multiobjetivo em Tabelas (AEMT), que apresenta resultados interessantes no 

tratamento de problemas com muitos objetivos (SANCHES et al., 2012; SANCHES; 

LONDON JR.; DELBEM, 2014). 

4.5 Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo em Tabelas 

 O Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo em Tabelas (AEMT), segundo (SANCHES; 

LONDON JR.; DELBEM, 2014), trabalha, paralelamente, com subpopulações armazenadas 

em tabelas, onde cada tabela é responsável por um objetivo do problema (BENAYOUN et 

al., 1971). As tabelas armazenam os melhores indivíduos correspondentes a cada objetivo. 

 De modo geral, a quantidade de tabelas 𝑇 varia de acordo com o número de objetivos 

do problema, bem como suas características. Cada subpopulação é armazenada em uma tabela 

𝑡 = (𝑡1, 𝑡2, … , 𝑡𝑇) e cada tabela contém uma determinada quantidade de indivíduos 𝐼, que 

REMOEA 
Rudoph’s Elitist Multi-Objective Evolutionary 

Algorithm 
(RUDOLPH, 2001) 

SPEA-2 Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 
(ZITZLER; LAUMANNS; 

THIELE, 2001) 

Micro-GA Multi-Objective Micro-Genetic Algorithm (COELLO; PULIDO, 2001) 

PESA-I, 

PESA-II 
Pareto Envelope-Base Selection Algorithm (CORNE et al., 2001) 

IBEA Indicator-Based Selection in Multi-objective Search (ZITZLER; KÜNZLI, 2004) 

RPSGA Reduced Pareto Set Genetic Algorithm 
(GASPAR-CUNHA; COVAS, 

2004) 

MOEA-D 
Multi-Objective Evolutionary Algorithm based on 

Decomposition 
(ZHANG; LI, 2007) 

AEMT Algorithm Evolutionary Multi-objective based on Tables 
(SANCHES; LONDON JR.; 

DELBEM, 2014) 

NSGA-III Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm III (DEB; JAIN, 2014) 
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pode ser representada como 𝑖𝑡 = (𝑖1, 𝑖2, … , 𝑖𝐼) e é avaliada de acordo com uma função de 

aptidão 𝑓𝑡 = (𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑇).  

 O processo evolutivo do AEMT pode ser adaptado a partir de um AG clássico, no qual 

a população inicial é gerada e cada indivíduo é avaliado de acordo a função de aptidão 𝑓𝑡 de 

cada tabela 𝑡. Durante a evolução, caso o fitness de um novo indivíduo seja melhor do que 

pelo menos um dos indivíduos armazenados na tabela, ele substitui o de pior fitness 

pertencente à tabela.  

 O método de seleção para aplicação dos operadores genéticos deve ser adaptado e 

ocorre em duas etapas: (i) seleção da(s) tabela(s); e (ii) seleção do(s) indivíduo(s) 

pertencente(s) à tabela selecionada. Em (SANTOS et al., 2010) a seleção é feita a partir de 

duas tabelas aleatórias e, em seguida, seleciona-se um indivíduo de cada uma delas através de 

um torneio (GOLDBERG, 1989). Segundo os autores, essa estratégia de seleção aumenta a 

diversidade e possibilita que um indivíduo migre para as demais tabelas, levando consigo as 

importantes características da sua tabela de origem.  O operador genético mutação é aplicado 

no indivíduo selecionado da mesma forma que em um AG clássico. Após a geração do novo 

indivíduo, o processo evolutivo continua até que o critério de parada seja satisfeito. A Figura 

4.12 ilustra as etapas do processo evolutivo de um AEMT, com destaque em vermelho para as 

etapas que se diferenciam do AG clássico. 

 

Figura 4.12 - Etapas do processo evolutivo de um AEMT. 
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A fim de encontrar soluções mais eficientes para problemas complexos, novos 

algoritmos de otimização têm sido propostos. De acordo com Goldberg, esses algoritmos 

podem ser denominados Algoritmos Genéticos Competentes (ou CGA, do inglês Competent 

Genetic Algorithms) e devem ser capazes de resolver problemas computacionalmente difíceis, 

rapidamente, com precisão e confiabilidade (GOLDBERG, 2002). 

Para obter um algoritmo com tais propriedades, a análise de modelos probabilísticos 

tem se mostrado uma alternativa interessante, dando origem a uma classe de algoritmos 

chamada de Algoritmos de Estimação de Distribuição (do inglês, Estimation of Distribution 

Algorithms) (LARRANAGA; LOZANO, 2002), cujos conceitos serão apresentados na 

próxima seção. 

4.6 Algoritmos de Estimação de Distribuição 

 Os Algoritmos de Estimação de Distribuição (AEDs) são um paradigma 

relativamente recente da CE que, ao invés de utilizar os operadores tradicionais de AG 

(crossover  e mutação), exploram o espaço de busca através de modelos probabilísticos. A 

estimativa da distribuição de probabilidades das melhores soluções permite obter as 

correlações entre as variáveis do problema (GASPAR-CUNHA; ANTUNES; TAKAHASHI, 

2013). 

 Os modelos probabilísticos criados nos AEDs procuram preservar os subconjuntos de 

variáveis com forte correlação, que podem ser chamados de Blocos Construtivos (ou BB do 

inglês, Building Blocks) (GOLDBERG, 1989; HOLLAND, 1992). A Figura 4.13 apresenta 

uma população de cinco indivíduos (In), com representação binária e um exemplo de possíveis 

BBs. 

I1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

I2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

I3 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 

I4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

I5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 

Figura 4.13 - Blocos Construtivos. 
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Holland já havia reconhecido que se a interação das variáveis fosse utilizada, 

certamente traria benefícios ao AG. Esta fonte de informação, até então inexplorada, foi 

chamada de Informação de Ligação (do inglês, Linkage Information). A habilidade de 

identificar e preservar os BBs torna a busca mais robusta, no sentido de ocorrer uma redução 

acentuada no número de avaliações de soluções candidatas (HOLLAND, 1992). 

O funcionamento de um AED é semelhante a um AG, onde a população inicial é 

gerada aleatoriamente, avaliada e novos indivíduos são gerados a partir de operadores 

genéticos. No AED, após a avaliação, as melhores soluções são selecionadas para a 

construção de um modelo probabilístico, que será utilizado na geração de novas soluções 

(GASPAR-CUNHA; ANTUNES; TAKAHASHI, 2013) 

Diversos tipos de AEDs foram propostos e diferenciam-se, basicamente, pela forma 

que o modelo probabilístico é construído. O modelo pode considerar: (i) variáveis sem 

dependência (ou independentes); (ii) dependência aos pares; e (iii) dependência multivariada 

(LARRANAGA; LOZANO, 2002). 

 O modelo mais simples é construído considerando variáveis independentes, ou seja, 

não há qualquer relação de dependência entre elas, como mostra os círculos independentes da 

Figura 4.14. Esse modelo não requer um custo computacional elevado e apresenta bom 

desempenho em problemas em que a dependência entre variáveis não é tão significativa 

(BALUJA; DAVIES, 1998; HARIK et al., 1997). 

 

Figura 4.14 – Modelo probabilístico com variáveis independentes. 

 Alguns exemplos de algoritmos que utilizam esse modelo são: UMDA (do inglês, 

Univariate Marginal Distribution Algorithm) (MÜHLENBEIN; PAAS, 1996), o PBIL (do 

inglês, Population Based Incremental Learning) (BALUJA, 1994) e o próprio CGA (do 

inglês, Compact Genetic Algorithm) (HARIK; LOBO; GOLDBERG, 1999).  
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 A independência entre as variáveis não é verificada em alguns problemas, sendo 

necessário criar modelos que representem essa correlação, como, por exemplo, o modelo de 

dependência aos pares. Alguns exemplos desses algoritmos são: MIMIC (do inglês, Mutual 

Information Maximizing Input Clustering) (BONET; ISBELL; VIOLA, 1997), baseado em 

uma cadeia de distribuição e procura maximizar a informação mútua das variáveis vizinhas; 

COMIT (do inglês, Combining Optimizers with Mutual Information Trees) (BALUJA; 

DAVIES, 1997, 1998), que utiliza árvores de dependências; e BMDA (do inglês, Bivariate 

Marginal Distribution Algorithm) (PELIKAN; MUEHLENBEIN, 1999), que implementa 

uma floresta de árvores independentes. A Figura 4.15 ilustra as variáveis e suas dependências 

aos pares utilizada pelos algoritmos MMIC, COMIT e BMDA. 

   
MMIC COMIT BMDA 

Figura 4.15 – Exemplos de algoritmos com variáveis dependentes aos pares. 

 Apesar dos modelos com dependências aos pares serem eficientes para diversas 

classes de problemas, existem outros nos quais existe uma alta sobreposição de BBs e esses 

modelos não conseguem representar adequadamente o espaço de boas soluções. Para esses 

casos são necessárias estimativas mais complexas e são construídos modelos com múltiplas 

dependências. Esses modelos requerem uma demanda computacional maior. 

 Alguns exemplos desses algoritmos são: ECGA (do inglês, Extended Compact Genetic 

Algorithm) (HARIK, 1999), que divide as variáveis em grupos, cujas variáveis são 

independentes entre si; EBNA (do inglês, Estimation of Bayesian Networks 

Algorithm) (LARRANAGA, 2002), que utiliza uma rede bayesiana; e BOA (do inglês, 

Bayesian Optimization Algorithm) (PELIKAN; GOLDBERG; CANTÚ-PAZ, 1999), que 

adiciona de forma incremental novas arestas a um grafo. A Figura 4.16 apresenta 

graficamente as representações de dependências entre as variáveis desses três algoritmos. 
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ECGA EBNA e BOA 

Figura 4.16 - Modelo probabilístico com múltiplas dependências. 

O trabalho proposto em (LARRANAGA; LOZANO, 2002) incorpora métodos para 

identificar as correlações entre as variáveis utilizando modelos probabilísticos, de forma 

direta ou indireta. 

Os modelos que representam melhor as instâncias de cada BB podem evitar a 

convergência prematura para um ótimo local (armadilha) e necessitar de menos avaliações 

para convergir para o ótimo global. A representatividade do modelo pode melhorar com o 

aumento no número de amostras (indivíduos da população). Dessa forma, o AED pode 

necessitar de uma população muitas vezes maior que um AG para que seu objetivo seja 

alcançado. Em contrapartida, o AED pode necessitar de menos gerações para concluir a sua 

evolução. Os problemas que possuem uma grande quantidade de variáveis correlacionadas 

necessitam de grandes populações para representar adequadamente essa correlação 

(GASPAR-CUNHA; ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). 

Em (GOLDBERG, 2002) verificou-se que dois fatores são muito importantes na 

solução dos problemas utilizando AEDs: (i) a quantidade m de BBs; e (ii) o número k de 

variáveis (genes) que compõe cada bloco. Essas informações são utilizadas para estimar o 

tamanho da população inicial e amostrar corretamente o espaço de busca através da fórmula: 

𝑛𝑖 ≈ − log𝑒(𝛼)  . 2𝑘−1.
𝜎𝐵𝐵 . √2𝑚

𝑑
, 

(4.2) 

onde: 𝑛𝑖 é o total de indivíduos da população inicial; 𝛼 a probabilidade de uma instância de 

um BB não estar representada na população7; 2𝑘−1, cujo valor 2 (dois) expressa a quantidade 

                                                           
7 Em geral, aceita-se errar uma instância de um BB e usa-se 𝛼 = 1 𝑛⁄ . Importa destacar que a não aceitação de 

erro, em geral, implica em parâmetros com valores que tendem ao infinito, no caso, populações infinitas. Dessa 

forma, algum nível de erro é considerado para as estimativas. 
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de variáveis do problema (representação binária utilizada neste trabalho); 𝜎𝐵𝐵 é o desvio 

padrão do fitness da população; 2𝑚 é a quantidade de ótimos locais (2) multiplicada pelo 

número de blocos (m) existentes; e 𝑑 a diferença entre o fitness médio do ótimo local e o 

melhor imediatamente após. Através da equação (4.2) observa-se que a complexidade de um 

problema aumenta a medida que 𝑘 e 𝑚 aumentam, sendo que o tamanho do BB (𝑘) tem mais 

impacto na complexidade que o número de BBs (𝑚). 

 Os AEDs têm se mostrado uma alternativa para a resolução de diversos problemas 

reais com desempenho satisfatório (ARMANANZAS et al., 2008; CROCOMO, 2012; 

FERNANDES; LIMA; ROSA, 2008; GALIĆ; HÖHFELD, 2005; GONCALVES; VON 

ZUBEN, 2011; INZA et al., 2000; LARRANAGA; LOZANO, 2002; PALACIOS; PELTA; 

BLANCO, 2006; SANTANA; LARRANAGA; LOZANO, 2008), por isso foram utilizados 

neste trabalho na tentativa de representar a dependência de medidores e UTRs. 

4.7 Considerações finais 

Este capítulo apresentou os principais conceitos relacionados a otimização mono-

objetivo e as dificuldades enfrentadas na resolução dessa classe de problemas. Uma das 

alternativas que produz resultados satisfatórios  é o AE. Foram apresentadas também as 

definições e formulação para problemas multiobjetivos e alguns métodos propostos na 

literatura para resolvê-los. Dentre esses métodos, destacou-se o AEMT, utilizado neste 

trabalho para projetar sistemas de medição de baixo custo. As motivações para o uso do 

AEMT surgiram a partir dos resultados relevantes de sua aplicação a problemas de redes de 

distribuição (SANCHES; LONDON JR.; DELBEM, 2014). 

 Para auxiliar no processo evolutivo, heurísticas podem ser utilizadas, como por 

exemplo a Busca Local. A Busca Local, neste trabalho, é realizada pelo método da matriz H, 

que gera soluções factíveis utilizando um conhecimento prévio do problema. O capítulo 6 

descreverá em detalhes o AEMT e a Busca Local propostos. Os conceitos dos AEDs foram 

apresentados e destacou-se a importância do correto tratamento dos BBs em problemas nos 

quais existem dependências entre as variáveis. Neste trabalho foi realizado um estudo sobre 

essa dependência e propõe-se uma alternativa para tratá-la. O próximo capítulo apresenta o 

problema de projeto de sistemas de medição e faz uma revisão detalhada dos métodos 

propostos nos últimos anos para sua solução. 
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5 Projeto de Sistemas de Medição para Efeito de 

Estimação de Estado 

Este capítulo define formalmente o problema de projeto de sistemas de medição para 

efeito de EE em SEP, destacando alguns dos principais trabalhos desenvolvidos para 

tratamento desse problema. 

5.1 Introdução ao problema 

Como citado anteriormente, para obter sucesso no processo de EE é necessário que o 

SEP seja projetado de maneira robusta, com um conjunto redundante de medidas e tolerante a 

falhas, como a perda de medidas, UTRs e PMUs (ABUR; EXPÓSITO, 2004; MONTICELLI, 

1999). A Figura 5.1 apresenta duas distribuições de medidores convencionais SCADA e 

UTRs diferentes para o sistema de 14 barras do IEEE: (a) Sistema de Medição Observável; e 

(b) Sistema de Medição Confiável. Percebe-se a diferença na quantidade e distribuição dos 

medidores e UTRs a fim de atender o requisito de observabilidade e todas as características 

qualitativas de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas). 

Na Figura 5.1 foram consideradas apenas medidas convencionais SCADA. Entretanto, 

importa destacar que é possível considerar a utilização de MFSs para efeito de EE. Vale 

lembrar que as MFSs são coletadas e transmitidas através das PMUs. 
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Sistema de Medição Observável Sistema de Medição Confiável 

            Medidor de injeção de potência               Medidor de fluxo de potência                       UTR 

Figura 5.1 - Exemplos de sistemas de medição observável e SMC. 

5.2 Formulação do problema 

 Tendo em vista os tipos de medidores possíveis de serem instalados em um SEP, para 

fins de Estimação de Estado, apresentam-se, a seguir, três formulações mono-objetivos para o 

problema de projeto de SMCs. 

 

Considerando apenas medidas convencionais (SCADA) 

 A formulação considerando apenas os medidores SCADA pode ser expressa por: 

 

𝑀𝑖𝑛(𝐶𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴), (5.1) 

 

s.a. observabilidade do sistema e ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas, sendo: 

𝐶𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴 =  𝐶𝑚𝑒𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝐶𝑈𝑇𝑅; 

𝐶𝑚𝑒𝑑_𝑐𝑜𝑛𝑣: custo de aquisição e instalação de medidores convencionais SCADA; 

 𝐶𝑈𝑇𝑅: custo de aquisição e instalação de UTRs. 
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O método proposto em (VIGLIASSI et al., 2009) utiliza essa formulação e, através de 

um Algoritmo Evolutivo combinado com as propriedades da matriz H, determina os locais 

onde devem ser instalados os medidores e as UTRs. 

 

Considerando apenas Medidas Fasoriais Sincronizadas 

Como explicado anteriormente, os MFSs estão sendo cada vez mais utilizados nos 

SEP, por isso, faz-se necessário metodologias para projeto de sistemas de medição que as 

contemplem (PHADKE, 2002; XU; ABUR, 2004). 

Considerando apenas os MFSs, o problema pode ser formulado como: 

 

𝑀𝑖𝑛(𝐶𝑀𝐹𝑆𝑠), (5.2) 

 

s.a. observabilidade do sistema e ausência de MCs, CCMs e PMUs críticas, sendo: 

𝐶𝑀𝐹𝑆𝑠 = 𝐶𝑃𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 + 𝐶𝑃𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑜;  

𝐶𝑃𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎: custo de aquisição e instalação de todas as PMUs de barra do sistema 

(define-se como PMU de barra aquela possuindo canais de comunicação suficientes para 

disponibilização de uma medida fasorial de tensão e na medidas fasoriais de corrente, sendo na 

o número de ramos adjacentes à barra onde a PMU está instalada); 

𝐶𝑃𝑀𝑈 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑜: custo de aquisição e instalação de todas as PMUs de ramo do sistema 

(define-se como PMU de ramo a PMU que possuí apenas dois canais de comunicação, um 

disponibilizado para uma medida fasorial de tensão, na barra onde a PMU está instalada, e 

outro disponibilizado apenas para uma medida fasorial de corrente). 

Vale salientar que existem metodologias que consideram apenas a instalação de PMU 

de barra (AMINIFAR et al., 2009; BEDEKAR; BHIDE; KALE, 2011) e aquelas que 

consideram somente as de ramo (EMAMI; ABUR, 2010) e os dois tipos (JAMUNA; 

SWARUP, 2011; KOUTSOUKIS et al., 2013). 

 

Híbridos (considerando ambos os tipos de medidas – convencional SCADA e MFSs) 

Devido ao alto custo associado à aquisição e instalação das PMUs, desenvolveram-se 

os chamados estimadores híbridos, que permitem o processamento de medidas SCADA e 

MFSs. Dessa forma, foram também desenvolvidos métodos para projeto de sistemas de 

medição híbridos (CHAKRABARTI; KYRIAKIDES; ELIADES, 2009; EMAMI; ABUR, 

2010; GUPTA; GOYAL; TRIPATHY, 2012). 

A formulação que combina os dois tipos de medidores pode ser expressa por: 
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𝑀𝑖𝑛(𝐶𝐻í𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠), (5.3) 

 

s.a. observabilidade do sistema e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas, 

sendo: 

𝐶𝐻í𝑏𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 = 𝐶𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴 + 𝐶𝑀𝐹𝑆𝑠. 

Diversos métodos foram propostos para projeto de sistemas de medição híbridos 

(BOZZ, 2013; CHAKRABARTI; KYRIAKIDES; ELIADES, 2009; COSER; ROLIM; 

SIMÕES COSTA, 2001; JAMUNA; SWARUP, 2011; KAVASSERI; SRINIVASAN, 2010). 

 Vale destacar que as formulações apresentadas objetivam a obtenção de SMCs 

possuindo medidas SCADA e/ou MFSs. Entretanto, alguns métodos não se preocupam com 

todas as características qualitativas de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, 

UTRs críticas e PMUs críticas). Ou seja, não objetivam o projeto de SMCs, mas apenas de 

sistemas de medição observáveis, ou observáveis e isentos de MCs, ou, até mesmo, 

observáveis e isentos de MCs e CCMs. Alguns métodos incluem outras características de um 

sistema de medição como requisito de performance, como a manutenção da observabilidade 

mesmo com a saída de algum ramo da rede elétrica ou  a exatidão das estimativas (CARO et 

al., 2012). Consequentemente esses métodos se baseiam em formulações matemáticas com 

objetivos e restrições diferentes das formulações apresentadas. 

Face ao exposto, para dar uma visão mais geral dos métodos já desenvolvidos na área, 

destacar-se-ão, a seguir, métodos para tratamento do problema de projeto de sistemas de 

medição para estimação de estado de uma forma geral, e não apenas aqueles destinados a 

projeto de SMCs. Para isto, neste trabalho esses métodos encontram-se divididos em duas 

categorias: (i) métodos numéricos; (ii) algoritmos baseados em heurísticas; e (iii) métodos que 

utilizam a matriz H. 

5.3 Métodos Numéricos 

 Os métodos numéricos utilizam essencialmente operações matemáticas para obter as 

soluções dos problemas propostos (RAO, 2009). A seguir serão apresentados trabalhos que 

utilizam, basicamente, as técnicas de Programação Linear Inteira e Busca Exaustiva para 

solucionar o problema de projeto de sistemas de medição. 
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 Programação Inteira 

A Programação Linear Inteira (PLI) (ou ILP, do inglês Integer Linear Programming) 

propõe a utilização de variáveis inteiras e funções objetivo lineares na resolução dos 

problemas propostos  (CHONG; ZAK, 2013; RAO, 2009). 

 O trabalho apresentado em (XU; ABUR, 2004) propõe um método para determinar os 

locais para instalação de medidores convencionais e PMUs para obter um sistema observável. 

Utilizando a PLI, o método projeta novos sistemas de medição, ou fortalece sistemas de 

medição já existentes, utilizando para isso um vetor de decisão binário, no qual considera 1 

(um) para medidor  instalado e 0 (zero) para não instalado. A metodologia possibilita três 

casos: (i) somente PMU; (ii) PMU e medidores convencionais de injeção; e (iii) PMU e 

medidores convencionais de injeção e fluxo. Vale destacar que são considerados apenas 

PMUs de barras e o modelo linear. Nos testes foram avaliados os sistemas de 14, 57 e 118 

barras do IEEE, porém não foram apresentados os tempos de execução. 

 Adicionalmente ao trabalho de 2004, citado no parágrafo anterior, Chen e Abur 

propuseram em 2006 (CHEN; ABUR, 2006) um método que utilizou PLI para projetar 

sistemas de medição observáveis e livres de MCs, através da instalação de PMUs. Para 

analisar a observabilidade do sistema, a existência de MCs e encontrar as PMUs candidatas 

para instalação, utiliza-se a matriz Jacobiana e as análises apresentadas em (EXPÓSITO; 

ABUR, 1998). Neste trabalho não são consideradas medidores SCADA previamente 

instalados. São apresentados somente os resultados para os sistemas de 57 e 118 barras do 

IEEE. 

 No trabalho apresentado em (RAKPENTHAI et al., 2007) foi proposto um método 

para instalar PMUs em um sistema de medição operando em condições normais e 

considerando dois tipos de falhas, a perda de um medidor ou de um ramo. O algoritmo inicia 

pela instalação dos medidores essenciais à observabilidade do sistema através da análise da 

matriz H e, posteriormente, a PLI realiza o fortalecimento do sistema selecionando os 

medidores candidatos. Esse método considera apenas a observabilidade do sistema de 

medição e a redundância para MCs. Vale destacar que a metodologia também considera a 

existência de medidores SCADA em sua formulação. 

Baseado também em PLI, em (GOU, 2008) foi formulado um método para projeto de 

sistemas de medição apenas com PMUs que considera requisitos de redundância e 

observabilidade. O trabalho considera a observabilidade do sistema completo e também 

parcial, ou seja, a formação de ilhas observáveis. Para determinar a observabilidade parcial do 
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sistema, o método calcula a distância entre a barra não observável e a observável mais 

próxima, chamando essa distância de “profundidade da não observabilidade”. Essa distância é 

utilizada para determinar os ramos que possibilitarão a restauração da observabilidade total do 

sistema. Os resultados apresentados mostram várias análises sobre essa distância e conclui 

que o problema pode ser linearmente modelado, porém apresenta os resultados apenas dos 

sistemas de 14, 30 e 57 barras do IEEE. 

 Em (DUA et al., 2008) são apresentados dois índices, BOI (do inglês, Bus 

Observability Index) e SORI (do inglês, System Observability Redundancy Index), para 

classificar as múltiplas soluções de um mesmo sistema de medição. O BOI é definido como o 

número de PMUs que são capazes de observar uma determinada barra, enquanto o SORI 

corresponde à soma de barras observáveis em todo o sistema. Considerando que cada PMU 

possibilita a medição da magnitude de tensão e dos ângulos de fase de tensão da barra onde 

está instalada e das barras adjacentes (medidas de fluxo de corrente), o método otimiza a 

instalação de medidores para observabilidade, utilizando a formulação apresentada em (XU; 

ABUR, 2004) juntamente com os índices supracitados, mas não se preocupa com a 

redundância das medidas. 

Em (CHAKRABARTI; ELIADES; KYRIAKIDES, 2007) foi proposto uma estratégia 

utilizando Programação Linear Quadrática Inteira (PLQI) (ou IQP, do inglês Integer 

Quadratic Programming), para assegurar a observabilidade completa do SEP em condições 

normais, bem como após a perda de um medidor ou de uma linha de transmissão. A análise da 

observabilidade, redundância e a formulação da função objetivo são feitas através da matriz 

de adjacência. O trabalho considera apenas PMUs e não contempla a instalação de medidores 

convencionais. 

O método proposto em (SODHI; SRIVASTAVA; SINGH, 2009) sugere uma pequena 

modificação na PLI para assegurar a observabilidade topológica do sistema, criando 

iterativamente contingências para as MCs, realizando testes após a eliminação de medidas. A 

função objetivo utiliza um vetor binário que representa os medidores instalados no sistema e a 

contingência é baseada em um ranking. Os testes foram realizados no sistema de 14 barras do 

IEEE e em sistemas reais de 39 e 249 barras. Os resultados deste trabalho foram comparados 

com outras metodologias, como Busca em Profundidade (ou DPS, do inglês Depth First 

Search), apresentando melhores resultados. 

 Em (ABBASY; ISMAIL, 2009) foi utilizada uma variação da PLI chamada 

Programação Binária Inteira (ou BIP, do inglês Binary Integer Programming), que através de 

um vetor de variáveis de decisão binário determina o melhor local para a instalação dos 
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medidores, considerando: (i) somente PMU de ramo; e (ii) MFSs e SCADA. O trabalho 

analisa somente o requisito observabilidade e utiliza o conceito de PMU primária e backup 

para garantir a redundância do sistema de medição. A redundância é garantida para a perda de 

apenas uma PMU e não são consideradas redundâncias para as medidas SCADA. 

Devido ao alto custo das PMUs, em (KORKALI; ABUR, 2009) foi proposta uma 

formulação baseada em BPI e busca exaustiva para instalar um número limitado de PMUs 

garantindo apenas a observabilidade do sistema. De acordo com os autores, apesar da busca 

exaustiva crescer drasticamente, a estrutura pouco interligada dos SEP colaboram para que a 

complexidade não aumente demasiadamente. O método não considera a redundância das 

medidas nem os medidores SCADA. 

 O estudo apresentado em (EMAMI; ABUR, 2010) restringe-se a instalação de PMUs 

de ramos. Os autores propõe a instalação de medidores para garantir a observabilidade do SEP 

em condições normais de operação e mesmo nas seguintes situações: com a perda ou falha de 

uma MFS, com a mudança de topologia e com a perda de uma PMU qualquer. Utilizando 

Programação Linear Inteira, através de uma matriz de incidência T, determina-se a quantidade 

mínima de MFSs e PMUs necessária. Para realizar a análise de observabilidade e 

identificação de MCs realiza-se um processo de fatoração da correspondente matriz H. Os 

resultados foram apresentados somente para o sistema de 14 barras do IEEE. 

Através do uso de variáveis auxiliares e restrições, a metodologia proposta em 

(KAVASSERI; SRINIVASAN, 2010) utilizou PLI para alocar medidores convencionais e 

PMUs, considerando barras de injeção zero e apenas o critério de observabilidade. Apenas os 

medidores de fluxo são primeiramente instalados através da otimização de um vetor binário e, 

em seguida, são instaladas as PMUs. De acordo com os autores o custo do sistema é reduzido 

dessa forma, porém o custo das UTRs não são considerados na análise. 

Em (KAVASSERI; SRINIVASAN, 2011) foi proposto um método, considerando 

apenas a observabilidade do SEP, que aloca PMUs e medidas SCADA através de uma 

formulação inicial de Programação Não-Linear Inteira transformada em linear. O método 

utiliza um vetor binário modificado para indicar a instalação de medidores a fim de diminuir a 

complexidade e possibilitar aplicação em sistemas grandes. Segundo os autores, o método 

pode ser estendido para limitar o número de PMUs a serem instaladas ou forçar a sua 

instalação em pontos pré-definidos do SEP. 

Em (GUPTA; GOYAL; TRIPATHY, 2012) os autores utilizam PLI para alocar 

PMUs, com o mínimo de canais associados, através do processo de eliminação de Gauss 

aplicado à matriz Jacobiana H. Devido ao elevado custo de uma PMU com vários canais, o 
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método cria uma variável de custo para cada canal e tenta minimizá-la. O vetor de custo 

também é representado por uma decisão binária e a observabilidade é analisada pela fatoração 

da matriz H. Nesse caso, o processo de otimização pode ser visto como uma busca por força 

bruta ou exaustiva, no qual todas as possibilidades são exploradas. O trabalho não considera 

os critérios de redundância de medidas e UTR. 

Em (ESMAILI; GHARANI; SHAYANFAR, 2013) foi apresentado um método que 

utiliza uma PLI mista para alocação de PMUs, considerando apenas observabilidade e 

contingência para a possibilidade de falha de uma PMU. Os autores consideram somente a 

instalação de PMUs de barras, com todos os medidores fasoriais instalados. Foram utilizados 

vários sistemas do IEEE e um Polonês para os testes, mas o método proposto não foi 

comparado com outros da literatura.  

Em (WANG et al., 2014) foi proposto um método para fortalecimento de sistemas de 

medição através da alocação apenas de PMUs. Ele também utiliza PLI e fortalece sistemas de 

medição observáveis acrescentando PMUs, visando a contingência para a falha de uma ou 

duas PMUs. Uma característica interessante do método é não considerar a possibilidade de 

instalar medidores em determinadas barras, pois, segundo os autores, isso pode ocorrer em 

sistemas de medição reais em função da dificuldade de instalação da estrutura necessária em 

alguns pontos do sistema. São realizados testes apenas com o sistema de 14 e 96 barras do 

IEEE. 

Em (HUANG et al., 2014) uma alocação ótima de PMUs foi proposta considerando o 

sistema de medição operando normalmente (completo) ou após alguma falha em um dos 

ramos. O método considera apenas a perda de uma PMU, com todos os seus medidores, e a 

perda de uma linha qualquer. É feita uma análise da diminuição na quantidade de PMUs 

necessárias quando as medidas de injeção zero são consideradas. Como na maioria dos 

métodos pesquisados, considera apenas a instalação de PMUs e também não possibilita a 

instalação de PMUs de ramos. Foram realizados testes com os sistemas de 14, 30 e 57 barras 

do IEEE e também com um sistema Polonês de 2383 barras. 

Em (INGA; HINCAPIÉ; PAIDA, 2016) foi utilizada PLI e o algoritmo  Kruskal 

Minimim Sppaning Tree (KHAN; PANDURANGAN; KUMAR, 2009; KRUSKAL, 1956) 

para projeto de sistemas de medição utilizando apenas PMUs. A PLI é responsável por 

determinar o local de instalação das PMUs e o algoritmo de Kruskal por obter o custo mínimo 

de instalação das PMUs. Esse trabalho utiliza, para os testes, um sistema de transmissão de 90 

barras do Equador com dimensões e coordenadas geográficas reais. É considerada apenas a 

observabilidade do sistema sem qualquer tipo de redundância. Os autores apresentam os 
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resultados comparativos entre a utilização de PLI e outras abordagens, como Algoritmos 

Gulosos, porém não utilizam sistemas do IEEE para a comparação dos resultados com outros 

trabalhos da literatura. 

O método proposto em (WANG; CHENG-XUN; ZONG, 2016) fortalece sistemas de 

medição também através de PLI utilizando somente PMUs. Ele as instala em barras com o 

grande número de ramos adjacentes. Vale ressaltar que essa estratégia pode ser vantajosa para 

atender o critério de observabilidade, mas não é interessante para o atendimento das demais 

características qualitativas, como, por exemplo, PMUs críticas, como explicado 

anteriormente. O método não prevê a redundância de medidores, pois os autores afirmam que 

seria necessário um elevado tempo de processamento para essa tarefa. O método considera 

somente sistemas com injeção nula e foi testado apenas com os sistemas de 14, 30 e 57 barras 

do IEEE. 

Em (PAL; VULLIKANTI; RAVI, 2017) foi proposto um método baseado em PLI 

para instalação somente de PMUs. Nesse trabalho é feito um levantamento detalhado dos 

custos envolvidos na instalação de PMUs nos Estados Unidos. Ele considera redundância 

somente para PMUs consideradas como fundamentais para o sistema, escolhidas pelo 

operador. Ou seja, caso ocorra algum problema em PMUs que não tenham sido consideradas 

como fundamentais, o sistema poderá perder a observabilidade. Os testes foram realizados em 

diversos sistemas, dentre eles o do IEEE de 300 barras e o da Polônia de 2383 barras. Ele foi 

implementado através de um software de otimização chamado GUROBI (GUROBI, 2017). 

 Busca Exaustiva 

O algoritmo de busca exaustiva procura encontrar um item com propriedades 

específicas entre uma coleção de itens. Os itens podem ser armazenados individualmente 

como registros de banco de dados, elementos de um espaço de busca definido ou fórmulas 

matemáticas (KNUTH, 1999). 

Alterando a metodologia proposta em (CHAKRABARTI; ELIADES; KYRIAKIDES, 

2007), que utilizava Programação Linear, citada anteriormente, em (CHAKRABARTI; 

KYRIAKIDES; ELIADES, 2009) foi proposta uma busca binária exaustiva para determinar o 

número mínimo de medidores convencionais SCADA e PMUs para projetar sistemas de 

medição. Características adicionais foram incluídas, como, por exemplo, a consideração de 

PMUs já instaladas e o aumento de redundância em barras escolhidas no sistema 

(consideradas importantes para operação do sistema). Apesar de o trabalho considerar 
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medidores convencionais, eles são instalados de maneira aleatória e não é mencionada a 

presença das UTRs.  

 Otimização Convexa 

Otimização convexa é uma classe especial de problemas de otimização matemática, 

não linear, em que a função objetivo e o conjunto factível são ambos convexos. Existem 

diversos métodos robustos e eficientes desenvolvidos na literatura para tratar problemas com 

essas características (SOUZA; DINIZ-EHRHARDT, 2011). 

Em (AKHLAGHI; WU, 2016) foi proposto um método baseado em otimização 

convexa para alocar somente PMUs, visando a observabilidade de sistemas, operando 

normalmente ou em situação de falhas. Esse trabalho utiliza programação convexa em duas 

etapas, sendo a primeira para assegurar a observabilidade e, após isso, aumentar a 

redundância das PMUs. Os autores preveem a contingência para a perda de apenas um ramo e 

não consideram a perda de uma PMU completa. Foi feita uma análise detalhada do efeito das 

medidas de injeção nula nos sistemas de medição. O método foi implementado utilizando 

MATLAB (MATHWORKS, 2017) e foram considerados para teste os sistemas de 13, 30 e 

118 barras do IEEE, porém o método proposto não foi comparado com outros da literatura. 

O trabalho proposto em (MANOUSAKIS; KORRES, 2016) instala PMUs e considera 

a existência de medidas convencionais e de injeção nula. Ele utiliza um Modelo de 

Programação Semidefinido (ou SDP, do inglês Semidefinite Programming). Esse modelo é 

um subcampo da otimização convexa (BOYD; VANDENBERGHE, 2004). O método 

considera restrições nos números de canais disponíveis nas PMUs para análise da 

observabilidade, porém não considerada o requisito de redundância para manutenção da 

observabilidade mesmo com a perda de medidas convencionais ou fasoriais. Os autores não 

comparam a metodologia proposta com outros trabalhos da literatura e realizaram os testes 

apenas com o sistema de 57 barras do IEEE. 

5.4 Metaheurísticas 

Como explicado anteriormente, o problema de projeto de SMCs tem natureza 

combinatória, sendo considerado um problema NP completo de difícil solução (BRUENI; 

HEATH, 2005). Eis a razão de terem sido propostos diversos métodos baseados em 

metaheurísticas (KORRES; KATSIKAS, 2003) para tratamento desse problema. Os trabalhos 

baseados em métodos numéricos para projeto de sistemas de medição, alguns dos quais 
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mencionados nas seções anteriores, usualmente não consideram todos os quesitos de um 

SMC, isso em função da dificuldade para obtenção de uma modelagem matemática para 

tratamento do problema, bem como pelo esforço computacional que seria exigido. 

Nos últimos anos foram então desenvolvidas técnicas conceitualmente diferentes das 

tradicionais, baseando-se em características e comportamentos da natureza, sistemas 

neurobiológicos, enxames de insetos entre outros. A seguir serão apresentados alguns 

trabalhos que utilizam tais métodos para projeto de sistemas de medição. 

 Algoritmo Genético 

O Algoritmo Genético (AG) baseia-se nos princípios da Seleção Natural (DARWIN, 

1859) e nos elementos básicos da genética, como, por exemplo, reprodução, cruzamento e 

mutação (GOLDBERG, 1989), como explicado no capítulo 4. 

Em (GARCI; JOYA; SANDOVAL, 2003) foi proposto um método mono-objetivo de 

alocação de PMUs, utilizando o mínimo número e medidas de fasores de corrente, 

considerando apenas o quesito de observabilidade. Ele baseia-se em AG para diminuir o custo 

total dos sistemas de medição, porém não contempla a redundância de medidas. Os autores 

não descreveram a formulação da função de avaliação e como é feito o cálculo do fitness dos 

indivíduos.  Foram apresentados somente resultados para os sistemas de 14 e 30 barras do 

IEEE. 

Em (SOUZA et al., 2005) foi desenvolvida uma metodologia mono-objetivo que 

utiliza AG para obter uma dependência entre o custo do sistema de medição e o atendimento 

de algumas características qualitativas (observabilidade e ausência de MCs e de CCMs). 

Fazendo uso de uma função aptidão flexível, essa metodologia considera a possibilidade de o 

sistema em análise possuir diferentes topologias, em decorrência da mudança de estados de 

chaves e disjuntores, porém, tal metodologia não considera a possibilidade de existirem UTRs 

críticas nem mesmo PMUs.  

Também utilizando um AG mono-objetivo para alocação de PMU, em (GAMM et al., 

2008) foi proposto um método que considera os critérios de observabilidade, ausência de MCs 

e custo. A função objetivo utiliza um vetor binário, de tamanho igual ao total de barras do 

sistema, para representar as PMUs instaladas e não utiliza penalizações para MCs e CCMs. O 

trabalho considera a existência prévia de medidores convencionais e os testes foram 

realizados apenas em pequenos sistemas (IEEE 14 barras e um fragmento contendo apenas 13 

barras do sistema real da Russia). 
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Em (GERAMIAN; ABYANE; MAZLUMI, 2008) formulou-se um método, utilizando 

um AG mono-objetivo, para minimizar a quantidade de PMUs e tornar o sistema observável e 

isento de MC. Ele é dividido em duas etapas: (i) determinar a quantidade mínima de PMUs 

necessária; e (ii) determinar o local onde elas devem ser instaladas. Este trabalho considera 

apenas PMUs e os testes foram realizados utilizando somente um sistema de 41. 

O trabalho apresentado em (BEDEKAR; BHIDE; KALE, 2011) também utiliza AG 

mono-objetivo e a estratégia de dividir o problema em duas etapas – determinar o número de 

PMUs necessário e distribuí-las – para atender o requisito de observabilidade considerando a 

possibilidade de perda de um medidor. Os indivíduos são representados por vetores binários 

de tamanho igual ao total de barras do sistema e a população utilizada nos testes dos sistemas 

de 14 e 30 barras do IEEE possui 64 indivíduos. A função objetivo penaliza os indivíduos que 

representam sistemas não observáveis. Os testes foram realizados somente em pequenos 

sistemas. 

Em (JAMUNA; SWARUP, 2011) formulou-se uma metodologia, utilizando 

Programação Inteira e AG mono-objetivo, que analisa sistemas com medidores SCADA e 

PMU, possibilitando a observabilidade mesmo após a perda de um medidor ou de uma PMU 

com todos os medidores transmitidos por ela. Para isso, o método instala PMUs de acordo 

com um índice, que representa o número de barras observadas por cada medidor. O vetor de 

solução é binário, composto por todas as barras e medidores do sistema. O projeto dos 

sistemas de medição é feito através do processo de fatoração da matriz H. Os resultados foram 

apresentados somente para os sistemas de 14 e 30 barras do IEEE, utilizando a população de 

cinquenta indivíduos. 

Em (CASTRO; MÜLLER, 2016) foi proposto um AG mono-objetivo para projeto de 

planos de medição utilizando PMUs que baseia-se em um índice chamado CPI (do inglês, 

Coverage Performance Indicator). Esse índice provê informações sobre o nível de 

redundância global do conjunto de medidas sendo utilizado para comparar as soluções 

geradas pelo AG. O método projeta sistemas de medição observáveis e redundantes à perda de 

medidas e de uma PMU. O método não considera medidas convencionais e UTRs. 

 Busca Tabu 

 O algoritmo Busca Tabu foi proposto em (GLOVER, 1989) e utiliza um gradiente, 

com memória, para guiar o processo de otimização. Essa memória, chamada de lista Tabu, 
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armazena os locais visitados anteriormente no espaço de busca, bem como os locais 

considerados indesejáveis (LEE; EL-SHARKAWI, 2008). 

 Na tentativa de resolver o problema de alocação de PMUs através da Busca Tabu, em 

(PENG; SUN; WANG, 2006) foi proposto um método baseado na matriz de incidência para 

analisar a observabilidade e a redundância das medidas. A redundância refere-se 

simplesmente ao número de PMUs instaladas acima do total necessário para a observabilidade 

do sistema. Os autores não determinam quais PMUs são redundantes e qual requisito de 

desempenho é atendido com elas. O processo de otimização é iterativo, realiza a instalação de 

PMUs nas barras com maior número de ramos adjacentes e executa a Busca Tabu para gerar 

novas soluções. Vale destacar que um parâmetro importante nessa técnica é o tamanho da lista 

Tabu, pois, caso seja determinado incorretamente, pode levar a não convergência. 

 Em (CHO; SHIN; HYUN, 2001) são propostos e comparados dois métodos, que 

utilizam a Busca Tabu e as técnicas de Simulated Annealing (SA) e outro Direct Combination 

(DC). Nesse trabalho a Busca Tabu é utilizada para garantir a observabilidade mesmo com a 

perda de uma PMU qualquer. Demonstrou-se que a Busca Tabu diminuiu expressivamente a 

quantidade de busca necessária no universo de soluções do problema, diminuindo 

consequentemente o tempo necessário para o processamento. Esse método não utiliza 

medidas convencionais SCADA. Foram realizados testes com os sistemas de 14, 30 e 57 

barras do IEEE.  

 O trabalho (KOUTSOUKIS et al., 2013) propõe a alocação somente de PMUs para 

satisfazer o critério de observabilidade, através de uma busca recursiva Tabu. O processo 

iterativo inicia com um algoritmo guloso que instala PMUs de acordo com o número de 

barras adjacentes, priorizando a instalação de PMU em barras com mais adjacências. A partir 

disso a Busca Tabu retira medidores aleatoriamente e verifica a observabilidade do sistema, 

até que o critério de parada seja atingido – número de iterações. O método foi testado somente 

em alguns sistemas do IEEE. 

  Simulated Annealing 

 Simulated Annealing (SA) é uma heurística de otimização genérica e probabilística, 

inspirada no processo de recozimento da metalurgia. Ela simula o aquecimento e 

arrefecimento controlado de um material para atingir o valor mínimo ou máximo de uma 

função (RAO, 2009). 
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 A primeira utilização de SA na resolução do problema de alocação de PMUs em SEP 

foi feita em (BALDWIN et al., 1993). Nesse trabalho os autores utilizam uma busca dividida 

para encontrar o número de medidores necessários e o SA para posicioná-los no sistema a fim 

de torná-lo observável. As MFSs são instalados inicialmente por uma busca em profundidade, 

partindo da barra com o maior número de ramos adjacentes. Após a primeira instalação, 

inicia-se um processo iterativo entre a busca dividida e o AE, para minimizar o número de 

medidores, mantendo a observabilidade do sistema. 

Em (NUQUI; PHADKE, 2005) desenvolveu-se um método que utiliza o conceito de 

“profundidade da não observabilidade”, ou seja, medem a distância entre uma barra não 

observável até a barra observável. Baseado nesse conceito, é montada uma árvore de busca 

entre as barras do sistema, possibilitando que sejam determinados os caminhos necessários 

para tornar o sistema observável como um todo. A função objetivo do SA utiliza o valor da 

profundidade das barras não observáveis para sua otimização, em um processo iterativo que 

diminui o valor gradualmente até que todas as barras se tornem observáveis. O método não 

considera a redundância do sistema e realiza a instalação somente de PMUs. 

 O método proposto em (HONG-SHAN et al., 2005) utiliza a matriz de adjacência para 

fazer uma análise de sensibilidade da perda de MFSs de cada PMUs. Nessa análise, as barras 

com maior quantidade de ramos possuem maior criticidade, pois, caso falhem, afetam 

consideravelmente a observabilidade do sistema. O SA utiliza essa análise para determinar o 

local em que serão instaladas apenas PMUs, buscando minimizar a sensibilidade de cada 

medidor. Os resultados foram apresentados somente para o sistema de 14 barras do IEEE. 

 Algoritmos Evolutivos Multiobjetivos 

O trabalho apresentado em (MILOSEVIC; BEGOVIC, 2003) propõe um método para 

alocação ótima apenas de MFSs baseado no Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo (MOEA) 

chamado Nondominated Sorting Genetic Algorithm – NSGA (SRINIVAS; DEB, 1994). 

Fazendo uso do NSGA, o método possibilita a minimização de dois objetivos conflitantes – 

custo versus aumento de redundância – escolhendo soluções na fronteira de Pareto. O método 

utiliza um ranking para classificar as PMUs de acordo com as barras que são observadas por 

elas e, através disso, tornar o sistema observável através da instalação de PMUs. De acordo 

com a análise de complexidade realizada pelos autores, o algoritmo possui uma limitação no 

tamanho dos sistemas a serem analisados e, como sugestão a isso, é proposta a divisão de 

grandes sistemas em sistemas menores.  
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 Evolução Diferencial 

Outro AE que tem sido bem divulgado na literatura é o Evolução Diferencial (ED). 

Assim como os demais AEs baseia-se na otimização de um conjunto de soluções, inicialmente 

randômicas, através de operadores. Entretanto, os operadores do ED utilizam as diferenças 

entre os pares de soluções do problema para guiar o processo de otimização (STORN; PRICE, 

1997). 

Em (PENG; SUN; GUO, 2010) é apresentado um modelo de otimização 

multiobjetivo, baseado em um algoritmo de ED, que utiliza a classificação da dominância de 

indivíduos na fronteira de Pareto. Nesse trabalho, os autores comparam dois AEMOs: (1) 

Non-dominated Sorting Diferential Evolution (NSDE); e (2) Non-dominated Sorting Genetic 

Algorithm (NSGA), sendo que o NSDE obteve melhores resultados. Os autores consideraram 

apenas PMUs e a restrição de observabilidade neste trabalho, sendo testados apenas os 

sistemas de 14 e 39 barras do IEEE. 

 Otimização por Enxame de Partículas 

 A Otimização por Enxame de Partículas (ou PSO, do inglês Particle Swarm 

Optimization) é uma nova técnica semelhante ao AG, na qual cada possível solução do 

problema é representada por uma partícula. Ela foi proposta em  (EBERHART; KENNEDY, 

1995) e baseia-se no comportamento de uma colônia de animais, como, por exemplo, 

formigas, abelhas, peixes, entre outros (RAO, 2009). 

 Em (AHMADI; ALINEJAD-BEROMI; MORADI, 2011), é proposto um método, 

baseado em uma representação binária PSO, para alocar MFSs em um SEP, garantido a 

observabilidade e instalando medidores em menos de 25% das barras do sistema. As soluções 

são compostas por um vetor binário, que representa a instalação de PMUs nas barras do 

sistema e avalia, para cada partícula: (i) observabilidade do sistema; e (ii) número de PMUs 

instalada. Utiliza os conceitos de redundância apresentados em (LONDON JR.; ALBERTO; 

BRETAS, 2007). Nesse trabalho, a população de soluções é iniciada de forma aleatória e, 

durante as iterações, elas evoluem na direção e velocidade determinadas através de cálculos 

baseados em toda a população. Os autores comparam os resultados obtidos neste trabalho com 

outros da literatura que utilizam AG, Busca Tabu e Programação Inteira. Os resultados são 

iguais e a grande contribuição do artigo é o estudo da PSO aplicada ao problema de alocação 

de PMUs. 
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Utilizando também uma representação binária PSO, em (HAJIAN et al., 2011) foi 

criado um método que determina a localização e considera apenas MFSs para tornar o sistema 

observável em situações normais e também na perda de qualquer PMU ou de uma linha de 

transmissão qualquer. Nele, foram alteradas as funções tradicionais que determinam a 

velocidade e posição das partículas, melhorando significativamente os resultados para os 

sistemas testados, conforme demostrados nos gráficos e tabelas do trabalho. 

 No método proposto em (WANG; CHUANDONG; ZHANG, 2012), uma nova técnica 

chamada Improved PSO foi desenvolvida, que combina AG, Simulated Annealing e PSO, 

unindo as características fortes de cada uma delas, considerando apenas a observabilidade do 

sistema. Inicialmente, a população é aleatória e durante a evolução é alterada pelos operadores 

de crossover e mutação. Para instalar PMUs em barras não observáveis do sistema, baseou-se 

em um ranking de barras de acordo com o número de ramos adjacentes. Nesse trabalho não 

são consideradas medidas convencionais. Os autores realizaram testes com os sistemas de 30, 

39, 57 e 118 barras do IEEE e concluíram que o método proposto converge com velocidade 

superior ao PSO e Simulated Annealing tradicionais. 

 Algoritmo Imunológico 

 O Algoritmo Imunológico (ou IA, do inglês Immune Algorithm) é uma estratégia de 

otimização baseada em princípios de AG e inspirados nos sistemas de proteção dos seres 

vivos contra bactérias e vírus (DE CASTRO; TIMMIS, 2002).  

 Em (AMINIFAR et al., 2009), foi proposta uma metodologia derivada do IA chamada 

Immunity Genetic Algorithm (IGA) para alocar somente MFSs em SEP considerando 

observabilidade. O trabalho utiliza o conceito de vacinas e imunizações para atuar localmente 

nos indivíduos – possíveis soluções do problema – e não permitir que percam características 

importantes. O processo é iterativo e os indivíduos são avaliados, selecionados, vacinados e 

imunizados. Realiza-se uma análise da similaridade dos indivíduos, a fim de identificar a falta 

de diversidade na população de soluções. De acordo com os testes realizados nos sistemas de 

14, 30, 57 e 118 barras do IEEE e em um sistema real de 2746 barras, o IGA converge mais 

rapidamente que o AG tradicional. 

 Busca Local Iterada 

 A Busca Local Iterada é uma modificação dos métodos de buscas locais e Hill 

Climbing (RUSSELL; NORVIG, 2009)  tradicionais, que permite aproveitar o conhecimento 
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obtido nas buscas anteriores, melhorando assim o desempenho do processo. Devido às buscas 

serem locais, técnicas para contornar a convergência prematura para ótimos locais devem ser 

aplicadas (LOURENÇO; MARTIN; STUTZLE, 2010). 

 Utilizando ILS, em (HURTGEN; MAUN, 2010), formulou-se uma metodologia 

dividida em duas etapas: (i) busca local; e (ii) perturbações. Na primeira, é determinada a 

importância de cada barra do sistema de acordo com um ranking chamado Page Rank, que faz 

uma analogia entre as barras do sistema e as páginas  Web (BRIN; Z, 1998). A segunda etapa 

realiza buscas locais após a redução no número de PMUs instalada. Os testes foram realizados 

nos sistemas de 14, 57 e 118 barras do IEEE e demostraram que a ILS é uma técnica de fácil 

implementação e produziu resultados satisfatórios, porém considera somente a 

observabilidade dos sistemas e MFSs. 

 Spanning Tree Searches 

 Spannig Tree Searches (STSs) são algoritmos de otimização que realizam buscas em 

árvores – representações do problema através de grafos – a fim de encontrar o menor caminho 

entre dois nós. Essa técnica pode ser utilizada em inúmeras aplicações, como, por exemplo, 

telecomunicações, transportes, biologia, entre outras (WU; CHAO, 2004). 

Utilizando os conceitos de STS, juntamente com SA, em (BALDWIN et al., 1993), 

formulou-se um método que representa o sistema na forma de uma árvore e realiza uma busca 

em profundidade para alocar PMUs. Após determinar a árvore mínima, o SA minimiza o 

número de medidores mantendo a observabilidade do sistema. O método não considera a 

existência de medidas convencionais SCADA.  

Em (DENEGRI et al., 2002), criou-se um método recursivo, baseado em STS, que 

modifica a busca em profundidade clássica e é dividido em três etapas principais: (i) geração 

de árvores mínimas; (ii) busca de múltiplas soluções unindo as várias árvores criadas na 

primeira etapa; e (iii) redução do número de medidores, mantendo o sistema observável e 

livre de MCs . O método considera apenas MFSs e os resultados obtidos foram melhores que 

os obtidos utilizando SA. 

 Algoritmos Gulosos 

 Algoritmos Gulosos (ou GA, do inglês Greedy Algorithm) são heurísticas de 

otimização, de simples implementação, que realizam escolhas locais em busca do ótimo 
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global do problema. As escolhas feitas por esses algoritmos nunca são revistas 

(KLEINBERG; TARDOS, 2006). 

 Em (ZHOU; CENTENO; NOVOSEL, 2008), formulou-se um método que reduz o 

tamanho dos sistemas através de pré-processamentos, diminuindo a complexidade e o esforço 

computacional necessário. São retiradas da formulação do problema barras que não precisam 

ser monitoradas por PMUs, como, por exemplo, as barras virtuais e de passagens, para as 

quais são inseridas medidas virtuais de injeção de potência. Nesse trabalho, os autores 

demonstram que um sistema brasileiro de 2.234 barras pode ser reduzido para 1.457, 

diminuindo em um terço a sua complexidade. O critério utilizado pelo Algoritmo Guloso para 

as escolhas, a cada estágio, é o número de barras observadas por cada PMU, ou seja, dentre as 

opções possíveis, ele seleciona o medidor que possibilita a maior observabilidade. Para 

avaliar o método, realizaram-se simulações considerando os sistemas de 14, 30, 57 e 118 

barras do IEEE. Este método considerou apenas a observabilidade dos sistemas e nenhuma 

contingência foi prevista. 

 Baseado em uma solução Greedy, o método apresentado em  (KAMWA; GRONDIN, 

2002) instala apenas PMUs de acordo com uma função objetivo específica, que considera a 

quantidade de medidores, as perturbações no sistema e a informação fornecida por cada 

medidor. Os testes foram realizados apenas no sistema de 67 barras de Quebec considerando a 

observabilidade do sistema. Não foram consideradas medidas convencionais SCADA. 

 Outras Metaheurísticas 

Em (DALALI; KAREGAR, 2016), foi proposto um método para alocação de PMUs 

chamado Modified Binary Cuckoo Optimisation Algorithm (MBCOA), baseado na forma de 

alimentação de uma espécie de pássaros (YANG; DEB, 2009). Ele possui uma codificação 

binária para representar as soluções e considera redundância para a falha de uma PMU e uma 

linha. A contingência das linhas é testada removendo-as, uma-a-uma, e verificando a 

observabilidade do sistema. São utilizadas somente PMUs de barras e não foram consideradas 

medidas convencionais SCADA. Foi testado nos sistemas de 14, 30, 57 e 118 barras e os 

autores relataram que não foi possível aplicar em sistemas maiores devido à lentidão na 

execução. 
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5.5 Métodos baseados na matriz H 

Conforme mencionado no capítulo 1, em função de possibilitar o tratamento das 

características qualitativas de conjunto de medidas, isto é, análise de observabilidade e de 

redundância de medidas e UTRs (LONDON JR.; ALBERTO; BRETAS, 2007), ao longo dos 

últimos anos alguns métodos para projeto de sistemas de medição foram desenvolvidos 

fazendo uso do processo de obtenção e análise da matriz H. 

Em (LONDON JR.; BRETAS, 2001), foi proposto o primeiro método para projeto de 

sistemas de medição fazendo uso da matriz H. Esse método, inteiramente baseado no 

processo de obtenção e análise dessa matriz, possibilita a obtenção de sistemas de medição 

observáveis e isentos de MCs e CCMs. Uma limitação desse método, assim como de muitos 

outros desenvolvidos até então, era o fato dele não considerar a existência de UTRs, nem 

mesmo o custo para aquisição e instalação de medidores. A partir desse método, surgiram 

outros, também baseados na obtenção e análise da matriz H, apresentando vantagens e 

desvantagens. A saber: 

• Método apresentado em (LONDON JR.; BRITO; BRETAS, 2002) – possibilita o 

projeto de SMCs considerando a existência das UTRs, porém, não visa tornar mínimo o custo 

do sistema de medição; 

• Método proposto em (VIGLIASSI et al., 2007) – permite o projeto de SMCs 

minimizando o custo do sistema de medição. Para isso, faz uso de um AE mono-objetivo para 

obter-se uma dependência entre o custo do sistema de medição e o atendimento às 

características qualitativas de um SMC. Nesse método, a matriz H é empregada apenas para 

determinar as características qualitativas dos sistemas de medição gerados pelo AE, isto é, 

para verificar se o sistema é observável e isento de MCs, CCMs e de UTRs críticas. Deve-se 

destacar, entanto, que esse método perde eficiência em função de o AE desenvolvido realizar 

a busca por soluções em regiões não factíveis, fazendo uso de penalizações para tratamento de 

soluções não factíveis geradas durante o processo evolutivo; 

• Método proposto em (VIGLIASSI et al., 2009) – assim como o método proposto em 

(VIGLIASSI et al., 2007), este método possibilita a obtenção de SMCs minimizando o custo 

fazendo uso da matriz H e de um AE mono-objetivo (o objetivo considerado é a 

minimização do custo). A diferença deste método, em relação ao anterior, é que o AE 

desenvolvido utiliza uma nova codificação para as soluções candidatas, que torna possível a 

utilização de todas as propriedades da matriz H, restringindo a busca apenas na região 
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factível do problema, melhorando assim a sua eficiência. Em função de esse método gerar 

apenas soluções factíveis, ele não exige a penalização de soluções geradas que desrespeitarem 

alguma restrição do problema; 

• Método proposto em (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014) – os métodos 

baseados na matriz H supracitados não consideram a existência de MFSs. Dessa forma, 

possibilitam o projeto de SMCs formados apenas por medidas convencionais SCADA.  Para 

superar essa limitação, em (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014) o método proposto em 

(VIGLIASSI et al., 2009) foi estendido para possibilitar o projeto de SMCs, considerando a 

presença de medidas convencionais SCADA e MFSs, ou seja, projeto de SMCs híbridos. 

Além disso, diversas melhorias foram realizadas no AE, aprimorando muito a qualidade das 

soluções obtidas. 

Uma vantagem importante dos métodos baseados na matriz H supracitados é o fato de 

eles terem apresentado bons resultados nos testes já realizados, possibilitando o tratamento de 

todas as características qualitativas de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs e 

UTRs críticas e PMUs críticas) sem a exigência de simplificação alguma nos sistemas testes 

utilizados. 

Entretanto, todos os métodos baseados na matriz H supracitados visando a minimização 

do custo do sistema de medição utilizam algoritmos mono-objetivos, ou seja, convertem o 

problema multiobjetivo de projeto de sistemas de medição em um problema com um único 

objetivo (minimização do custo). Dessa forma, para possibilitar o projeto de SMCs, todas as 

características qualitativas de um SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs e UTRs 

críticas) são tratadas como restrições do problema. Consequentemente, esses métodos não 

possibilitam o tratamento do problema de projeto de sistemas de medição de uma forma mais 

completa, ou seja, considerando as várias possibilidades de sistemas de medição (os quatro 

tipos previamente apresentados) em função de possíveis restrições financeiras. 

Consequentemente, se os recursos necessários para implantação do SMC mais barato obtido 

por esses métodos for maior do que o recurso disponível, a solução encontrada não será 

implantada na prática (ou seja não será possível implantar o SMC obtido pelos métodos). Para 

contornar esse problema esses métodos podem ser adaptados, com a eliminação de algumas 

restrições e alterações de alguns parâmetros, para possibilitar, a cada execução, a obtenção de 

um sistema de medição do tipo 1, ou do tipo 2, ou do tipo 3, definidos anteriormente. 
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5.6 Considerações Finais 

Este capítulo descreveu o problema de projeto de SMCs para efeito EE em SEP, bem 

como a sua formulação geral considerando apenas medidas convencionais SCADA, apenas 

MFSs e os híbridos (dois tipos de medidores presentes no mesmo sistema).  

Uma revisão dos métodos utilizados foi apresentada para a resolução do problema, 

organizada em categorias, cujas principais são: métodos numéricos, métodos que utilizam 

metaheurísticas e os métodos que utilizam a matriz H. 

Cabe destacar que, na revisão bibliográfica realizada, não foi encontrado método 

algum que permita uma análise mais abrangente e completa do problema, ou seja, que 

considere todas as seguintes características do problema de forma conjunta: (i) medidores 

convencionais SCADA e/ou MFSs; (ii) todas as características qualitativas de um SMC 

(observabilidade e ausência de MC, CCM, UTR Crítica) minimizando o custo; (iii) aplicação 

em sistemas de medição do IEEE de 14, 30, 57, 118 e 300 barras sem a exigência de 

simplificação alguma em relação ao tamanho do sistema ou às características qualitativas a 

serem consideradas; (iv) possibilidade de projeto de sistemas de medição novos, sem 

medidores previamente instalados, ou para aprimoramento de sistemas já existentes; (v) 

projeto de sistemas de medição considerando o trade-off entre as características qualitativas e 

o custo, fazendo uso do conceito de Fronteira de Pareto (DEB et al., 2002); (vi) a obtenção, 

em uma única execução, de quatro tipos de sistemas de medição minimizando o custo: Tipo 1 

– Sistemas de medição observáveis de baixo custo; Tipo 2 – Sistemas de medição observáveis 

e isentos de MCs de baixo custo; Tipo 3 – Sistemas de medição observáveis e isentos de MCs 

e de CCMs de baixo custo; e Tipo 4 – SMCs de baixo custo; e (vii) permita ao responsável 

pelo planejamento escolher quais locais devem ser considerados para instalação de medidores, 

UTRs e PMUs (em alguns locais pode não ser viável a instalação devido a ausência da 

infraestrutura necessária). 

Em função dos bons resultados e características dos métodos baseados no processo de 

obtenção e análise da matriz H mencionados na seção anterior deste capítulo, optou-se em 

utilizar esse processo para desenvolvimento do método proposto. Para possibilitar a obtenção 

de um método que permita uma análise mais abrangente e completa do problema de projeto 

de sistemas de medição, da forma descrita no parágrafo anterior, decidiu-se fazer uso do 

AEMT que foi desenvolvido em (SANCHES; LONDON JR.; DELBEM, 2014) para 

tratamento do problema de restabelecimento de energia em sistemas de medição. Isto em 

razão dos bons resultados obtidos pelo AEMT para tratamento de um problema com 
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características semelhantes ao problema de projeto de sistemas de medição (combinatório 

com múltiplos objetivos e restrições). Entretanto, para aplicar o AEMT no problema de 

projeto de sistemas de medição, diversas alterações e adaptações foram realizadas com base 

em procedimentos para projeto de AEs, conforme será apresentado no próximo capítulo.  
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6 Método Proposto 

Neste capítulo será apresentada, inicialmente, a formulação multiobjetivo proposta 

para projeto de sistemas de medição considerando o custo e os requisitos de performance 

relacionados com as características qualitativas que devem ser respeitadas para projeto de um 

SMC (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas). Em 

seguida, apresentar-se-á o método proposto, que se baseia no AEMT e na matriz H.  Todos 

os passos seguidos para desenvolvimento do AEMT proposto serão mostrados de forma 

bastante detalhada. 

Vale destacar que muitos pesquisadores têm proposto melhorias ou adaptações de AEs 

para resolver problemas do mundo real, porém muitos deles utilizam o processo de tentativa e 

erro durante a investigação dos algoritmos. Por outro lado, diversos resultados teóricos sobre 

o funcionamento dos AEs, que podem ser utilizados como guia para investigação, foram 

obtidos nas últimas décadas. Um conjunto desses resultados foi organizado no livro do 

pesquisador David E. Goldberg, intitulado “Design of Innovation: lessons from and for 

competent genetic algoritms” (GOLDBERG, 2002), que propõe modelos simples para 

planejar AEs eficientes. Este capítulo apresenta os estudos realizados, a partir desses modelos, 

para projeto do AEMT proposto. Foram testados os modelos teóricos propostos na literatura, 

porém sempre considerando as características do problema de projeto de sistemas de medição 

para efeito de EE. Os estudos foram realizados utilizando os sistemas de 14, 30, 57 e 118 

barras do IEEE. 

6.1 Formulação Multiobjetivo Proposta 

A formulação multiobjetivo para tratamento do problema de projeto de sistemas de 

medição para efeito de EE proposta neste trabalho é a seguinte: 

𝑀𝑖𝑛(𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 , 1 𝐼𝐷⁄ ), (6.1) 
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s.a. observabilidade do sistema, sendo: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎: custo total do sistema considerando medidores convencionais SCADA 

e MFSs, cujos cálculos serão descritos na próxima seção; 

𝐼𝐷: o Índice de Desempenho do sistema é baseado nas características qualitativas 

(ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas) e calculado de acordo com o 

algoritmo da seção 6.6. 

Para projetar um sistema de medição deve-se maximizar o ID (ou minimizar 1 𝐼𝐷⁄ , 

conforme apresentado na equação (6.1)) e, para isso, é necessário acrescentar medidores, 

UTRs e PMUs, porém o custo do sistema (𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎) se eleva, tornando esses objetivos 

claramente conflitantes. Eis a razão deste trabalho fazer uso de uma abordagem multiobjetivo 

para tratamento do problema.  

Assim como utilizado e descrito nas equações 5.1, 5.2 e 5.3, o cálculo do custo total 

do sistema é calculado através da equação: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ((𝐶𝑚𝑒𝑑. 𝑁𝑚𝑒𝑑) + (𝐶𝑈𝑇𝑅 . 𝑁𝑈𝑇𝑅) + (𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎. 𝑁𝑈𝑀𝐹 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎) +

(𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑟𝑎𝑚𝑜. 𝑁𝑈𝑀𝐹 𝑟𝑎𝑚𝑜)), 
(6.2) 

 

onde: 

𝐶𝑚𝑒𝑑: custo de aquisição e instalação de um medidor convencional SCADA; 

𝑁𝑚𝑒𝑑: número de medidores convencionais SCADA instalados no sistema; 

𝐶𝑈𝑇𝑅: custo de aquisição e instalação de uma UTR; 

𝑁𝑈𝑇𝑅: número de UTRs instaladas no sistema; 

𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎: custo de aquisição e instalação de uma PMU de barra; 

𝑁𝑈𝑀𝐹 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎: número de PMUs de barra instaladas no sistema; 

𝐶𝑈𝑀𝐹 𝑟𝑎𝑚𝑜: custo de aquisição e instalação de uma PMU de ramo; 

𝑁𝑈𝑀𝐹 𝑟𝑎𝑚𝑜: número de PMUs de ramo instaladas no sistema. 

 Os custos de aquisição de medidores convencionais, fasoriais, UTRs e PMUs, serão 

calculados de acordo com o especificado em outros trabalhos da literatura (BOZZ; 

VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; COSER; SIMÕES COSTA; ROLIM, 2006; VIGLIASSI 

et al., 2009), facilitando assim a comparação de resultados. Os custos estão apresentados na 

Tabela 6.1, onde 𝑁𝑑 é o número de MFSs de corrente selecionadas para instalação nos ramos 

adjacentes à barra com a PMU de barra instalada. 
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Tabela 6.1 - Custos de medidores, UTRs e PMUs (Unidades Monetárias). 

SCADA PMU 

Medidores UTRs De ramo8 De barra 

4,50 100 135 130 + 5x𝑁𝑑 

 

 Como exemplo, considere o sistema de 14 barras do IEEE apresentado na Figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Medidor de injeção de potência                 Medidor de fluxo de potência                         UTR 

                      Medidor fasorial de tensão                          Medidor fasorial de corrente                           PMU 

Figura 6.1 – Sistema de 14 barras para exemplo do cálculo de custo. 

 

 O custo do sistema é determinado através da equação: 

𝐶𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = (4,50 . 13) + (100 . 4) + [130 + (5 . 2)] = 𝟔𝟎𝟑, 𝟓𝟎. 
(6.3) 

Nota-se que, na Figura 6.1 os medidores estão concentrados em UTRs, devido ao seu 

custo elevado, porém, se observada a característica qualitativa UTR crítica, essa estratégia não 

é eficiente, pois, em caso de problemas causando a perda de uma UTR, todos os medidores 

dessa UTR ficarão indisponíveis e o sistema ficará não observável. Esse é um exemplo 

simples que caracteriza os objetivos conflitantes do problema tratado neste trabalho. 

                                                           
8 O custo de uma PMU de ramo (135,00) inclui um medidor de tensão na barra em que a PMU está instalada e 

outro de corrente, no ramo em que ela está instalada (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014). 
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Diante desse conflito de objetivos, o método proposto utiliza um AEMT, na tentativa 

de resolução do problema de projeto de sistemas de medição, considerando o requisitos de 

performance previamente citados e o custo. O AEMT utiliza subpopulações em tabelas para 

representar os objetivos do problema e suas combinações. As próximas seções descrevem a 

codificação e as configurações utilizadas no AEMT, bem como os conceitos da Busca Local 

realizada através do processo de obtenção e análise da matriz H. 

6.2 Codificação 

Diversas codificações foram estudadas para representar o problema de projeto de 

sistemas de medição via AEs e AGs (BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; COSER; 

ROLIM; SIMÕES COSTA, 2001; VIGLIASSI et al., 2009, 2007). 

Uma das codificações mais utilizadas é um array binário 𝑀 =

(𝑚1, 𝑚2, … , 𝑚𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠), que representa o local de instalação dos medidores no sistema. O 

valor “1” (um) indica medidor instalado, e “0” (zero) não instalado. O tamanho desse vetor 

(𝑁𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠) corresponde ao total de medidores (SCADA e MFSs) possíveis de serem 

instalados em um sistema. Este trabalho faz uso dessa codificação e propõe algumas 

alterações para o correto tratamento dos Blocos Construtivos, como descrito mais adiante 

neste capítulo. 

Considerando, por exemplo, o sistema do IEEE de 6 barras associado ao sistema de 

medição SCADA observável apresentado na Figura 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Medidor de injeção de potência não instalado 

     Medidor de fluxo de potência não instalado 

 

     Medidor de injeção de potência instalado 

     Medidor de fluxo de potência instalado 

        UTR instalada 

Figura 6.2 – Codificação de indivíduo para o sistema de 6 barras do IEEE. 
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A codificação do indivíduo correspondente a esse sistema de medição é representada 

por: 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

𝐼1 𝐹1−2 𝐹1−3 𝐼2 𝐹2−1 𝐹2−3 𝐼3 𝐹3−1 𝐹3−2 𝐹3−4 𝐼4 𝐹4−3 𝐹4−5 𝐹4−6 𝐼5 𝐹5−4 𝐼6 𝐹6−4 

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

 

onde a primeira linha é formada pelo nome das barras; a segunda com o nome das medidas no 

padrão 𝐼𝑥, para medidas de injeção de potência na barra 𝑥, e 𝐹𝑘−𝑚 para medida de fluxo de 

potência da barra 𝑘 para a barra 𝑚; e a terceira linha representa a codificação do array. Vale 

destacar que o tamanho do vetor de medidas para sistemas de medição híbridos corresponde 

ao total de medidores convencionais mais o total de MFSs.  

Como explicado anteriormente, o AEMT proposto utiliza uma Busca Local, através do 

método da matriz H, para auxiliar o processo evolutivo e localizar boas soluções. Esse 

processo será detalhado na próxima seção. 

6.3 Busca Local com a Matriz H 

Atualmente, sabe-se que a maioria dos AEMOs requerem algum mecanismo de Busca 

Local, adicionalmente aos operadores genéticos básicos, para encontrar as soluções desejadas. 

Isso ocorre devido aos movimentos aleatórios realizados pelos AEs durante a busca. Esses 

movimentos são importantes em buscas globais, porém o processo evolutivo pode terminar 

sem atingir os pontos ótimos. Para esses casos, podem ser empregadas buscas locais 

utilizando o conhecimento do problema para auxiliar no processo (GASPAR-CUNHA; 

ANTUNES; TAKAHASHI, 2013). 

A Busca Local, neste trabalho, é realizada através do método da matriz H, que 

determina o local em que os medidores devem ser instalados para satisfazer todos os 

requisitos de performance atendido por um SMC (observabilidade, ausência de MCs, de 

CCMs, de UTRs críticas e PMUs críticas) com menor custo. Diferente das soluções geradas 

pelo AEMT, a Busca Local produz sempre indivíduos factíveis, ou seja, de acordo com cada 

objetivo proposto. 
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 Para Busca Local ser eficiente, ela deve utilizar o conceito de Medida Candidata 

definido no capítulo 3. As Medidas Candidatas são aquelas que não foram instaladas ainda 

mas que estão localizadas em barras que já possuem uma UTR instalada.  

Considerando, por exemplo, o sistema de 6 barras do IEEE associado ao sistema de 

medição ilustrado na Figura 6.3, vale destacar que: na cor azul estão as medidas que já estão 

instaladas; na cor cinza estão as Medidas em UTRs candidatas, ou seja, medidas que não 

foram instaladas ainda e para se tornarem disponíveis para instalação requerem ainda a 

instalação de uma UTR (em outras palavras, são medidas não instaladas incidentes a barras 

que não possuem UTRs instaladas); e na cor verde estão as Medidas Candidatas, isto é, 

medidas que não foram instaladas ainda mas que já estão disponíveis para instalação em 

função de já terem sido instaladas as UTRs necessárias para transmissão dessas medidas (em 

outras palavras, são medidas não instaladas incidentes a barras que já possuem UTRs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Medidor de injeção de potência não instalado 

     Medidor de fluxo de potência não instalado 

     Medidor de injeção de potência instalado 

     Medidor de fluxo de potência instalado 

     Medidor de injeção de potência candidato 

     Medidor de fluxo de potência candidato 

        UTR instalada 

Figura 6.3 - Medidas Candidatas no sistema de 6 barras do IEEE. 

 As Medidas Candidatas são mais indicadas para instalação do que as Medidas em 

UTRs candidatas, pois a sua instalação não requer o custo de instalação de uma UTR. 

Aplicando esse conceito à codificação do problema apresentada na seção anterior, criou-se um 

vetor de classificação das medidas para representar os tipos supracitados. Dessa forma, a 

codificação da Figura 6.3 passa a ser representada como: 

Barra 1 Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

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

𝐼1 𝐹1−2 𝐹1−3 𝐼2 𝐹2−1 𝐹2−3 𝐼3 𝐹3−1 𝐹3−2 𝐹3−4 𝐼4 𝐹4−3 𝐹4−5 𝐹4−6 𝐼5 𝐹5−4 𝐼6 𝐹6−4 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
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onde a segunda linha destacada corresponde aos tipos de medidas: (0) Medida em UTR 

candidata; (1) Medida instalada; e (2) Medida Candidata. 

6.4 Exemplo de Busca Local  com a Matriz H 

Considerando ainda o sistema de 6 barras associado ao sistema de medição SCADA 

observável ilustrado na Figura 6.3, todas as medidas instaladas nele (𝐼1, 𝐹3−1, 𝐹3−4, 𝐼5 e 𝐼6) 

são consideradas críticas, pois, caso uma delas seja perdida, o sistema torna-se “não 

observável”. Como exemplo, será aplicada a Busca Local para tornar a medida 𝐼1 redundante, 

fazendo com que ela deixe de ser crítica. Para isso, aplica-se o método da matriz H através 

dos seguintes passos:  

Passo 1: obter a matriz H
t do sistema, como apresentado no capítulo 3: 

 𝑰𝟏 𝑭𝟑−𝟏 𝑭𝟑−𝟒 𝑰𝟓 𝑰𝟔 𝑰𝟑 𝑭𝟏−𝟐 𝑭𝟏−𝟑 𝑭𝟑−𝟐 𝑭𝟓−𝟒 𝑭𝟔−𝟒 𝑰𝟐 𝑰𝟒 𝑭𝟐−𝟏 𝑭𝟐−𝟑 𝑭𝟒−𝟑 𝑭𝟒−𝟓 𝑭𝟒−𝟔 

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

H
t= 

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

0 1 0 0 0 3 1 -1 2 0 0 -3 0 -1 -2 0 0 0 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

onde a primeira linha representa o nome das medidas e a segunda o seu tipo, como explicado 

na seção anterior. As Medidas Básicas estão destacadas na matriz em cinza e são responsáveis 

pela observabilidade do sistema. 

Passo 2: verificar a linha do elemento não nulo que aparece na coluna correspondente à 

Medida Crítica analisada (𝐼1). Em seguida, determinar as Medidas Candidatas cujas colunas 

possuem elementos não nulos na linha identificada anteriormente. Essa linha é destacada a 

seguir: 

 𝑰𝟏 𝑭𝟑−𝟏 𝑭𝟑−𝟒 𝑰𝟓 𝑰𝟔 𝑰𝟑 𝑭𝟏−𝟐 𝑭𝟏−𝟑 𝑭𝟑−𝟐 𝑭𝟓−𝟒 𝑭𝟔−𝟒 𝑰𝟐 𝑰𝟒 𝑭𝟐−𝟏 𝑭𝟐−𝟑 𝑭𝟒−𝟑 𝑭𝟒−𝟓 𝑭𝟒−𝟔 

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

H
t= 

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

0 1 0 0 0 3 1 -1 2 0 0 -3 0 -1 -2 0 0 0 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Passo 3: verificar qual das Medidas Candidatas possui mais elementos não nulos em sua 

coluna.  Faz-se isso para privilegiar a medida que fornece informação de uma quantidade 

maior de variáveis de estado equivalentes. Nesse exemplo, será a medida 𝐼3, pois existem três 

elementos não nulos em sua coluna. 

Passo 4: selecionar 𝐼3 para ser instalada. 

 Para tornar mais evidente o benefício da Busca Local, o gráfico da Figura 6.4 

apresenta o custo de instalação das possíveis medidas para aumentar a redundância de 𝐼1. 

Considerando as seis medidas possíveis, as Medidas Candidatas têm o custo de instalação de 

apenas 4,50 (custo de um medidor), enquanto o custo das demais é 104,50 (custo de 

instalação de uma UTR e um medidor). Percebe-se que o custo das medidas 𝐼3, 𝐹1−2 e 𝐹3−2 é 

o mesmo, porém, a medida 𝐼3 possui características mais interessantes para a resolução do 

problema, conforme explicado anteriormente. 

 

Figura 6.4 - Variação no custo de instalação de medidores com Busca Local. 

O exemplo desta seção foi baseado no quesito de tornar uma Medida Crítica 

redundante, porém a Busca Local é realizada considerando os demais requisitos de 

performance relacionados às características qualitativas de sistemas de medição, ou seja, 

observabilidade e ausência de CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas. 
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O processo de Busca Local pode ser entendido como um operador genético, que gera 

indivíduos de acordo com o conhecimento prévio do problema e está inserido no processo 

evolutivo em uma etapa representada na Figura 6.5. Dessa forma, o método proposto neste 

trabalho gera indivíduos através: (i) da Reprodução clássica: operadores genéticos clássicos 

de crossover e mutação; e da (ii) da Busca Local: através do método da matriz H. 

 

Figura 6.5 - Etapas do processo evolutivo com Busca Local. 

6.5 Definição do algoritmo 

Como explicado anteriormente, o problema de projeto de sistemas de medição possui 

objetivos conflitantes, como o custo e as características qualitativas (ausência de MCs, CCMs, 

UTRs críticas e PMUs críticas). Devido a isso, optou-se por criar uma nova formulação e 

utilizar um AE Multiobjetivo para melhorar os resultados propostos na literatura (BOZZ; 

VIGLIASSI; LONDON JR., 2014; SOUZA et al., 2005; VIGLIASSI et al., 2009). 

O AE Multiobjetivo em Tabelas (AEMT) mostrou-se eficiente na resolução de 

problemas na área da engenharia elétrica (SANCHES et al., 2012; SANCHES; LONDON 

JR.; DELBEM, 2014) e possui características consideradas importantes neste trabalho: (i) não 

utiliza atribuição de pesos nas funções objetivo; (ii) trabalha em paralelo com várias 

subpopulações armazenadas em tabelas; (iii) em uma única execução possibilita a obtenção de 

diversas soluções, de acordo com cada objetivo. 
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As próximas seções descreverão detalhadamente os passos realizados no projeto do 

AEMT proposto neste projeto para tratamento do problema de projeto de sistemas de 

medição, utilizando os modelos teóricos aplicados às características desse problema. 

 Algoritmo de referência 

Devido à grande quantidade de parâmetros de um AE e suas combinações, decidiu-se 

especificar um algoritmo de referência para que, a partir dele, fosse possível realizar 

comparações e determinar a melhor parametrização. 

Os parâmetros utilizados nesse algoritmo de referência estão entre os mais comuns na 

literatura (GOLDBERG, 2002) e são compatíveis às características técnicas do problema 

deste trabalho. 

A seguir serão descritos os parâmetros e suas respectivas justificativas de uso: 

• Distribuição da população inicial: 50% uniforme.  

Essa distribuição é formada por indivíduos com os valores dos genes 0 (zero) ou 1 

(um) definidos aleatoriamente e com a probabilidade de 50% para cada um deles. Ela foi 

escolhida por ser usual quando as características do problema não são conhecidas, além de 

não possuir uma tendência para valor algum. A quantidade de medidores instalados de 50% é 

suficiente para atender a observabilidade do sistema e também alguns dos demais requisitos 

de performance de um SMC, pois um SMC possui, em geral, 30% de medidores instalados. 

Importa destacar que o gerador de números utilizado neste trabalho foi a GNU Scientific 

Library (GSL), (GALASSI, 2009), cuja aleatoriedade e desempenho foram superiores aos 

tradicionais da linguagem C++.   

• Tamanho da população inicial: 100.000 indivíduos. 

A quantidade de indivíduos da população inicial foi definida devido aos limites 

computacionais de tempo de execução para os grandes sistemas testados (o maior sistema 

utilizado na fase de projeto do AEMT foi de 118 barras do IEEE). Os cálculos e resultados 

que serão apresentados comprovam que esse número foi suficiente para amostrar 

corretamente o espaço de busca. 

• Seleção das tabelas e indivíduos: sorteio. 

Decidiu-se utilizar o sorteio por ser um método simples de escolha e que não privilegia 

nenhuma tabela ou indivíduo. Cabe destacar que o AEMT proposto em (SANTOS et al., 
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2010) utilizava esse método e conseguiu bons resultados. Esse processo de seleção vai 

escolher então uma das tabelas, de forma aleatória, e depois um dos indivíduos dessa tabela, 

também de forma aleatória, para aplicação do operador genético de mutação. 

• Operador genético: somente mutação com taxa de 1%  

A taxa de mutação de 1% foi utilizada por ser uma das mais usuais em trabalhos de AEs. 

Optou-se apenas pela mutação devido a sua simplicidade e para evitar o problema de 

tratamento dos BBs no algoritmo de referência. Esses blocos foram estudados na seção 6.5.9, 

na qual foram estudadas propostas para contemplá-los durante a realização de crossovers.  

 Esses parâmetros do algoritmo de referência serão testados e analisados nas próximas 

seções.  

 Definição das tabelas 

O AEMT proposto neste trabalho possui as seguintes tabelas de subpopulação: 

• 𝑇𝑂𝑏𝑠 – Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis, de menores custos, 

encontrados durante a execução do algoritmo (Sistemas de Medição do Tipo 1). Para isso, 

esta tabela tem como objetivo a redução do custo do sistema de medição, considerando a 

restrição observabilidade; 

• 𝑇𝑀𝐶 –Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis e livres de MCs de 

menores custos encontrados durante a execução do algoritmo (Sistemas de Medição do Tipo 

2). Para isto, esta tabela tem como objetivo a redução do custo do sistema de medição, 

considerando as restrições de observabilidade e ausência de MCs; 

A Figura 6.6 apresenta um exemplo para cada uma das tabelas supracitadas. 

 

Observabilidade 

Indivíduo Custo 

10010111100010101101... 2.425,00 

10010111100110101111... 2.511,50 

11010111100110101111... 2.516,00 

... ... 
 

 

Medida Crítica 

Indivíduo MC CCM 
UTR 

Crítica 
Custo 

10011111100110101101... 0 4 3 2.511,50 

10010111101110101111... 0 2 2 2.516,00 

11010111101110101111... 0 1 2 2.520,50 

... ... ... ... ... 
 

Tabela Observabilidade Tabela Medida Crítica 

Figura 6.6 - Exemplos de tabelas: Observabilidade e Medida Crítica. 
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• 𝑇𝐶𝐶𝑀 – Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis e livres de MC e de 

CCMs de menores custos, encontrados durante a execução do algoritmo (Sistemas de 

Medição do Tipo 3). Desta maneira, esta tabela tem como objetivo a redução do custo do 

sistema de medição, considerando as restrições de observabilidade e ausência de MCs e de 

CCMs; 

• 𝑇𝑆𝑀𝐶  – Esta tabela armazena os SMCs de menores custos encontrados durante a 

execução do algoritmo (Sistemas de Medição do Tipo 4). Consequentemente, o objetivo desta 

tabela é a redução do custo do sistema de medição, considerando as restrições de 

observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas; 

• 𝑇𝑀𝐶_𝐶𝐶𝑀 – Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis, com menores 

quantidades de MCs ou de CCMs, encontrados durante a execução do algoritmo. O objetivo 

desta tabela é minimizar o número de MCs ou de CCMs, considerando a restrição de 

observabilidade; 

• 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑈𝑇𝑅 – Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis, com maior 

quantidade de UTRs instaladas em barras com alto número de adjacências, encontrados 

durante a execução do algoritmo. Desta forma o objetivo desta tabela é o aumento do número 

de UTRs instaladas em barras com alto número de adjacências, considerando a restrições de 

observabilidade; 

• 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑀𝐼 – Nesta tabela serão armazenados os sistemas de medição observáveis com 

maior número de medidores de injeção de potência instalados em barras com alto número de 

adjacências, encontrados durante a execução do algoritmo. Para isso, o objetivo desta tabela é 

aumentar o número de medidores de injeção de potência instalados em barras com alto 

número de adjacências, considerando a restrições de observabilidade; 

• 𝑇𝐷𝑖𝑓.𝑀𝐼_𝑀𝐹 – Esta tabela armazena os sistemas de medição observáveis, com as 

maiores diferenças (𝑀𝑖 − 𝑀𝑓), sendo 𝑀𝑖 e 𝑀𝑓 a quantidade de medidores de injeção e de 

fluxo selecionados para instalação (ou já instalados para o caso de sistemas de medição já 

existentes) respectivamente, encontrados durante a execução do algoritmo. O objetivo desta 

tabela é aumentar a diferença (𝑀𝑖 − 𝑀𝑓), considerando a restrição de observabilidade. 

As tabelas 𝑇𝑂𝑏𝑠, 𝑇𝑀𝐶, 𝑇𝐶𝐶𝑀 e 𝑇𝑆𝑀𝐶  representam diretamente a relação entre as 

características qualitativas do problema (observabilidade e ausência de MCs, CCMs e UTRs) 

com o custo do sistema. Essas tabelas possibilitam maior flexibilidade na escolha da solução a 

ser apresentada, isto é, a melhor opção possível em termos de custo x benefício. Por exemplo, 

conhecendo o recurso financeiro disponível para ser investido no projeto de um sistema de 
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medição, basta percorrer essas tabelas para verificar o sistema de medição mais robusto 

possível de ser implantado. Se o recurso disponível não permitir a obtenção de um SMC (para 

isso basta comparar esse recurso com os custos dos SMCs armazenados na tabela 𝑇𝑆𝑀𝐶), 

verifica-se a possibilidade de obtenção de um sistema observável e isento de MCs e de CCMs 

(através da análise dos custos dos sistemas armazenados na tabela 𝑇𝐶𝐶𝑀). E assim por diante. 

Por outro lado, as demais tabelas não representam diretamente a relação entre as 

características qualitativas do problema e o custo, mas sim particularidades importantes para 

exploração do espaço de busca. 

Durante a execução do algoritmo, desde a geração aleatória da população inicial 

passando pelo processo evolutivo (geração de novos indivíduos), os indivíduos gerados são 

avaliados de acordo com os objetivos e restrições de cada tabela. Enquanto a tabela não 

estiver cheia, todo indivíduo gerado atendendo às suas restrições será armazenado nessa 

tabela (todas as tabelas possuem um número limitado de indivíduos possíveis de serem 

armazenados – esse número é definido como o tamanho da tabela). Quando a tabela estiver 

cheia, os indivíduos gerados serão armazenados se eles forem melhores que pelo menos um 

dos indivíduos já armazenados na tabela. O melhor indivíduo de uma tabela é aquele que 

melhor atende ao seu objetivo (solução factível com melhor fitness). Por exemplo, para as 

tabelas 𝑇𝑂𝑏𝑠, 𝑇𝑀𝐶, 𝑇𝐶𝐶𝑀 e 𝑇𝑆𝑀𝐶  o melhor indivíduo será o que apresenta o menor custo. No 

caso de empates, ou seja, quando o pior indivíduo de uma tabela e o indivíduo gerado 

possuírem o mesmo valor para função objetivo (o mesmo fitness), sorteia-se o vencedor que 

permanecerá ou entrará na tabela. Dessa forma, permite-se que características interessantes 

dos novos indivíduos possam ser inseridas nas tabelas.  

As tabelas 𝑇𝑀𝐶_𝐶𝐶𝑀, 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑈𝑇𝑅, 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑀𝐼 e 𝑇𝐷𝑖𝑓.𝑀𝐼_𝑀𝐹  foram incluídas por 

representarem características importantes do problema e ajudarem a explorar o espaço de 

busca. Para avaliar a influência das tabelas nos resultados do algoritmo, foram realizados 

testes utilizando um algoritmo de referência. A Tabela 6.2 compara os resultados finais de 

cinquenta execuções desse algoritmo utilizando duas versões do AEMT proposto neste 

trabalho. Uma considerando apenas as quatro tabelas que representam diretamente a relação 

entre as características qualitativas do problema e o custo (𝑇𝑂𝑏𝑠, 𝑇𝑀𝐶, 𝑇𝐶𝐶𝑀 e 𝑇𝑆𝑀𝐶) e outra 

considerando todas as oito tabelas apresentadas anteriormente. 

Os valores finais apresentados são para SMCs convencionais, ou seja, sistemas 

formados apenas por medidas SCADA observáveis e isentos de MCs, CCMs e UTRs críticas. 
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A partir dessa seção, os resultados das tabelas seguirão o formato: o valor do custo da melhor 

solução obtida (ou seja, do SMC com menor custo encontrado nessas 50 execuções) / média 

dos valores de custo para os SMCs SCADA obtidos nas 50 execuções. Os melhores valores 

encontrados estarão destacados em cinza.  

Tabela 6.2  - Resultados para a inclusão das tabelas 𝑇𝑀𝐶_𝐶𝐶𝑀,𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑈𝑇𝑅, 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑀𝐼 e 𝑇𝐷𝑖𝑓.𝑀𝐼_𝑀𝐹 . 

Barras 𝑻𝑶𝒃𝒔, 𝑻𝑴𝑪, 𝑻𝑪𝑪𝑴 e 𝑻𝑺𝑴𝑪 

𝑻𝑶𝒃𝒔, 𝑻𝑴𝑪, 𝑻𝑪𝑪𝑴, 𝑻𝑺𝑴𝑪, 

𝑻𝑴𝑪_𝑪𝑪𝑴,𝑻𝑮𝒓𝒂𝒖_𝑼𝑻𝑹, 

𝑻𝑮𝒓𝒂𝒖_𝑴𝑰 e 𝑻𝑫𝒊𝒇.𝑴𝑰_𝑴𝑭 

14 976,50 / 987,40 972,00 / 974,79 

30 2.266,50 / 2.286,82  2.262,00 / 2.264,10 

57 3.769,00 / 3.846,57 3.601,50 / 3.704,09 

 

Os resultados apresentados na Tabela 6.2 indicam que a inclusão das tabelas 

𝑇𝑀𝐶_𝐶𝐶𝑀,𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑈𝑇𝑅, 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑀𝐼 e 𝑇𝐷𝑖𝑓.𝑀𝐼_𝑀𝐹 auxiliou o processo evolutivo a produzir melhores 

resultados. Isso ocorreu devido à melhor exploração de regiões promissoras do espaço de 

busca através da combinação de objetivos, como por exemplo MCs e CCMs, e também de 

características relevantes do problema, como a instalação de medidores em barras com maior 

quantidade de ramos adjacentes. Diante desses resultados, comprovou-se a utilidade das 

tabelas 𝑇𝑀𝐶_𝐶𝐶𝑀,𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑈𝑇𝑅, 𝑇𝐺𝑟𝑎𝑢_𝑀𝐼 e 𝑇𝐷𝑖𝑓.𝑀𝐼_𝑀𝐹 no processo evolutivo. 

Importa destacar ainda que o AEMT proposto com Busca Local utiliza todas as tabelas 

apresentadas nesta seção e cada tabela possui 50 indivíduos, um valor usual para AEMTs e 

que mantém a diversidade dos indivíduos até o final da evolução.  

 Definição do tipo do algoritmo 

Foram realizados alguns estudos para verificar a eficiência do AEMT proposto 

utilizando Busca Local comparado com algumas variações: (i) AE Mono-objetivo sem Busca 

Local; (ii) AE Mono-objetivo com Busca Local; (iii) AE Multiobjetivo em Tabelas sem 

Busca Local; e (iv) AE Multiobjetivo em Tabelas com Busca Local. 

Os algoritmos (i) e (ii) consideram apenas o custo do sistema como objetivo e os (i) e 

(iii) não possuem Busca Local, ou seja, geram indivíduos somente através dos operadores 

tradicionais de AEs. Todos os resultados apresentados na Tabela 6.3 referem-se a SMCs 

convencionais (lembrando que ao valores apresentados na Tabela 6.3, assim como nas demais 

Tabelas deste capítulo, seguem a mesma formatação dos apresentados na Tabela 6.2). 
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Tabela 6.3 - Comparação entre algoritmos mono-objetivos e multiobjetivos. 

Barras 

AE Mono-

Objetivo 

sem Busca Local 

AE Mono-Objetivo 

com Busca Local 

AEMT sem 

Busca Local 

AEMT com 

Busca Local 

14 972,00 / 983,96 972,00 / 980,50 972,00 / 975,60 972,00 / 974,97 

30 2.289,00 / 2.307,83 2.289,00 / 2.316,28 2.293,50 / 2.318,20 2.262,00 / 2.267,30 

57 4.554,50 / 4.725,08 3.746,50 / 3.910,67 4.550,00 / 4.787,46 3.669,00 / 3.704,09 

 

 A Tabela 6.3 indica que os resultados de sistemas com pequena quantidade de barras 

são muito parecidos, porém, à medida que o tamanho do sistema aumenta, as vantagens de 

utilizar uma abordagem multiobjetivo tornam-se mais claras (além de a abordagem 

multiobjetivo possibilitar a obtenção dos 4 tipos de sistemas de medição através de apenas 

uma execução do algoritmo). Nota-se, ainda, que a Busca Local melhorou muito os resultados 

do Algoritmo Mono-Objetivo, como no sistema de 57 barras, que passou de 4.554,50 para 

3.746,50, superando inclusive o AEMT proposto sem Busca Local (4.550,00). Essa grande 

diferença foi atribuída à utilização do método da matriz H, que gera soluções utilizando as 

Medidas Candidatas, que possuem menor custo de instalação, como visto na seção 6.3. 

 A Figura 6.7 ilustra o efeito da Busca Local durante a execução do AEMT proposto 

para o sistema de 57 barras do IEEE. Nota-se que a diferença do custo dos SMCs é grande 

desde o início da execução, mostrando claramente a importância da Busca Local. 

 

Figura 6.7 - Efeito da Busca Local no AE Multiobjetivo no sistema de 30 barras do IEEE. 

Sem Busca Local 

Com Busca Local 
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 Baseado nos resultados desses testes, conclui-se que o uso do AEMT com Busca Local 

através da matriz H teve desempenho satisfatório e atende aos requisitos de projeto de 

sistemas de medição, devendo ser estudado com mais detalhes, como descrito nas próximas 

seções. 

 Tamanho da população inicial 

O tamanho da população inicial é um parâmetro muito importante para os AEMOs, 

pois devem amostrar corretamente o espaço de busca e também representar bem as 

correlações entre as variáveis.  

Os valores escolhidos para o teste foram 1.000 e 10.000, pois a intenção era analisar os 

resultados finais após os efeitos produzidos pela diminuição do tamanho da população inicial. 

Após as 50 execuções, utilizando como parâmetro o algoritmo de referência, foram gerados os 

gráficos Box Plot (GUIMARÃES, 2007) apresentados na Figura 6.8. Neles é possível analisar 

as variações no tamanho da população inicial e o custo final para os sistemas de 14, 30 e 57 

barras do IEEE. 

 

 

Os gráficos não foram conclusivos, pois os valores médios das variações foram muito 

próximos e as “caixas” continham valores nas mesmas faixas de custo, impossibilitando, 

assim, a escolha da melhor opção para o tamanho da população inicial.  

 Como o gráfico Box Plot não foi conclusivo, utilizou-se o teste de hipótese não 

paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney (HOLLANDER; WOLFE; CHICKEN, 1999). Esse 

teste foi utilizado devido a sua simplicidade e por não necessitar de conhecimento prévio da 

distribuição da população. 
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Variações Variações Variações 

Figura 6.8 - Gráficos Box Plot do tamanho da população inicial. 
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 O teste compara os resultados de duas variações (amostras) e verifica se há 

diferença entre elas. As hipóteses estatísticas formuladas foram: (i) hipótese nula: os 

conjuntos de amostra são estatisticamente iguais, considerando um nível de confiança de 

95%; e (ii) hipótese alternativa: os conjuntos de amostras são estatisticamente diferentes e 

verifica-se qual das amostras possui os melhores valores de custo. Para facilitar o 

entendimento e permitir uma análise mais simples, montou-se um ranking para comparar as 

variações, como apresentado na Tabela 6.4. As três variações (A, B e C) são comparadas entre 

si e os resultados foram: (i) A versus B: a variação B ganhou; (ii) A versus C: houve empate; 

e (iii) B versus C: a variação B ganhou.  

Neste exemplo, a variação B teve duas vitórias e seria melhor que as outras duas 

variações. Os resultados das comparações entre as variações do tamanho da população inicial 

são apresentados na Tabela 6.5. Vale lembrar que o algoritmo de referência tem a população 

inicial de 100.000 indivíduos. 

Tabela 6.4 - Exemplo de ranking 

 
A B C 

A 
 

B Empate 

B   B 

C    

 

Tabela 6.5 - Ranking do tamanho da população inicial para os sistemas do IEEE. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Referência 1.000 10.000 

Referência  1.000 Empate 

1.000   Empate 

10.000    

14 barras 

  Referência 1.000 10.000 

Referência  Empate Empate 

1.000   Empate 

10.000    

30 barras 

  Referência 1.000 10.000 

Referência  Empate Empate 

1.000   Empate 

10.000    

57 barras 
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Os resultados corroboram a análise superficial feita através dos gráficos Box Plot, ou 

seja, não é possível afirmar qual seria o tamanho ideal da população inicial através desses 

testes. Além disso, percebeu-se também que, devido ao efeito da Busca Local, o algoritmo 

convergia para resultados muito parecidos. 

Diante disso, escolheu-se manter a população inicial com 100.000 indivíduos durante 

as próximas fases de projeto do algoritmo e utilizar outras técnicas na tentativa de estimar o 

seu tamanho, baseadas na dependência entre os medidores e UTRs, conforme será descrito na 

seção 6.5.13. 

 Distribuição da população inicial 

Como explicado anteriormente, no início do projeto definiu-se que a população inicial 

teria a distribuição Uniforme, por ser usual em AEs, ser fixa e não possuir tendência à valor 

algum. O valor de 50% foi definido por atender a quantidade de medidores necessária para 

que um sistema seja observável e atenda os requisitos de performance de SMCs, porém 

verificou-se que nos sistemas testados, o número de medidores de um SMC era em torno de 

30%. 

Devido a essas características, foram testadas as variações de 10 a 100%, com 

intervalos de 10%. A população inicial foi gerada de acordo com essas variações da 

distribuição e os indivíduos foram avaliados. Cabe destacar que não houve processo evolutivo 

nessa análise, ou seja, avaliou-se apenas a primeira geração de indivíduos, pois o intuito era 

encontrar uma distribuição que obtivesse o melhor mapeamento do espaço de busca. 

As distribuições foram comparadas entre si através do teste de hipótese não 

paramétrico explicado na seção anterior. Os resultados podem ser analisados através da 

Tabela 6.6. Vale destacar que as colunas e linhas da variação de 50% foram suprimidas dos 

resultados, pois a distribuição do algoritmo de referência é 50% e não faria sentido comparar 

duas distribuições iguais. 
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Tabela 6.6 - Ranking da distribuição Uniforme para os sistemas do IEEE. 

 
Refer. 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

Refer. 
 

Empate Empate Empate Empate Empate Empate Empate Refer. Refer. 

10% 
 

 Empate Empate Empate Empate Empate Empate 10% 10% 

20% 
 

  Empate Empate Empate Empate Empate 20% 20% 

30% 
 

   Empate Empate Empate Empate 30% 30% 

40% 
 

    Empate Empate Empate 40% 40% 

60% 
 

     Empate Empate 60% 60% 

70% 
 

      Empate 70% 70% 

80% 
 

       80% 80% 

90% 
 

        90% 

100% 
 

         

14 barras 

 
Refer. 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

Refer.   Refer. Refer. Empate Empate Empate Empate Empate Empate Empate 

10%     Empate 30% 40% Empate Empate Empate Empate Empate 

20%       30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

30%         Empate Empate Empate 30% Empate 30% 

40%           40% 40% 40% 40% 40% 

60%             Empate Empate Empate Empate 

70%               Empate Empate Empate 

80%                 Empate Empate 

90%                   Empate 

100% 
 

         

30 barras 

 
Refer. 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

Refer.   Refer. Refer. Refer. Empate Empate Empate Empate Empate Empate 

10%     Empate 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

20%       30% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

30%         40% 60% 70% 80% 90% 100% 

40%           Empate Empate Empate Empate Empate 

60%             Empate Empate Empate Empate 

70%               Empate Empate Empate 

80%                 Empate Empate 

90%                   Empate 

100%                     

57 barras 
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 A fim de facilitar a análise dos rankings da distribuição Uniforme, o gráfico da Figura 

6.9 apresenta a quantidade de vitórias de cada distribuição para os sistemas de 14, 30 e 57 

barras do IEEE. 

 

Figura 6.9 - Gráfico do ranking da distribuição Uniforme. 

O gráfico mostra que as distribuições de 30 e 40% apresentaram melhores resultados. 

Os estudos realizados nos sistemas escolhidos indicam que, em geral, é necessário instalar de 

30 a 40% do total de medidores em um sistema para torná-lo um SMC. Apesar dos resultados 

possibilitarem uma escolha com bom grau de confiabilidade, optou-se pelo estudo mais 

aprofundado de outra distribuição, a de Poisson (DAVID, 1981). 

Essa distribuição foi escolhida por ser variável, aleatória, não simétrica e permitir a 

utilização do conhecimento do problema. A distribuição de Poisson é baseada na 

probabilidade (𝜆) de acontecer uma determinada instância em um número (k) de ocorrências, 

como apresentado na Figura 6.10. 

Para ilustrar a distribuição de Poisson adaptada ao projeto do algoritmo, a Figura 6.11 

mostra, por exemplo, o histograma de uma população inicial de 1.000 indivíduos com 𝜆 =

30%. Nota-se que a maior quantidade de uns nos indivíduos (número de medidas a serem 

instaladas) é de aproximadamente 30%, porém também existem indivíduos com outras 

quantidades. 
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Figura 6.10 - Probabilidade na distribuição de Poisson. 

 

Figura 6.11 - Exemplo de distribuição de Poisson adaptada ao problema. 
 

De forma semelhante ao estudo realizado com a distribuição Uniforme, foram testadas 

as distribuições de Poisson com variações de 10 a 100%, utilizando os mesmos parâmetros do 

algoritmo de referência. As distribuições também foram comparadas entre si através do teste 

de hipótese não paramétrico e o gráfico do ranking da distribuição de Poisson pode ser 

analisado através da Figura 6.12. 
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Figura 6.12 - Gráfico do ranking da distribuição de Poisson. 

Nesse gráfico, percebe-se que as distribuições 40, 70 e 80% tiveram destaque, pois 

conseguiram mapear melhor o espaço de busca através dessa quantidade de medidores. Para 

investigar melhor as distribuições, foram gerados os histogramas das populações e foram 

comparados, conforme apresentado na Figura 6.13. Os gráficos, apresentados na Figura 6.13, 

mostram a quantidade de indivíduos pelo seu custo para obtenção de SMCs SCADA. 

Nessa figura, nota-se que as curvas das variações estão muito próximas, porém a 

distribuição de Poisson teve um agrupamento das linhas em todas as distribuições e sistemas 

analisados, especialmente no sistema de 57 barras. Além disso, a distribuição Uniforme 

mostrou algumas concentrações de valores (picos) e a de Poisson algumas áreas planas 

(platôs), demostrando que a de Poisson tem uma diversidade de indivíduos maior. 

Considerando o valor do custo nos gráficos da distribuição de Poisson, não houve grande 

variação. 
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Figura 6.13 - Comparação dos histogramas da distribuição Uniforme e Poisson. 

Diante dessas conclusões, determinou-se que será utilizada a distribuição de Poisson 

com variação de 40 a 100%, com intervalos de 10%, ou seja, a população inicial será divida 

em sete partes iguais e cada uma delas terá a sua porcentagem. As Figuras 6.14 e 6.15 

mostram os histogramas das distribuições de Poisson e Uniforme, destacando uma linha preta 

que representa a distribuição variável de 40 a 100%. Nota-se que, na distribuição de Poisson, 

existe uma concentração maior de indivíduos com menor custo, destacada com um círculo 

vermelho. Devido a essa característica, escolheu-se essa distribuição para ser utilizada no 

algoritmo final deste trabalho. 
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Figura 6.14 – Distribuição de Poisson variável de 40 a 100%. 

 

Figura 6.15 – Distribuição Uniforme de 40 a 100%. 

 

 Métodos de seleção 

Durante o processo evolutivo, são selecionados indivíduos para reprodução. Essa 

seleção é baseada na função de aptidão (ou fitness, que neste problema é o custo do 

correspondente sistema de medição), podendo ser aleatória ou possuir uma probabilidade 

atribuída a cada indivíduo, fazendo com que os melhores tenham maior chance de serem 

escolhidos. Como exemplos, de métodos de seleção, cita-se: roleta, torneio, ranking e 

truncamento (GOLDBERG, 1989).  

A seleção do AEMT é dividida em duas etapas: 
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• Seleção da tabela; 

• Seleção do indivíduo; 

O trabalho proposto em (SANTOS et al., 2010) utiliza o sorteio, para selecionar as 

tabelas, e o torneio (GOLDBERG, 1989) para selecionar os indivíduos. O algoritmo de 

referência utiliza uma variação dessa forma, realizando a seleção da tabela e do indivíduo de 

maneira aleatória, ou seja, sorteia-se uma das tabelas de forma aleatória e, depois, um dos 

indivíduos pertencentes a essa tabela também de forma aleatória. 

Serão descritos em detalhes, nas próximas seções, os estudos realizados para 

determinação das formas mais adequadas de seleção para o AEMT proposto neste trabalho. 

 Seleção da tabela 

Conforme citado anteriormente, na literatura existem diversas formas de seleção 

propostas para AEMO, dentre elas, as testadas neste trabalho para selecionar as tabelas foram: 

• Sorteio: uma seleção simples, onde todas as tabelas têm a mesma probabilidade de ser 

escolhido. Essa é a seleção utilizada pelo algoritmo de referência, como base de comparação. 

• Torneio: seleção que privilegia as tabelas que mais contribuem com o processo 

evolutivo, ou seja, que originam melhores indivíduos. Neste trabalho foi criado um score, que 

é incrementado quando o indivíduo novo gerado por uma tabela (pai) foi incluído em alguma 

tabela na próxima geração. Para a realização do torneio são sorteadas duas tabelas e a que 

possuir o melhor score é selecionada. Foram testadas duas variações para incrementar o 

score: 

o Incrementa 1 (um) no score da tabela pai caso o indivíduo gerado ingresse em 

pelo menos uma tabela da próxima geração. 

o Incrementa 1 (um) no score da tabela pai a cada tabela que o novo indivíduo 

gerado ingressar na próxima geração; 

 Os resultados dos testes comparando as opções de seleção estão apresentados na 

Tabela 6.4. Foram executados 50 testes do algoritmo de referência variando a forma de 

selecionar as tabelas para reprodução. Cabe destacar que, até o momento, o projeto do AE 

utiliza somente o operador de mutação, assim como descrito no algoritmo de referência. Os 

valores apresentados na Tabela 6.7 seguem o mesmo formato dos ilustrados na Tabela 6.3. 
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Tabela 6.7 - Comparação entre métodos de seleção das tabelas. 

Barras 
Sorteio 

(Algoritmo de referência) 

Torneios 

+1 a cada geração +1 a cada tabela 

14 974,50 / 976,80 974,50 / 975,90 972,00 / 973,20 

30 2.266,50 / 2.322,33 2.266,50 / 2.280,30 2.262,00 / 2.268,20 

57 3.737,50 / 3.878,10 3.687,00 / 3.720,88 3.633,00 / 3.698,30 

  

Dentre as opções de seleção de tabelas testadas, a que apresentou melhores resultados 

para os três sistemas foi a que incrementa 1 (um) na tabela pai a cada tabela que o novo 

indivíduo ingressa.  

 Após a seleção da tabela, o AEMT proposto deverá selecionar um dos indivíduos 

pertencentes à ela para aplicação do operador genético de mutação. Os testes para 

determinação do método de seleção de indivíduos mais apropriado estão descritos na próxima 

seção. 

 Seleção do indivíduo 

Em geral, a seleção dos indivíduos para reprodução é baseada na função de avaliação e 

escolhe dos indivíduos mais adaptados à resolução do problema (neste trabalho, os sistemas 

Tipo 1, 2, 3 e 4). Diversas formas de seleção foram propostas na literatura (DEB, 2011), 

sendo o Torneio uma das mais comuns. Ele seleciona aleatoriamente um subconjunto de 

indivíduos da população e realiza uma competição entre eles. A quantidade 𝑛𝑖 de indivíduos 

selecionados para o Torneio pode variar de acordo com o problema a ser resolvido. 

Algumas considerações são importantes em relação ao Torneio: (i) o sorteio dos 

indivíduos para participar do torneio diminui o favorecimento dos melhores; (ii) se a 

subpopulação de tamanho  𝑛𝑖  for pequena, os melhores indivíduos podem não dominar e a 

chance de seleção dos indivíduos ruins aumenta; (iii) se  𝑛𝑖 = 1 a seleção será aleatória; e (iv) 

se  𝑛𝑖 for igual ao tamanho da população, o melhor indivíduo sempre será selecionado. 

Devido aos bons resultados obtidos em (SANTOS et al., 2010), decidiu-se testar o 

Torneio variando os tamanhos de subpopulações  𝑛𝑖 = 2, 4, 8, 16, 64 𝑒 128.  Os testes 

utilizaram o algoritmo de referência com algumas alterações, de acordo com as seguintes 

etapas: (i) geração da população inicial de 100.000 indivíduos com a distribuição de Poisson 

variável de 40 a 100%, com intervalos de 10%; (ii) realização do torneio e seleção de 

100.000; e (iii) geração dos gráficos. 
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Os gráficos, apresentados na Figura 6.16, são histogramas que mostram a quantidade 

de indivíduos pelo seu custo para obtenção de SMCs SCADA. 

 

Figura 6.16 - Gráficos comparativos dos torneios. 

De acordo com a análise realizada, o torneio de 128 apresentou uma alta concentração 

de indivíduos em uma determinada faixa de custo, salientando a alta pressão seletiva e a 

pouca diversidade, conforme explicado anteriormente. Diante dessa análise, optou-se por 

utilizar o Torneio de 8, pois apresenta bons resultados com muitos indivíduos em uma faixa 

de custo reduzido e também boa diversidade. 
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 Operadores genéticos 

Os testes realizados até o momento utilizam o algoritmo de referência, que possui 

somente o operador genético de mutação, com uma taxa fixa de 1%. A fim de determinar um 

operador genético eficiente para o problema, foram testados os operadores de mutação e 

crossover, que são as opções mais usuais da literatura (DEB, 2011).  

Importa destacar que os testes realizados com o operador crossover utilizam uma 

técnica, baseada em Algoritmos de Estimação de Distribuição, para fazer o tratamento dos 

Blocos Construtivos e será detalhado na seção 6.5.11. 

 Mutação 

Conforme explicado anteriormente, o operador de mutação faz a manutenção da 

diversidade genética da população, alterando arbitrariamente um ou mais genes de um 

indivíduo (GOLDBERG, 1989). Essas alterações são feitas de acordo com uma taxa que 

expressa a quantidade de genes que serão alterados, podendo ser fixa ou variável. Vale 

lembrar que a codificação utilizada neste trabalho é binária, por isso, a mutação é realizada 

apenas trocando os valores 0 (zero) para 1 (um) e vice-versa. 

 Neste projeto, foram testadas as taxas de mutação fixas: 1, 2, 4, 8 e 16%. A Tabela 6.8 

apresenta os resultados dos testes utilizando o algoritmo de referência com a distribuição de 

Poisson de 40 a 100%, com intervalos de 10% e seguem o mesmo formato dos dados da 

Tabela 6.3. 

Tabela 6.8  - Resultados das taxas de mutação. 

Barras 1% 2% 4% 8% 16% 

14 
972,50 / 

975,96 

972,50 / 

975,12 

972,50 / 

974,43 

972,50 / 

973,80 

976,50 / 

980,64 

30 
2.257,50 / 

2.265,06 

2.257,50 /  

2.263,17 

2.257,50 /  

2.262,27 

2.266,50 / 

2.275,59 

2.289,00 /  

2.298,90 

57 
3.592,50 /  

3.729,01 

3.606,00 /  

3.723,16 

3.633,00 /  

3.794,13 

3.791,50 /  

3.936,86 

3.891,50 /  

4.024,41 

 

A partir desses resultados, nota-se que altas taxas de mutação, entre 4 e 8%, são 

aceitáveis para sistemas pequenos (14 barras), porém não são interessantes para sistemas com 

grande número de barras (57 barras). A taxa de mutação de 1% atingiu o melhor resultado em 
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todos os sistemas testados. O outro operador genético muito utilizando é o crossover, que será 

descrito nas próximas seções. 

 Crossover 

O crossover, também chamado de cruzamento, é o responsável pela recombinação de 

características dos pais durante a reprodução, permitindo que as próximas gerações herdem 

essas características. De acordo com os fundamentos dos AED, deve-se identificar as 

correlações entre as variáveis e determinar os BBs, a fim de o crossover não separá-las 

(GOLDBERG, 2002; HOLLAND, 1992). 

O problema tratado neste trabalho possui características que permitem estimar BBs, 

pois os medidores estão agrupados em UTRs. Cabe ressaltar que durante a fase de projeto do 

AEMT proposto foram utilizados apenas medidores convencionais e UTRs. Baseados nessa 

estimativa dos BBs, são propostas duas alternativas para a realização do crossover: 

• Não considera a UTR: o(s) ponto(s) de crossover pode(m) ocorrer em qualquer parte 

do indivíduo. No exemplo a seguir, ocorre um crossover de dois pontos e os pontos de 

crossover estão destacado em vermelho na Figura 6.17. 

Barra 1      Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

𝐼1 𝐹1−2 𝐹1−3 𝐼2 𝐹2−1 𝐹2−3 𝐼3 𝐹3−1 𝐹3−2 𝐹3−4 𝐼4 𝐹4−3 𝐹4−5 𝐹4−6 𝐼5 𝐹5−4 𝐼6 𝐹6−4 

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

 

Figura 6.17 - Exemplo de crossover que não considera a UTR. 

 

• Considera a UTR: o(s) ponto(s) de crossover não divide(m) os medidores de uma 

mesma UTR. No exemplo da Figura 6.18, o mesmo crossover de dois pontos é realizado, 

porém ele não separa os medidores de uma mesma UTR, como ocorre com as UTRs 2 e 4 da 

Figura 6.17. 

Barra 1      Barra 2 Barra 3 Barra 4 Barra 5 Barra 6 

𝐼1 𝐹1−2 𝐹1−3 𝐼2 𝐹2−1 𝐹2−3 𝐼3 𝐹3−1 𝐹3−2 𝐹3−4 𝐼4 𝐹4−3 𝐹4−5 𝐹4−6 𝐼5 𝐹5−4 𝐼6 𝐹6−4 

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

 

Figura 6.18 - Exemplo de crossover que considera a UTR. 

Os tipos de crossover analisados foram: (i) variando a quantidade de pontos: 1, 2 e 4; e 

(ii) Uniforme. Para cada tipo de crossover, foi testada a opção que considera a UTR e que não 

considera. O algoritmo de referência foi utilizado com a distribuição de Poisson variável de 
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40 a 100%, com intervalos de 10%, substituindo o operador de mutação pelo crossover. As 

Tabelas 6.9 e 6.10 apresentam os resultados.  

Tabela 6.9 - Crossover sem considerar a UTR. 

Não considera a UTR 

Barras 1 ponto 2 pontos 4 pontos Uniforme 

14 
976,50 /  

980,46 

972,00 / 

977,85 

972,00 /  

976,86 

972,00 /  

976,56 

30 
2.271,00 /  

2.288,73 

2.266,50 /  

2.278,20 

2.262,00 / 

2.277,12 

2.262,00 /  

2.279,79 

57 
3.773,50 /  

3.959,18 

3.673,50 /  

3.912,69 

3.371,00 /  

3.914,09 

3.700,50 /  

3.925,49 

 

Tabela 6.10 - Crossover considerando a UTR. 

Considera a UTR 

Barras 1 ponto 2 pontos 4 pontos Uniforme 

14 
972,00 /  

982,35 

976,50 /  

978,48 

976,50 /  

979,29 

972,00 /  

977,85 

30 
2.275,50 /  

2.288,01 

2.280,00 /  

2.287,47 

2.275,50 /  

2.285,13 

2.271,00 /  

2.283,42 

57 
3.864,50 /  

4.021,75 

3.764,50 /  

3.984,03 

3.728,50 /  

3.971,04 

3.737,50 /  

3.937,13 

 

Os resultados encontrados não foram conclusivos, pois vários tipos de crossover 

atingiram valores baixos de custo e nenhuma grande diferença foi identificada. A partir desses 

valores, a quantidade de gerações foi aumentada de 10.000 para 50.000, na tentativa de 

identificar alterações significativas, e os testes foram realizados com o sistema de 118 barras 

do IEEE.  

A Figura 6.19 apresenta os resultados e mostra que existe uma diferença significativa 

no custo, principalmente quando foi utilizado o crossover  Uniforme considerando a UTR, 

sugerindo que uma abordagem considerando os BBs poderia ser utilizada. Essa abordagem foi 

analisada nas próximas seções. 
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Figura 6.19  - Crossover para o sistema de 118 barras do IEEE. 

 Comparação entre os operadores crossover e mutação 

Para determinar o operador genético do algoritmo final, comparou-se: (i) os resultados 

do operador de mutação isoladamente, apresentados na seção 6.5.10; (ii) os resultados do 

crossover isoladamente, apresentados na seção 6.5.11; e (iii) a atuação dos dois 

simultaneamente, ou seja, após a seleção do indivíduos, é aplicado o crossover e a mutação. 

Para essa análise, foram utilizadas as melhores opções de mutação (1%) e o crossover 

(Uniforme considerando a UTR). Os resultados estão apresentados na Tabela 6.11. 
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Tabela 6.11 - Comparação entre mutação e crossover. 

Barras Mutação Crossover Crossover e mutação 

14 
972,00 / 

975,96 

972,00 /  

977,85 

972,00 /  

976,05 

30 
2.257,50 /  

2.265,05 

2.271,00 /  

2.283,42 

2.262,00 /  

2.267,40 

57 
3.592,00 /  

3.729,02 

3.737,50 /  

3.937,13 

3.697,00 /  

3.833,25 

 

A partir desses resultados, conclui-se que a mutação teve o melhor desempenho. 

Destaca-se ainda que os resultados dos operadores crossover e mutação juntos foram 

melhores que o crossover sozinho, mostrando a influência positiva da mutação. Nos estudos 

realizados com o crossover, verificou-se ainda que o agrupamento dos medidores em UTRs 

tem características lineares de aumento do custo, pois conforme são instalados medidores nas 

UTRs, o custo sempre aumenta o valor de 4,50.  

Porém, notou-se que as UTRs possuem interdependência e não linearidade, pois o 

acréscimo de um medidor em uma nova UTR pode influenciar as características qualitativas 

(ausência de MCs, CCMs e UTRs críticas) em medidas de outras UTRs do sistema. Essa é 

uma característica muito relevante, pois o custo de instalação de uma UTR é mais elevado 

(100,00). A partir dessas conclusões, foi utilizada uma abordagem através de BBs para 

determinar o tamanho da população inicial. Essa abordagem faz-se necessária para amostrar 

corretamente o espaço de busca das soluções e a dependência entre os medidores e UTRs. 

 Tamanho da população inicial baseada na análise dos Blocos Construtivos 

Como a análise preliminar do tamanho da população inicial não foi conclusiva, 

realizou-se uma análise baseada em BBs utilizando a equação 4.2. A seguir serão descritos os 

métodos utilizados para calcular essas variáveis. 

• Cálculo de 𝒌 

 Para determinar o valor de 𝑘 (o tamanho do BB), foram analisadas as melhores 

soluções encontradas para os sistemas observáveis e os SMCs convencionais dos sistemas de 

14, 30 e 57 barras do IEEE. A Figura 6.20 apresenta essas soluções para o sistema de 14 

barras. 
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Sistema Observável 

 

Sistema de Medição Confiável 

 
Figura 6.20 – Soluções para o sistema de 14 barras do IEEE. 

 

A partir dos totais de UTRs instaladas nessas duas configurações de sistema, elaborou-

se a formulação: 

𝑃 =
𝑇𝑈𝑇𝑅𝑠 𝑆𝑀𝐶

𝑇𝑈𝑇𝑅𝑠 𝑂𝑏𝑠
, (6.2) 

onde: 𝑃 é a proporção entre o total de UTRs instaladas no SMC (𝑇𝑈𝑇𝑅𝑠 𝑆𝑀𝐶) e o total de UTRs 

instaladas em um sistema observável (𝑇𝑈𝑇𝑅𝑠 𝑂𝑏𝑠). 

 Essa proporção procura estimar a quantidade de UTRs necessárias para atingir o 

número de medidas necessário para obtenção de sistemas observáveis e SMCs, indicando a 

integração entre UTRs e o tamanho dos BBs. A Tabela 6.12 apresenta os melhores valores 

encontrados para as quantidades de UTRs necessárias para obtenção de sistemas de medição 

observáveis e SMCs, considerando os sistemas de 14, 30, 57, 118 e 300 barras. 
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Tabela 6.12 - Quantidade de UTRs instaladas. 

 14 barras 30 barras 57 barras 118 barras 300 barras 

UTRs SMC 9 21 33 69 225 

UTRs observabilidade 4 10 21 41 127 

𝑃 2,25 2,10 1,58 1,68 1,77 

 

Calculando a média entre os cinco sistemas, obtêm-se 𝑃 = 1,87, ou seja, estima-se 

que um BB seja constituído de aproximadamente duas UTRs. Neste trabalho considera-se a 

existência de uma UTR por barra, responsável pela transmissão de todas as medidas SCADA 

associada a essa. 

Considerando que o número de medidores instalados em uma UTR é variável, pois 

depende da quantidade de barras adjacentes, estimou-se a quantidade média de medidores 

de um bloco através da quantidade média de barras adjacentes de um sistema. A 

quantidade média de medidores por bloco é calculada considerando dois medidores de fluxo 

de potência por ramo acrescido de um medidor de injeção. Vale ressaltar que foram 

considerados dois medidores de fluxo por ramo para considerar a dependência entre as UTRs.  

Como explicado anteriormente, os BBs são formados com aproximadamente duas 

UTRs, logo, o tamanho do bloco 𝒌 é composto pela quantidade média de medidores por 

bloco, multiplicado por 2 (dois), como apresentado na Tabela 6.13. 

Tabela 6.13 - Cálculo do tamanho do Bloco Construtivo (k). 

Barras 
Qtde. média de 

barras adjacentes 

Qtde. média de 

medidores por barra 
𝒌* 

14 2,85 (2,85 . 2) + 1 = 6,70 (6,70 . 2) = 𝟏𝟑 

30 2,73 (2,73 . 2) + 1 = 6,46 (6,46 . 2) = 𝟏𝟑 

57 2,73 (2,73 . 2) + 1 = 6,46 (6,46 . 2) = 𝟏𝟑 

118 3,03 (3,03 . 2) + 1 = 7,06 (7,06 . 2) = 𝟏𝟒 

300 2,73 (2,73 . 2) + 1 = 6,46 (6,46 . 2) = 𝟏𝟑 
* valores arredondados 

• Cálculo de 𝝈𝑩𝑩  

 O cálculo do desvio padrão em torno da média da população foi feito considerando as 

duas barras do sistema com maior número de ramos adjacentes, tornando o tamanho do bloco 
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𝑘 maior: (i) sistema de 14 barras: barras 4 e 6; (ii) sistema de 30 barras: barras 6 e 10; e (iii) 

sistema de 57 barras: barras 9 e 12. Para avaliar o efeito da alteração de 1 (um) gene no valor 

do custo dos indivíduo e calcular o desvio padrão necessário no custo do sistema, foram 

geradas e avaliadas todas as combinações possíveis dessas duas UTRs para cada sistema. 

Cabe salientar que a instalação ou remoção de apenas um medidor pode ocasionar em grandes 

variações de custo, pois pode ser necessária a instalação ou remoção de UTRs.   

• Cálculo de 𝒎  

A variável 𝑚 corresponde ao número de BBs de cada sistema, ou seja, o total de 

medidores dividido pelo tamanho do bloco 𝑘. 

• Cálculo de 𝒅  

O cálculo da variável 𝑑 é feito baseando-se na variação do custo entre a solução ótima 

global e a solução imediatamente seguinte. Devido às características do problema, fixou-se o 

valor de 4,5 (custo de um medidor), que é a diferença mínima entre duas soluções.  

A Figura 6.21 apresenta o histograma montado para o cálculo das variáveis 𝜎𝐵𝐵 e 𝑑 no 

sistema de 14 barras do IEEE. 

 

Figura 6.21 - Histograma para o cálculo das variáveis  𝜎𝐵𝐵 e 𝑑 no sistema de 14 barras do IEEE. 

Após a determinação das variáveis supracitadas, os valores aproximados da 

quantidade de indivíduos da população inicial, segundo a equação de Goldberg (6.2), são 

apresentados na Tabela 6.14. Nota-se que o tamanho da população inicial estimada para o 

sistema de 300 barras é menor que o valor para 118 barras, pois esse tamanho depende do 

tamanho do bloco k, que é menor no sistema de 300 barras. 
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Tabela 6.14 – Quantidade de indivíduos da população inicial. 

Barras Indivíduos da população inicial 

14 65.285 

30 82.039 

57 134.605 

118 527.316 

300 170.891 

 

Através do conjunto de testes explicados até o momento foi possível determinar a 

configuração e parametrização do algoritmo final proposto neste trabalho, que será 

apresentado na próxima seção. 

 Algoritmo final 

A fase de projeto determinou as configurações e parâmetros utilizados no AEMT com 

Busca Local através da matriz H proposto neste trabalho. O algoritmo final possui as 

seguintes características: 

• Tabelas: 𝑻𝑶𝒃𝒔, 𝑻𝑴𝑪, 𝑻𝑪𝑪𝑴, 𝑻𝑺𝑴𝑪, 𝑻𝑴𝑪_𝑪𝑪𝑴,𝑻𝑮𝒓𝒂𝒖_𝑼𝑻𝑹, 𝑻𝑮𝒓𝒂𝒖_𝑴𝑰 e 𝑻𝑫𝒊𝒇.𝑴𝑰_𝑴𝑭; 

• Tamanho da População inicial: variável de acordo com o sistema e calculada 

conforme apresentado na seção 6.5.13, baseada na equação de Goldberg; 

• Distribuição inicial: Poisson variável de 40 a 100%, com intervalos de 10%; 

• Seleção das tabelas: torneio incrementando 1 (um) no score da “tabela pai” a cada 

tabela que o indivíduo filho entrar; 

• Seleção dos indivíduos: Torneio de 8 (oito) indivíduos; 

• Operador genético: mutação com taxa fixa de 1%. 

Os testes do capítulo 7 foram realizados utilizando essas configurações e parâmetros 

para definição do algoritmo final. 

6.6 Análise da Fronteira de Pareto 

Conforme explicado na seção 4.4, a Fronteira de Pareto representa um conjunto de 

soluções Pareto-Ótimas para um determinado problema. A partir das soluções não dominadas,  
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a Figura 6.22 destaca as fronteiras de Pareto do início obtidas AEMT proposto neste trabalho, 

considerando a população inicial (linha azul) e a população após a convergência (linha 

vermelha), para o sistema de 30 barras do IEEE. O ID é calculado de acordo com o algoritmo 

a seguir, onde: 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑀𝑒𝑑 é o número total de medidas disponível em um sistema, 𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴 é 

o número de medidas SCADA de um sistema, 𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑃𝑀𝑈 é o número de MFSs de um sistema, 

𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑈𝑇𝑅𝑠 é o número total de UTRs, 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑃𝑀𝑈𝑠 é o número total de PMUs, 𝑁𝑀𝐶𝑠 é o número 

de MCs, 𝑁𝐶𝐶𝑀𝑠 é o número de CCMs, 𝑁𝑀𝑒𝑑 𝐶𝐶𝑀𝑠 é o número de medidas presentes nos 

CCMs,  𝑁𝑈𝑇𝑅𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 é o número de UTRs críticas e 𝑁𝑃𝑀𝑈𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 é o número de PMUs 

críticas. 

Algoritmo para cálculo do Índice de Desempenho 

ID ← 15 

se (𝑁𝑀𝐶𝑠 > 0) 

      𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (6 ∗ 𝑁𝑀𝐶𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑀𝑒𝑑⁄ ) 

fim se 

se (𝑁𝐶𝐶𝑀𝑠 > 0) 

      𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (5 ∗ 𝑁𝑀𝑒𝑑 𝐶𝐶𝑀𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑀𝑒𝑑⁄ ) 

fim se 

se (𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑃𝑀𝑈 = 0) e (𝑁𝑈𝑇𝑅𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 > 0) 

        𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (4 ∗ 𝑁𝑈𝑇𝑅𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑈𝑇𝑅𝑠⁄ ) 

fim se 

se (𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴 = 0) e (𝑁𝑃𝑀𝑈𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 > 0) 

        𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (4 ∗ 𝑁𝑃𝑀𝑈𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑃𝑀𝑈𝑠⁄ ) 

fim se 

se (𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑆𝐶𝐴𝐷𝐴 > 0) e (𝑁𝑀𝑒𝑑 𝑃𝑀𝑈 > 0) 

    se (𝑁𝑈𝑇𝑅𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 > 0) 

          𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (2 ∗ 𝑁𝑈𝑇𝑅𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑈𝑇𝑅𝑠⁄ ) 

    fim se 

    se (𝑁𝑃𝑀𝑈𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 > 0) 

          𝐼𝐷 ← 𝐼𝐷 − (2 ∗ 𝑁𝑃𝑀𝑈𝑠 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑁𝑇𝑜𝑡 𝑃𝑀𝑈𝑠⁄ ) 

    fim se 

fim se 

Cabe ressaltar que os valores do ID aumentam a medida que os sistemas tornam-se 

mais robustos, ou seja, os sistemas Tipo 1 têm baixos valores do ID e os sistemas Tipo 4 

possuem valores altos de ID. 

 

 



152 Método Proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 - Fronteiras de Pareto do AEMT com Busca Local para o sistema de 30 barras do IEEE. 

6.7 Considerações finais 

Este capítulo apresentou a formulação multiobjetivo proposta neste trabalho, para o 

problema de projeto de sistemas de medição considerando o custo e os requisitos de 

performance relacionados com as características qualitativas que devem ser observadas para 

projeto de SMCs (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs 

críticas). Apresentou ainda, o AEMT proposto, destacando todos os passos seguidos para seu 

desenvolvimento, incluindo a definição das tabelas, a distribuição da população inicial, os 

métodos de seleção e os operadores genéticos. Demonstrou-se como o AEMT foi utilizado em 

conjunto com a Busca Local através da matriz H para projetar sistemas de medição de baixo 

custo atendendo aos requisitos de performance de um SMC. Apresentaram-se também, os 

estudos realizados para estimar as dependências entre os medidores e UTRs que deram 

origem aos cálculos para determinar o tamanho da população inicial do AEMT proposto. A 

partir da definição das configurações e dos parâmetros do AEMT proposto, foram realizados 

simulações computacionais e gerados resultados para a comprovação da sua eficiência, que 

serão apresentados na próxima seção. 

População inicial 

População após 

convergência 
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7 Resultados 

Durante a fase de projeto, detalhada no capítulo anterior, foram definidos os parâmetros 

e configurações do AEMT proposto com Busca Local através da matriz H , ou, simplesmente 

AEMT+H. Foram realizados testes com os sistemas de 6, 14, 30, 57, 118 e 300 barras do 

IEEE e com um sistema da Eletropaulo de 61 barras (SOUZA et al., 2005). As figuras com as 

topologias de todos esses sistemas são apresentadas no Apêndice A deste trabalho. 

Para avaliar o desempenho do método proposto, os resultados por ele obtidos serão 

comparados com resultados obtidos por outros métodos da literatura, porém, cabe ressaltar 

que foi muito difícil o processo de obtenção de dados comparativos utilizando as mesmas 

características e os critérios utilizados neste trabalho. 

Os testes foram realizados considerando o atendimento das seguintes características 

qualitativas de sistemas de medição: observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs 

críticas e PMUs críticas. O AEMT+H necessita de apenas uma execução para fornecer os 

seguintes sistemas de medição: (i) sistema observável com menor custo; (ii) sistema 

observável isento de MCs com menor custo; (iii) sistema observável e isento de MCs e de 

CCMs com menor custo; e (iv) SMC com menor custo. Para isso, o AEMT+H faz uso de um 

conjunto de soluções não dominadas, nos objetivos custo e atendimento das características 

qualitativas (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas). 

Vale lembrar que, em problemas multiobjetivos, esse conjunto de soluções não dominadas é 

chamado de conjunto Pareto-Ótimo. 

O algoritmo foi implementado utilizando a linguagem C++ e executado no sistema 

operacional Linux. Para desenvolvimento, foi utilizado um notebook Dell Inspirion, com 

processador Intel Core 2 Duo e 4GB de RAM e, para execução, o cluster CeMEAI Euler 

(CEMEAI, 2017) 

O método proposto permite o projeto de sistemas de medição novos e também o 

aprimoramento (ou fortalecimento) de sistemas de medição já existentes, considerando a 
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existência apenas de medidas SCADA ou apenas MFSs ou de ambos os tipos de medidas. Os 

testes foram realizados de acordo com as seguintes considerações: 

• Os custos apresentados neste capítulo foram calculados através da equação 6.2 e 

utilizam os valores da Tabela 6.1; 

• Cada barra do sistema pode possuir somente uma UTR e/ou PMU; 

• Cada UTR/PMU pode ser instalada somente em uma barra do sistema; 

• O método permite analisar sistemas com barras de injeção nulas, ou seja, para barras 

desse tipo considera-se a existência de medidores de injeção de potência instalados, 

com custo zero, para projeto de um novo sistema ou fortalecimento de um existente; 

• O padrão de nomenclatura utilizado para representar o nome das medidas foi, por 

exemplo: “Fa-b” medidor de fluxo de potência ativa da barra “a” para a barra b; “Ia” 

medidor de injeção de potência ativa na barra “a”; “Ta” medidor de ângulo de fase de 

tensão na barra “a”; e “Ca-b” medidor de ângulo de fase da corrente da barra “a” para 

a “b”; 

• As figuras possuem a seguinte simbologia para representar os medidores: 

     Medidor de injeção de potência 

     Medidor de fluxo de potência 

        UTR instalada 

 

     Medidor fasorial de ângulo de fase de tensão 

     Medidor fasorial de módulo de corrente 

        PMU 

 

 

Para melhor organização e entendimento, os testes serão apresentados em seções 

distintas, organizadas da seguinte forma: (7.1) Sistemas convencionais: testes considerando 

apenas medidores convencionais não sincronizados SCADA e UTRs; (7.2) Sistemas fasoriais: 

testes considerando apenas MFSs disponibilizados pelas PMUs; (7.3) Sistemas híbridos 

considerando situações práticas: testes considerando medidores convencionais SCADA, 

UTRs e as MFSs disponibilizadas pelas PMUs, considerando algumas situações práticas do 

problema, que podem ser encontradas no dia-a-dia das concessionárias de energia elétrica 

(como, por exemplo, a inviabilidade de instalação de UTRs e/ou PMUs em determinadas 

barras em função da falta infraestrutura ou do alto custo para implantação da infraestrutura 

necessária); e (7.4) Comparação entre métodos: análise comparativa de resultados obtidos 

pelo método proposto com os obtidos por outros trabalhos da literatura. 
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7.1 Sistemas convencionais 

Esta seção apresenta os resultados dos testes considerando apenas medidores 

convencionais não sincronizados SCADA e UTRs. Cabe destacar que os quatro tipos de 

sistemas apresentados na sequência foram obtidos através de uma única execução do 

AEMT+H para cada sistema do IEEE. Essa é uma vantagem relevante do método proposto 

neste trabalho, pois nos demais pesquisados seria necessária uma execução para cada tipo de 

sistema. 

A Tabela 7.1 mostra os resultados obtidos para projeto de novos sistemas de medição, 

considerando os sistemas do IEEE e o sistema de 61 barras da Eletropaulo, considerando 

apenas a observabilidade  dos sistemas de medição (sistema de medição SCADA do Tipo 1). 

Os resultados mostram que o método encontrou, na maioria dos sistemas de medição, o 

número mínimo de medidores para obtenção de um sistema observável, ou seja, 

(𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 − 1). 

Tabela 7.1 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo – Sistema de medição SCADA do Tipo 1. 

Barras 
Medidores 

UTRs Custo 
Injeção Fluxo 

IEEE 6 2 3 2 222,50 

IEEE 14 3 10 4 458,00 

IEEE 30 8 21 10 1.130,50 

IEEE 57 19 37 21 2.352,00 

61 20 40 24 2.670,00 

IEEE 118 32 87 41 4.635,50 

IEEE 300 113 186 127 14.045,50 

 

Os resultados apresentados na Tabela 7.2 são relativos ao projeto de novos sistemas de 

medição obtidos para os sistemas IEEE e para o sistema de 61 barras da Eletropaulo, 

considerando o atendimento dos requisitos de performance observabilidade e ausência de 

MCs (Sistema de medição SCADA do Tipo 2). 
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Tabela 7.2 - Resultados para sistemas do IEEE e um real Brasileiro - Sistema de medição SCADA do Tipo 2. 

Barras 
Medidores 

UTRs Custo 
Injeção Fluxo 

IEEE 6 2 4 2 227,00 

IEEE 14 4 12 4 472,00 

IEEE 30 10 21 10 1.139,50 

IEEE 57 21 48 21 2.410,50 

61 24 49 24 2.728,50 

IEEE 118 41 93 41 4.703,00 

IEEE 300 126 245 127 14.369,50 

 

A Tabela 7.3 ilustra os resultados obtidos para projeto de novos sistemas de medição, 

para os sistemas IEEE e para o sistema de 61 barras da Eletropaulo, considerando o 

atendimento dos requisitos de performance observabilidade e ausência de MCs e CCMs 

(Sistema de medição SCADA do Tipo 3). 

Tabela 7.3 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo – Sistema de medição SCADA do Tipo 3. 

Barras 
Medidores 

UTRs Custo 
Injeção Fluxo 

IEEE 6 4 6 5 545,00 

IEEE 14 8 10 8 881,00 

IEEE 30 19 22 19 2.084,50 

IEEE 57 31 40 31 3.419,50 

61 44 48 44 4.814,00 

IEEE 118 62 110 64 7.174,00 

IEEE 300 214 283 220 24.236,50 

 

Por fim, os resultados obtidos para projeto de novos sistemas de medição, para os 

sistemas IEEE e para o sistema de 61 barras da Eletropaulo, considerando o atendimento de 

todos os requisitos de performance de um SMC SCADA, ou seja, observabilidade e ausência 

de MCs, CCMs, e UTRs críticas (Sistema de medição SCADA do Tipo 4, ou, simplesmente, 

SMC SCADA), são apresentados na Tabela 7.4. 
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Tabela 7.4 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo – Sistema de medição SCADA do Tipo 4. 

Barras 
Medidores 

UTRs Custo 
Injeção Fluxo 

IEEE 6 4 6 5 545,00 

IEEE 14 9 7 9 972,00 

IEEE 30 20 15 21 2.257,50 

IEEE 57 32 34 33 3.597,00 

61 46 38 46 4.914,00 

IEEE 118 67 107 69 7.683,00 

IEEE 300 220 288 225 24.786,00 

 

 O Anexo B apresenta os medidores SCADA e UTRs que o método proposto 

selecionou para instalação para obtenção dos SMCs SCADA citados na Tabela 7.4. 

Para destacar a flexibilidade do método proposto e ilustrar os resultados apresentados 

nas Tabelas 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 (soluções não dominadas), a Figura 7.1 mostra as Fronteiras de 

Pareto (linha vermelha) considerando o Índice de Desempenho e o custo, obtidos pelo 

AEMT+H. Vale lembrar que o ID aumenta a medida que o sistema torna-se robusto, ou seja, 

livres de MCs, CCMs, UTRs críticas e PMUs críticas. 
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Figura 7.1 - Fronteira de Pareto para os resultados apresentados nas tabelas 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4. 
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A Figura 7.2 mostra a distribuição dos medidores SCADA e UTRs selecionadas para 

instalação pelo AEMT+H, para obtenção do SMC SCADA (ou sistema de medição SCADA 

do Tipo 4) para o sistema de 30 barras do IEEE informado na Tabela 7.4. Nota-se que as 

barras com apenas um ramo (barras 11, 13 e 26) possuem sempre uma UTR instalada, pois 

essa é uma condição necessária para tornar o sistema livre de UTRs críticas. 

 
 

Figura 7.2 - SMC para o sistema de 30 barras do IEEE. 

 

 O SMC gerado pelo método apresentado neste trabalho para o sistema de 61 barras da 

Eletropaulo é ilustrado na Figura 7.3. 
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Figura 7.3 - SMC para o sistema de 61 barras da Eletropaulo. 

 A fim de validar a utilização do método proposto para aprimoramento de sistemas de 

medição já existentes, considera-se o sistema de  medição SCADA observável (Tipo 1) 

associado ao sistema de 30 barras do IEEE com os seguintes medidores previamente 

instalados: I1, I2, I6, I9, I12, I18, I23, I27, F2-4, F2-5, F6-4, F6-7, F6-8, F6-9, F6-10, F10-17, 

F10-20, F10-21, F10-22, F12-4, F12-14, F12-15, F12-16, F18-15, F23-24, F25-26, F27-25, 

F27-29 e F27-30, destacados em azul nas Figuras 7.4 e 7.5. As medidas destacadas em verde, 

nas Figuras 7.4 e 7.5, correspondem às medidas selecionadas para instalação pelo método 

proposto, para obtenção de sistemas de medição do Tipo 2 (observável e isento de MCs) e do 

Tipo 3 (observável e isento de MCs e CCMs), respectivamente. Cabe ressaltar que o 

AEMT+H necessita de apenas uma execução para gerar esses dois tipos de sistemas de 

medição considerados neste teste (gera também o sistema de medição do Tipo 4, porém não 
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será apresentado em figuras). O custo dos medidores e UTRs selecionados para instalação 

para obter o sistema Tipo 2 foi de 27,00 e o Tipo 3 foi de 1.072,00. 

 

 

Figura 7.4 – Fortalecimento - Sistema de 30 barras do IEEE (Tipo 1 para Tipo 2). 
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Figura 7.5 - Fortalecimento - Sistema de 30 barras do IEEE (Tipo 1 para Tipo 3). 

 Nesta seção, foram apresentados os resultados dos testes com o método proposto para 

sistemas convencionais SCADA. Como descrito anteriormente, os sistemas de medição atuais 

utilizam cada vez mais MFSs e PMUs e, para demonstrar a compatibilidade de tal tecnologia 

com o método proposto, a próxima seção apresenta os resultados para sistemas de medição 

fasoriais. 

7.2 Sistemas fasoriais 

Conforme apresentado na seção anterior, as Tabelas 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8 apresentam os 

resultados obtidos para projeto de novos sistemas de medição (dos Tipos 1, 2, 3 e 4, 
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respectivamente), mas agora, considerando apenas MFSs obtidas pelas PMUs, para os 

sistemas IEEE e para o sistema de 61 barras da Eletropaulo. Cabe destacar que o método 

proposto possibilita a seleção, para instalação, de PMUs de barra (PMUs com canais de 

medição suficientes para transmitir uma MFS de tensão nodal e MFSs de corrente em todos 

os ramos adjacentes à barra onde a PMU será instalada) e de ramos (PMUs com canais de 

medição suficientes para transmitir uma MFS de tensão nodal e apenas uma MFS de corrente 

em um dos ramos adjacentes à barra onde a PMU será instalada). Interessante observar que o 

método minimiza a quantidade de MFSs utilizadas nas PMUs de barra. Essas funcionalidades 

(considerar PMUs de barra e a minimização de MFSs nas PMUs de barra) diferem dos 

métodos tradicionais da literatura. A grande maioria considera apenas a possibilidade de 

instalação de PMUs de barra considerando todas as MFSs possíveis de serem transmitidas por 

essas PMUs. Logo, o método proposto permite maior flexibilidade no projeto de sistemas de 

medição. Além disso, o método evita, ainda, a seleção de locais inviáveis para instalação de 

medidores, como será apresentado na próxima seção. 

Tabela 7.5 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo - Sistema de medição fasorial do Tipo 1. 

Barras 
Medidores 

PMUs Custo 
Tensão Corrente 

IEEE 6 2 4 2 280,00 

IEEE 14 4 10 4 570,00 

IEEE 30 10 20 10 1.400,00 

IEEE 57 19 38 19 2.660,00 

61 28 37 28 3.965,00 

IEEE 118 48 81 48 6.645,00 

IEEE 300 126 198 126 17.370,00 

 

Tabela 7.6 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo - Sistema de medição fasorial do Tipo 2. 

Barras 
Medidores 

PMUs Custo 
Tensão Corrente 

IEEE 6 4 4 4 540,00 

IEEE 14 7 14 7 980,00 

IEEE 30 17 27 17 2.345,00 

IEEE 57 30 56 30 4.180,00 

61 38 54 38 5.400,00 

IEEE 118 66 135 66 9.255,00 

IEEE 300 187 330 187 25.960,00 
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Tabela 7.7 - Resultados para sistemas do IEEE e um da Eletropaulo - Sistema de medição fasorial do Tipo 3. 

Barras 
Medidores 

PMUs Custo 
Tensão Corrente 

IEEE 6 5 8 5 690,00 

IEEE 14 10 18 10 1.390,00 

IEEE 30 25 36 25 3.430,00 

IEEE 57 47 67 47 6.445,00 

61 54 77 54 7.585.00 

IEEE 118 95 157 95 13.135,00 

IEEE 300 256 478 256 35.670,00 

 

Conforme já mencionado, a Tabela 7.8 apresenta os SMCs (ou do Tipo 4) obtidos pelo 

método proposto. Vale destacar que a maioria dos trabalhos pesquisados na literatura não 

consideram a característica qualitativa ausência de PMU crítica.  

Tabela 7.8 - Resultados para sistemas do IEEE e um real Brasileiro - Sistema de medição fasorial do Tipo 4. 

Barras 
Medidores 

PMUs Custo 
Tensão Corrente 

IEEE 6 5 9 5 695,00 

IEEE 14 11 20 11 1.530,00 

IEEE 30 25 40 25 3.450,00 

IEEE 57 48 76 48 6.620,00 

61 55 81 55 7.830,00 

IEEE 118 96 168 96 13.320,00 

IEEE 300 257 516 257 35.990,00 

 

 O Anexo B apresenta as MFSs e PMUs que o método proposto selecionou para 

instalação para obtenção dos SMCs fasoriais citados na Tabela 7.8. 

A Figura 7.6 apresenta o conjunto de soluções não dominadas (ou conjunto Pareto-

ótimo)  considerando o Índice de Desempenho e o custo, obtidos pelo AEMT+H, para os 

resultados apresentados nas tabelas 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8. A linha vermelha representa a Fronteira 

de Pareto.  
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Figura 7.6 - Fronteira de Pareto para os resultados apresentados nas tabelas 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8. 
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Esta seção apresentou os resultados obtidos para projeto de novos sistemas de medição 

fasoriais, para os sistemas fasoriais do IEEE e para o sistema de 61 barras da Eletropaulo. 

Devido ao custo associado à instalação de MFSs e PMUs, as concessionárias podem optar 

pelos sistemas híbridos, ou seja, compostos de medidas convencionais SCADA e fasoriais. 

Para demonstrar a flexibilidade do método proposto neste trabalho, a próxima seção descreve 

o projeto de sistemas de medição híbridos em diversas situações. 

7.3 Sistemas híbridos considerando situações práticas 

Nesta seção serão apresentados os resultados dos testes considerando os dois tipos de 

medidores. Sendo analisadas ainda algumas situações práticas que podem surgir durante o 

processo de planejamento de sistemas de medição. As situações propostas nessa seção 

utilizam, como exemplo, o sistema de medição híbrido observável (Tipo 1) associado ao 

sistema de 30 barras do IEEE apresentado na Figura 7.7. 

 

 

Figura 7.7 - Sistema de medição híbrido observável (Tipo 2) – IEEE 30 barras. 
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Situação 1 (obtenção de um sistema de medição híbrido Tipo 2 a partir de um sistema de 

medição híbrido do Tipo 1): fortalecer o sistema de medição do Tipo 1 ilustrado na Figura 

7.7, acrescentando somente medidores convencionais e UTRs para obter um sistema de 

medição híbrido observável e livre de MCs. A Figura 7.8 ilustra o sistema obtido após esse 

fortalecimento e destaca, em verde, os medidores convencionais selecionados para instalação 

(I1, I15, F9-11, F10-17 e F19-18). O custo dos medidores e UTR selecionados para instalação 

nesse fortalecimento foi de 122,50. 

 

Figura 7.8 - Sistema híbrido de 30 barras do IEEE livre de MC (Situação 1). 

Situação 2 (obtenção de um sistema de medição híbrido Tipo 4 a partir de um sistema de 

medição híbrido do Tipo 1): fortalecer o sistema de medição do Tipo 1 ilustrado na Figura 

7.7, acrescentando somente medidores convencionais e UTRs para obter um SMC. A Figura 

7.9 apresenta os medidores convencionais selecionados para instalação,  destacados em verde 

(I1, I2, I13, I15, I17, I18, I21, I24, I26, I29, F9-11, F10-17, F12-14, F19-18 e F19-20). O 
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custo dos medidores e UTRs selecionados para instalação nesse fortalecimento foi de  

1.067,50. 

 

Figura 7.9 - SMC híbrido – IEEE 30 barras (Situação 2). 

Situação 3 (obtenção de um sistema de medição híbrido Tipo 4 a partir de um sistema de 

medição híbrido do Tipo 1): assim como na Situação 2, o objetivo é fortalecer o sistema de 

medição do Tipo 1 ilustrado na Figura 7.7, acrescentando somente medidores convencionais e 

UTRs, para obter um SMC. Entretanto, neste caso considera-se a impossibilidade de 

instalação de medidores nas subestações representadas pelas barras 2, 24 e 29 (situações como 

essas podem ocorrer em virtude da falta e dificuldade de implantação da infraestrutura 

necessária para telemedição/PMU em determinados locais do sistema). A Figura 7.10 

apresenta os medidores convencionais selecionados para instalação, destacados em verde (I1, 

I3, I4, I7, I11, I13, I15, I16, I18, I22, I30, F4-4, F4-6, F10-17, F11-9, F12-14, F18-19, F22-21 
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e F30-29). O custo para a instalação dos medidores para a realização desse fortalecimento é 

de 1085,50.  

 

Figura 7.10 - SMC híbrido de 30 barras do IEEE com exclusão das barras 2, 24 e 29 (Situação 3). 

Situação 4 (obtenção de um sistema de medição híbrido Tipo 4 a partir de um sistema de 

medição híbrido do Tipo 1): o objetivo, neste caso, é fortalecer o sistema de medição do Tipo 

1 ilustrado na Figura 7.7, considerando a disponibilidade apenas de duas PMUs de barra (em 

qualquer barra da rede) além de medidas SCADA e UTRs, minimizando, como sempre, o 

custo do sistema. Neste teste, foram selecionadas para instalação as PMUs de barra nas barras 

22 e 24 e as medidas convencionais destacadas em verde na Figura 7.11 (I2, I11,  I15, I16, 

I18, I22, I24, I25, I26, I30, F11-9, F15-14, F16-17, F18-19 e F30-29). O custo total do 

fortalecimento foi de 1.357,50, sendo 1.067,50 em medidores convencionais e UTRs e 290,00 

para as MFSs e PMUs. 
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Figura 7.11 - SMC híbrido de 30 barras do IEEE com duas PMUs e medidas convencionais SCADA e UTRs 

(Situação 4). 

 Esta seção mostrou a flexibilidade do método deste trabalho, simulando algumas 

situações que poderiam ocorrer no dia-a-dia de concessionárias de energia elétrica. 

7.4 Comparação com métodos da literatura 

Esta seção compara o AEMT+H com outros métodos da literatura. Vale destacar a 

dificuldade encontrada em localizar publicações que analisam os sistemas de medição de 

forma completa em termos de características qualitativas de conjunto de medias 

(observabilidade e redundância de medidas), como apresentado neste trabalho. A maioria dos 

métodos pesquisados não consideram o atendimento do requisito de performance de ausência 

de CCMs e UTRs críticas e também não faziam uso de PMUs de ramos. 
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A Tabela 7.9 apresenta a comparação entre alguns métodos, incluindo o método 

proposto, considerando o sistema de 14 barras do IEEE, aplicados para projeto de novos 

sistemas de medição, considerando os quatro Tipos de sistemas de medição convencionais (ou 

seja, considerando apenas medidas convencionais SCADA). Vale destacar que todos os 

métodos comparados, chegaram no número mínimo de medidores instalados (número de 

barras – 1) para projeto de sistemas de medição do Tipo 1 (observáveis). Destaca-se, ainda, 

que o AEMT+H obteve sistemas de medição dos Tipos 1, 2, 3 e 4 mais baratos do que os 

demais métodos testados, considerando o sistema do IEEE de 14 barras analisado.  

Tabela 7.9 - Comparação de métodos (SCADA) - Sistema de 14 barras do IEEE. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(SOUZA et al., 2005) 

Tipo 1 

Observável 

458,00 

(TAFUR et al., 2007) 458,00 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
458,00 

AEMT+H 458,00 

(SOUZA et al., 2005) 

Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

563,00 

(TAFUR et al., 2007) 476,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
476,50 

AEMT+H 472,00 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) Tipo 3 

Observável e Isento de MC e 

CCMs 

894,50 

(TAFUR et al., 2007) 885,00 

AEMT+H 881,00 

(COSER; SIMÕES COSTA; ROLIM, 

2006) 

Tipo 4 

SMC 

1.076,50 

(VIGLIASSI et al., 2009) 1.003,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
976,50 

AEMT+H 972,00 

 

O AEMT+H foi comparado com outros métodos, considerando o sistema de 30 barras 

do IEEE, da mesma forma relatada para o sistema do IEEE de 14 barras. Os resultados são 

apresentados na Tabela 7.10. Assim como aconteceu com os testes para o sistema de 14 
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barras, para o sistema de 30 barras o AEMT+H possibilitou a obtenção de sistemas de 

medição dos Tipos 1, 2 e 4 mais baratos do que os demais métodos. Entretanto, para esse 

sistema, dentre os métodos comparados, ele obteve o sistema de medição convencional do 

Tipo 3 mais caro. Cabe destacar o ótimo resultado do método proposto em (BOZZ; 

VIGLIASSI; LONDON JR., 2014) para projeto de sistema de medição convencional do Tipo 

3. 

Tabela 7.10 - Comparação de métodos (SCADA) - sistema de 30 barras do IEEE. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(SOUZA et al., 2005) 

Tipo 1 

Observável 

1.130,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
1.130,50 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
1.130,50 

AEMT+H 1.130,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 

Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

1.166,50 

(DO COUTTO FILHO et al., 2005) 1.166,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
1.144,00 

AEMT+H 1.139,00 

AEMT+H 

Tipo 3 

Observável e Isento de MCs e 

CCMs 

2.084,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
2.071,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
1.989,00 

(COSER; SIMÕES COSTA; ROLIM, 

2006) 

Tipo 4 

SMC 

2.980,00 

(VIGLIASSI et al., 2009) 2.338,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
2.280,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
2.262,00 

AEMT+H 2.257,50 

 

As próximas três tabelas comparam os resultados obtidos pelo AEMT+H com  os 

obtidos por outros métodos, da mesma forma realizada para os sistemas de 14 e 30 barras. 
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Porém, são considerados agora os sistemas de 57 barras do IEEE (Tabela 7.11), de 61 barras 

da Eletropaulo (Tabela 7.12) e de 118 barras do IEEE (Tabela 7.13). 

Tabela 7.11 - Comparação de métodos (SCADA) para o SMC de 57 barras do IEEE. 

Metodologia Custo (UM) 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 2014) 3.610,50 

AEMT+H 3.597,00 

 

Tabela 7.12 - Comparação de métodos (SCADA) - sistema de 61 barras da Eletropaulo. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(SOUZA et al., 2005) 
Tipo 1 

Observável 

3.306,00 

AEMT+H 2.674,50 

(SOUZA et al., 2005) 
Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

3.878,00 

AEMT+H 2.728,50 

(SOUZA et al., 2005) 
Tipo 3 

Observável e Isento de MCs e 

CCMs 

5.381,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
5.209,50 

AEMT+H 4.814,00 

(SOUZA et al., 2005) 

Tipo 4 

SMC 

5.381,50 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
4.918,50 

AEMT+H 4.914,00 

 

Tabela 7.13 - Comparação de métodos (SCADA) - sistema de 118 barras do IEEE. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(DO COUTTO FILHO et al., 2005) 
Tipo 1 

Observável 

4.758,00 

AEMT+H 4.635,50 

(DO COUTTO FILHO et al., 2005) 
Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

4.961,50 

AEMT+H 4.703,00 

(DO COUTTO FILHO et al., 2005) Tipo 3 

Observável e Isento de MCs e 

CCMs 

8.009,00 

AEMT+H 7.174,00 
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(VIGLIASSI et al., 2009) 

Tipo 4 

SMC 

7.927,00 

(ROCHA; DE SOUZA; DO COUTTO 

FILHO, 2013) 
7.684,00 

AEMT+H 7.683,00 

 

Interessante destacar que, para os sistemas de maior dimensão testados neste trabalho, 

o AEMT+H possibilitou a obtenção de sistemas de medição, de todos os tipos, mais baratos 

do que os demais métodos testados, inclusive do Tipo 3.   

Seguindo a mesma linha de comparação, mas agora para projeto de novos sistemas de 

medição fasoriais dos quatro tipos, as Tabelas 7.14 e 7.15 apresentam os resultados obtidos 

para o sistema de 14 e 30 barras do IEEE respectivamente. 

Tabela 7.14 - Comparação de métodos (Fasorial) - sistema de 14 barras do IEEE. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(KAVASSERI; SRINIVASAN, 2011) 

Tipo 1 

Observável 

595,00 

(ABBASY; ISMAIL, 2009) 570,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
570,00 

AEMT+H 570,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

990,00 

AEMT+H 980,00 

 

Tabela 7.15 - Comparação de métodos (Fasorial) - sistema de 30 barras do IEEE. 

Metodologia 
Tipo de Sistema de 

Medição 
Custo (UM) 

(CHAKRABARTI; KYRIAKIDES; 

ELIADES, 2009) 
Tipo 1 

Observável 

1.500,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) 
1.405,00 

AEMT+H 1.400,00 

(BOZZ; VIGLIASSI; LONDON JR., 

2014) Tipo 2 

Observável e Isento de MCs 

2.345,00 

AEMT+H 2.240,00 
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Conforme apresentado nas Tabelas 7.14 e 7.15, o AEMT+H possibilitou a obtenção de 

sistemas de medição fasoriais dos Tipos 1 e 2 mais baratos do que os demais métodos 

testados. 

7.5 Considerações finais 

Este capítulo apresentou uma série de testes para validação do método proposto. Os 

resultados obtidos demonstram que o método possibilita, em apenas uma execução, o projeto 

de novos sistemas de medição dos quatro tipos definidos neste trabalho. Para isso, basta 

analisar o conjunto de soluções não dominadas Pareto-ótimo encontrado pelo método. Da 

mesma forma, com apenas uma execução, o método possibilita o fortalecimento de sistemas 

de medição existentes para obtenção de sistemas de medição de melhor qualidade, sempre 

minimizando o custo. 

Destaca-se que, para realização dos testes, foram considerados os sistemas do IEEE de 

6, 14, 30, 57, 118 e 300 barras, e um sistema de 61 barras da Eletropaulo já utilizado em 

outros trabalhos da área. 

Comprovou-se, também, que o método proposto permite a solução do problema de 

projeto de novos sistemas de medição, ou fortalecimento de um já existente, considerando 

apenas medidas convencionais SCADA e UTRs (sistemas convencionais), ou apenas MFSs e 

PMUs (sistemas fasoriais), ou os dois tipos de medidas (sistemas híbridos). Permite ainda a 

consideração das seguintes situações práticas: consideração dos dois tipos de PMU (de barra e 

de ramo); minimização do número de MFSs necessárias nas PMU da barra; limitar o número 

de MFSs para fortalecimento de sistemas de medição já existentes; e a inviabilidade de 

instalação de UTRs e/ou PMUs em determinadas barras em função da falta e do alto custo 

para implantação da infraestrutura necessária. 

As análises comparativas do método proposto, com alguns métodos da literatura, 

demonstraram que, na grande maioria das situações, o método proposto foi melhor. Para os 

sistemas testados de maior porte isso foi sempre verdade. Além disso, ressalta-se o fato de o 

método proposto permitir a obtenção dos quatro tipos de sistemas de medição em uma única 

execução, devido a utilização de um AEMO. Os demais métodos utilizados nas comparações, 

exigem mais de uma execução e alterações de parâmetros e configurações dos algoritmos. 
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8 Conclusões 

Este capítulo resume o trabalho desenvolvido e ressalta as suas principais 

contribuições. Destaca, ainda, alguns artigos publicados, aceitos para publicação e um 

submetido para periódico internacional, durante o desenvolvimento desta pesquisa. Por fim, 

expõe perspectivas futuras para dar continuidade ao trabalho realizado. 

8.1 Conclusões 

Esta tese abordou o problema de projetos de sistemas de medição para efeito de EE. 

Trata-se de um problema de otimização multiobjetivo, combinatório, sendo considerado um 

problema de difícil solução. 

A complexidade do trabalho deve-se, principalmente, às exigências conflitantes entre 

os objetivos: (1) minimizar o custo de aquisição e instalação de equipamentos; e (2) 

maximizar as características qualitativas de um sistema de medição (observabilidade e 

ausência de MC, CCMs, UTRs críticas e PMU críticas). 

Face ao exposto, dentre os métodos desenvolvidos para tratamento do problema de 

projeto de sistemas de medição, destacam-se os baseados em metaheurísticas.  Entretanto, a 

maioria deles trata o problema de maneira mono-objetivo (conforme formulações 

apresentadas no capítulo 5) e os poucos que consideram uma formulação multiobjetivo não 

contemplam os requisitos de performance que devem ser atendidos para obtenção de um 

Sistema de Medição Confiável (SMC) (observabilidade e ausência de MCs, CCMs, UTRs 

Críticas e PMU críticas). 

Importa lembrar que alguns métodos da literatura incluem outras características de um 

sistema de medição, como a manutenção da observabilidade mesmo com a saída de algum 

ramo da rede elétrica ou  a exatidão das estimativas (CARO et al., 2012). Consequentemente, 

esses métodos se baseiam em formulações matemáticas com objetivos e restrições diferentes 

das formulações apresentadas no capítulo 5. 
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Com base na revisão bibliográfica realizada e apresentada no capítulo 5, não foi 

encontrado método algum que permita uma análise mais abrangente e completa do problema, 

ou seja, que considere todas as seguintes características do problema de forma conjunta: (i) 

medidores convencionais SCADA e/ou MFSs de PMU; (ii) todas as características 

qualitativas de um SMC (observabilidade e ausência de MC, CCM, UTR Crítica e PMU 

critica) minimizando o custo; (iii) aplicação em sistemas de medição do IEEE de 14, 30, 57, 

118 e 300 barras sem a exigência de simplificação alguma em relação ao tamanho do sistema 

ou às características qualitativas a serem consideradas; (iv) possibilidade de projeto de 

sistemas de medição novos, sem medidores previamente instalados, ou para aprimoramento 

de sistemas já existentes; (v) projeto de sistemas de medição considerando o trade-off entre as 

características qualitativas e o custo, fazendo uso do conceito de Fronteira de Pareto (DEB et 

al., 2002); (vi) a obtenção, em uma única execução, de quatro tipos de sistemas de medição: 

Tipo 1 – Sistemas de medição observáveis de baixo custo; Tipo 2 – Sistemas de medição 

observáveis e isentos de MCs de baixo custo; Tipo 3 – Sistemas de medição observáveis e 

isentos de MCs e de CCMs de baixo custo; e Tipo 4 – SMCs de baixo custo; e (vii) permite 

ainda a consideração das seguintes situações práticas: dois tipos de PMU (de barra e de ramo); 

minimização do número de MFSs necessárias nas PMU da barra; limitado número de MFSs 

para fortalecimento de sistemas de medição já existentes; e a inviabilidade de instalação de 

UTRs e/ou PMUs em determinadas barras em função da falta ou do alto custo para 

implantação da infraestrutura necessária. 

Face ao exposto, com o objetivo maior de contribuir com o estado da arte, neste 

trabalho, foi desenvolvido e implementado, em computador, um método para projeto de 

sistemas de medição, que considere os objetivos conflitantes de minimizar o custo de 

aquisição e instalação de equipamentos e maximizar as características qualitativas, que 

permite uma análise abrangente e completa do problema, ou seja, que considere todas as 

características do problema citadas no parágrafo anterior. 

Para desenvolvimento do método, o primeiro passo foi apresentar uma formulação 

multiobjetivo para o problema de projeto de sistemas de medição, que considerasse todas as 

características do problema supracitadas. Essa formulação foi desenvolvida e apresentada no 

capítulo 6. 

Em seguida, para possibilitar o tratamento do problema formulado, foram estudados 

conceitos de Computação Evolutiva e Metaheurística voltadas para otimização. Em especial, 
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para otimização de problemas multiobjetivos, conforme apresentado no capítulo 4. Dentre as 

metodologias analisadas, destacou-se, o AEMT apresentado em (SANCHES; LONDON JR.; 

DELBEM, 2014) para tratamento do problema de restabelecimento de energia em sistemas de 

medição. Isso em razão dos bons resultados obtidos pelo AEMT para tratamento de um 

problema com características semelhantes do problema de projeto de sistemas de medição 

(combinatório com múltiplos objetivos e restrições). Entretanto, para aplicar o AEMT no 

problema de projeto de sistemas de medição, diversas alterações e adaptações foram 

necessárias e realizadas com base em procedimentos para projeto de AEs, conforme 

apresentado no capítulo 6. 

Para garantir maior eficiência do método proposto, decidiu-se utilizar as propriedades 

da matriz H (obtida a partir da fatoração da matriz Jacobiana do Estimador WLS definida no 

capítulo 2) para realização das seguintes tarefas: (1) analisar a qualidade (atendimento às 

características qualitativas de um sistema de medição) das soluções geradas durante o 

processo evolutivo; e (2) realizar a Busca Local auxiliando o processo evolutivo e 

minimizando o esforço computacional. 

Os resultados de diversas simulações computacionais, apresentados e discutidos no 

capítulo 7, demonstram que o método desenvolvido trata o problema de projeto de sistema de 

medição considerando os objetivos conflitantes de minimizar o custo de aquisição e instalação 

de equipamentos e maximizar as características qualitativas, permitindo uma análise 

abrangente e completa do problema, ou seja, considerando todas as características do 

problema citadas anteriormente neste capítulo. 

As análises comparativas do método proposto, com alguns métodos da literatura 

apresentadas também no capítulo 7, demonstram que na grande maioria das situações o 

método proposto foi melhor. Para os sistemas testados de maior porte isso foi sempre verdade. 

Além disso, ressalta-se o fato de o método proposto permitir a obtenção dos quatro tipos de 

sistemas de medição em uma única execução. Já os demais métodos utilizados nas 

comparações exigem mais de uma execução, com alterações de parâmetros e configurações 

dos algoritmos. Isso em razão de o método proposto fazer uso de um AEMO. 

De uma forma sucinta, destacam-se como principais contribuições deste trabalho: 

• Criação de um método abrangente para o projeto de sistemas de medição, incluindo 

diversas características necessárias às concessionárias de energia elétrica; 
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• Desenvolvimento de uma formulação multiobjetivo para o problema de projeto de 

sistemas de medição para efeito de EE em SEP; 

• Estudo aprofundado das características do problema de projeto de sistemas de 

medição, através de aplicação de modelos teóricos a simulações práticas; 

• Desenvolvimento e implantação, em computador, de um método baseado no AEMT e 

na matriz H, para tratamento do problema de projeto de sistemas de medição, considerando o 

trade-off entre as características qualitativas e o custo, fazendo uso do conceito de Fronteira 

de Pareto (DEB et al., 2002), possibilitando, assim, em uma única execução, a obtenção dos 

quatro tipos de sistemas de medição previamente apresentados, minimizando o custo; 

• A investigação de aspectos relevantes do problema através de experimentos e a 

documentação de todos os passos observados durante o projeto do AEMT proposto, servindo 

de parâmetro para ser utilizado no desenvolvimento de outros AEMO para tratamento de 

problemas distintos. 

8.2 Perspectivas futuras 

Com base nos estudos realizados durante a execução deste projeto, principalmente, na 

formulação multiobjetivo e no método proposto, vislumbram-se os seguintes trabalhos 

futuros: 

• O problema poderá ser melhor explorado utilizando os conceitos dos AEDs, pois os 

testes apresentaram resultados relevantes quando os BBs foram utilizados. Como perspectiva 

futura, o operador crossover pode ser modificado a fim de tratar melhor os BBs e uma das 

alternativas seria utilizar a proporção 𝑃, detalhada na seção 6.4.13, para estimar o tamanho 

dos blocos; 

• A formulação multiobjetivo deste trabalho poderia ser estendida para contemplar a 

mudança de topologia dos sistemas convencionais SCADA, fasoriais ou híbridos, procurando 

resolver as limitações do trabalho proposto em (VIGLIASSI et al., 2009); 

• Analisar o efeito da inclusão de novas tabelas contendo aspectos relevantes ao projeto 

de sistemas de medição; 

• Diante da análise das Fronteiras de Pareto é possível verificar que os resultados para 

os sistemas Tipo 3 (livres de CCMs) estão muito próximos dos SMCs, por isso acredita-se 

que os resultados possam ser melhorados. Uma alternativa seria a inclusão de tabelas que 

possibilitem a melhor exploração do espaço de busca para esses sistemas; 
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• Aplicar a metodologia de projeto do AE detalhado neste trabalho a fim de melhorar o 

AEMT desenvolvido em (CAMILLO et al., 2016) para tratamento do problema de 

restabelecimento de energia em sistemas de distribuição. 
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Apêndice A 

Este apêndice apresenta as figuras dos sistemas utilizados neste trabalho. As Figuras 

A.1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 apresentam os sistemas de 6, 14, 30, 57, 118 e 300 barras do 

IEEE e o sistema brasileiro de 61 barras, respectivamente. 

 
 

Figura A.1 – Sistema IEEE de 6 barras e 6 ramos. 

 
Figura A.2 – Sistema IEEE de 14 barras e 20 ramos. 
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Figura A.3 - Sistema IEEE de 30 barras e 41 ramos. 
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Figura A.4 - Sistema IEEE de 57 barras e 78 ramos. 
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Figura A.5 - Sistema IEEE de 118 barras e 179 ramos. 
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Figura A.6 - Sistema IEEE de 300 barras e 411 ramos. 
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Figura A.7 - Sistema de 61 barras e 74 ramos da Eletropaulo. 
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Apêndice B 

A Tabela B.1 apresenta os medidores SCADA e UTRs que o método proposto 

selecionou para instalação para obtenção dos SMCs SCADA citados na Tabela 7.4. 

Tabela B.1 - Medidores SCADA e UTRs selecionadas para os SMCs SCADA citados na Tabela 7.4. 

Barras 
Medidores 

UTRs 
Injeção Fluxo 

IEEE  

6 
I1,I3,I4,I6 F1-2,F3-1,F3-4,F4-5,F4-6,F5-4 1,3,4,5,6 

IEEE  

14 

I2,I4,I5,I6,I7,I8,I9, 

I10,I13 

F2-3,F5-1,F6-12,F7-8, 

F9-14,F10-11,F13-12 
2,4,5,6,7,8,9,10,13 

IEEE  

30 

I2,I3,I4,I6,I7,I9,I10, 

I11,I12,I13,I15,I17, 

I20,I22,I24,I25,I26, 

I27,I28,I30 

F3-1,F6-8,F7-5,F11-9,F12-13, 

F12-14,F15-18, F17-16,F19-18, 

F19-20,F22-21,F24-23,F25-26, 

F27-29,F30-27 

2,3,4,6,7,9,10,11,12, 

13,15,17,19,20,22, 

24,25,26,27,28,30 

IEEE 

57 

I1,I3,I4,I6,I9,I11, 

I12,I15,I19,I20,I22, 

I24,I25,I27,I28,I29, 

I31,I32,I33,I35,I36, 

I37,I38,I41,I45,I46, 

I47,I50,I51,I53,I54, 

I56 

F1-2,F1-16,F1-17,F4-5,F6-7,F9-8, 

F9-12,F11-43,F12-16,F15-14,F19-18, 

F20-21,F22-21,F24-23,F25-30, 

F27-26,F29-52,F31-30,F32-34, 

F33-32,F35-36,F36-40,F38-48, 

F39-37,F39-57,F41-42,F45-44, 

F46-14,F47-46,F50-49,F51-10, 

F53-52,F54-55,F56-57 

1,3,4,6,9,11,12, 

15,19,20,22,24, 

25,27,28,29,31, 

32,33,35,36,37, 

38,41,45,46,47, 

50,51,53,54,56 

39 

61 

I1,I2,I3,I6,I7,I8,I9, 

I10,I12,I13,I14,I15, 

I16,I18,I19,I20,I22, 

I23,I24,I26,I27,I29, 

I30,I31,I32,I33,I34, 

I35,I36,I38,I39,I40, 

I42,I44,I45,I46,I48, 

I49,I50,I52,I53,I54, 

I55,I56,I57,I59,I60 

F1-2,F2-3,F3-4,F6-7,F6-8,F6-5,F8-9, 

F12-45,F13-15,F13-11,F14-58,F14-59, 

F15-16,F18-25,F20-21,F22-23,F22-26, 

F24-23,F26-27,F29-28,F30-31,F32-33, 

F33-34,F34-35,F34-36,F39-37,F39-38, 

F40-41,F44-43,F46-47,F48-49,F48-51, 

F50-53,F52-54,F55-61,F56-57, 

F57-58,F59-60 

1,2,3,6,7,8,9,10,12, 

13,14,15,16,18,19, 

20,22,23,24,26,27, 

29,30,31,32,33,34, 

35,36,38,39,40,42, 

44,45,46,48,49,50, 

52,53,54,55,56,57, 

59,60 

IEEE 

118 

I1,I2,I5,I6,I8,I9,I10, 

I11,I15,I17,I19,I20, 

I22,I23,I26,I27,I29, 

I30,I32,I34,I35,I37, 

I40,I42,I44,I45,I46, 

I49,I50,I51,I53,I54, 

I56,I59,I62,I64,I65, 

I66,I68,I70,I71,I72, 

I73,I75,I77,I78,I80, 

F1-2,F1-3,F6-7,F6-5,F8-5,F9-10, 

F9-8,F11-13,F11-4,F12-14,F12-16, 

F12-117,F12-2,F12-3,F12-7,F12-11, 

F15-17,F15-19,F15-33,F15-14, 

F17-31,F17-16,F19-20,F19-18, 

F20-21,F22-23,F26-25,F27-28, 

F27-115,F29-31,F29-28,F30-17, 

F32-113,F32-114,F32-23,F34-37, 

F34-43,F37-39,F37-40,F37-35, 

1,2,5,6,8,9,10,11,12,

15,17,19,20,22,23, 

26,27,29,30,32,34, 

35,37,40,42,44,45, 

46,49,50,51,53,54, 

56,59,62,64,65,66, 

68,70,71,72,73,75, 

76,77,78,80,83,85, 

86,87,89,90,92,94, 
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I83,I85,I86,I87,I89, 

I90,I92,I94,I96,I100,

I101,I105,I106,I109,

I110,I111,I112,I115,

I116,I117 

F40-41,F40-37,F42-41,F44-45,F45-49, 

F46-48,F46-45,F49-51,F49-47, 

F49-48,F50-57,F51-58,F53-52, 

F54-55,F54-59,F56-59,F59-60, 

F59-61,F59-54,F59-55,F59-63, 

F62-67,F64-61,F64-65,F64-63, 

F66-49,F66-62,F68-69,F68-81, 

F68-116,F70-74,F71-72,F71-73, 

F75-118,F76-77,F76-118,F77-78, 

F77-82,F78-79,F80-97,F80-99, 

F80-79,F80-81,F83-84,F83-82, 

F85-86,F85-88,F85-89,F85-84, 

F87-86,F90-91,F92-93,F92-102,F94-

95,F100-101,F100-103,F100-104, 

F100-98,F100-99,F105-107, 

F105-108,F106-107,F109-108, 

F110-111,F110-112,F110-109,F111-110 

96,100,101,105,106,

109,110,111,112, 

115,116,117 

IEEE 

300 

I1,I2,I3,I4,I5,I7,I8, 

I11,I12,I15,I17,I18, 

I19,I20,I22,I23,I25, 

I26,I27,I29,I31,I33, 

I34,I35,I36,I37,I38, 

I41,I42,I43,I44,I47, 

I48,I49,I50,I52,I53, 

I54,I55,I57,I58,I59, 

I60,I62,I64,I65,I68, 

I69,I71,I73,I75,I76, 

I79,I81,I82,I83,I85, 

I86,I87,I88,I89,I90, 

I91,I93,I94,I97,I98, 

I99,I101,I102,I103, 

I105,I106,I109,I111,

I112,I113,I115,I116,

I118,I119,I121,I122,

I124,I126,I130,I132,

I134,I135,I137,I138,

I141,I143,I144,I145,

I147,I148,I150,I151,

I153,I154,I156,I157,

I159,I160,I161,I162,

I163,I164,I165,I166,

I167,I168,I169,I171,

I173,I175,I177,I179,

I183,I184,I186,I187,

I189,I190,I191,I192,

I193,I194,I195,I198,

I199,I200,I201,I202,

I203,I204,I206,I208,

I209,I210,I211,I212,

I213,I215,I216,I217,

I219,I220,I221,I222,

I223,I226,I227,I228,

I229,I230,I231,I232,

I233,I234,I235,I236,

I237,I238,I240,I241,

F1-3,F1-5,F1-247,F2-3,F2-6,F2-248, 

F3-18,F3-129,F3-249,F4-3,F8-14, 

F11-8,F11-9,F11-10,F11-13,F11-250, 

F12-7,F12-10,F12-251,F15-14, 

F17-15,F17-252,F19-26,F20-18, 

F20-19,F20-23,F22-21,F22-24, 

F22-253,F23-22,F23-231,F23-254, 

F25-24,F25-26,F25-232,F31-74, 

F31-75,F31-266,F33-255,F34-31, 

F34-42,F35-27,F35-36,F35-43, 

F35-44,F36-16,F36-28,F36-33, 

F38-37,F38-39,F38-41,F38-47, 

F38-256,F41-61,F41-92,F43-257, 

F47-46,F48-45,F48-49,F48-258, 

F50-49,F50-51,F52-39,F53-260, 

F54-53,F54-56,F54-123,F54-261, 

F55-49,F55-236,F57-180,F58-59, 

F59-61,F59-262,F60-29,F60-59, 

F60-64,F60-238,F62-61,F62-240, 

F64-63,F64-65,F64-67,F64-239, 

F64-241,F68-40,F68-173,F69-65, 

F71-72,F71-234,F73-30,F73-62, 

F76-74,F76-78,F76-79,F79-76, 

F81-70,F81-87,F81-89,F83-71, 

F83-79,F83-80,F83-82,F83-85, 

F85-233,F86-77,F86-84,F86-87, 

F88-235,F90-91,F94-100,F94-101, 

F97-96,F97-98,F97-245,F98-99, 

F98-243,F99-95,F102-101,F103-95, 

F103-102,F103-139,F105-104, 

F105-106,F105-108,F105-111, 

F105-148,F106-107,F109-108, 

F109-110,F109-111,F109-129, 

F109-130,F109-146,F109-147, 

F109-263,F113-114,F113-163, 

F115-114,F115-131,F116-112, 

F116-115,F116-119,F116-142, 

F116-160,F116-165,F116-167, 

1,2,3,4,5,7,8,11,12,1

5,17,18,19,20,22,23,

25,26,27,29,31,33, 

34,35,36,37,38,41, 

42,43,44,47,48,49, 

50,52,53,54,55,57, 

58,59,60,62,64,65, 

68,69,71,73,75,76, 

79,81,82,83,85,86, 

87,88,89,90,91,93, 

94,97,98,99,101,102 

103,105,106,109, 

111,112,113,115, 

116,118,119,121, 

122,124,126,130, 

132,134,135,137, 

138,141,143,144, 

145,147,148,150, 

151,153,154,156, 

157,159,160,161, 

162,163,164,165, 

166,167,168,169, 

171,173,175,177, 

179,183,184,186, 

187,189,190,191, 

192,193,194,195, 

198,199,200,201, 

202,203,204,206, 

208,209,210,211, 

212,213,215,216, 

217,219,220,221, 

222,223,226,227, 

228,229,230,231, 

232,233,234,235, 

236,237,238,240, 

241,242,243,244, 

247,248,249,250, 

251,252,253,254, 
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I242,I243,I244,I247,

I248,I249,I250,I251,

I252,I253,I254,I255,

I256,I257,I258,I259,

I260,I261,I263,I264,

I265,I266,I267,I268,

I269,I270,I271,I272,

I273,I274,I275,I276,

I277,I278,I279,I282,

I283,I284,I285,I286,

I287,I288,I289,I290,

I291,I292,I293,I295,

I296,I297,I298,I299,

I300 

F119-161,F121-122,F124-119, 

F124-122,F124-128,F126-119, 

F130-149,F132-131,F132-162, 

F134-140,F134-143,F135-133, 

F137-105,F138-96,F138-136, 

F141-143,F141-144,F144-145, 

F145-265,F150-112,F151-118, 

F151-152,F151-153,F153-120, 

F154-152,F154-155,F157-127, 

F157-156,F157-158,F160-117, 

F162-133,F163-164,F166-167, 

F168-188,F169-219,F171-170, 

F171-204,F173-198,F173-242, 

F175-246,F177-181,F183-246, 

F184-172,F184-183,F186-93, 

F186-185,F187-168,F189-168, 

F189-175,F189-177,F189-178, 

F189-179,F190-57,F190-66, 

F190-67,F190-176,F190-177, 

F190-181,F190-182,F190-191, 

F191-174,F193-192,F193-194, 

F193-221,F195-194,F195-196, 

F199-196,F199-197,F199-217, 

F200-199,F200-202,F203-202, 

F203-204,F203-205,F204-170, 

F208-169,F208-209,F210-169, 

F210-205,F210-206,F210-211, 

F210-216,F212-211,F213-214, 

F213-215,F216-198,F216-201, 

F216-220,F217-214,F217-218, 

F218-217,F221-224,F222-223, 

F222-224,F223-225,F226-225, 

F227-179,F227-228,F229-228, 

F230-219,F237-58,F239-64, 

F244-99,F259-49,F262-59, 

F264-118,F267-273,F268-271, 

F268-272,F268-280,F268-281, 

F268-282,F268-283,F268-284, 

F268-285,F268-286,F268-287, 

F268-291,F269-288,F269-289, 

F269-290,F269-291,F270-266, 

F270-292,F270-293,F270-294, 

F270-295,F270-296,F271-266, 

F272-297,F272-298,F273-266, 

F273-299,F274-267,F274-275, 

F274-276,F276-278,F276-279, 

F277-267,F280-268,F281-268 

255,256,257,258, 

259,260,261,263, 

264,265,266,267, 

268,269,270,271, 

272,273,274,275, 

276,277,278,279, 

282,283,284,285, 

286,287,288,289, 

290,291,292,293, 

295,296,297,298, 

299,300 

 

A Tabela B.2 apresenta os MFSs e PMUs que o método proposto selecionou para 

instalação para obtenção dos SMCs fasorial citados na Tabela 7.8. 
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Tabela B.2 - MFSs e PMUs selecionados para os SMCs Fasoriais citados na Tabela 7.8. 

Barras 
Medidores 

PMUs 
Tensão Corrente 

IEEE 

6 
T1,T2,T4,T5,T6 

C1-2,C1-3,C2-1,C2-3,C4-3,C4-5, 

C4-6,C5-4,C6-4 
1,2,4,5,6 

IEEE  

14 

T1,T2,T3,T6,T7,T8,

T10,T11,T12,T13, 

T14 

C1-2,C1-5,C2-1,C2-3,C2-4,C2-5,C3-4, 

C6-5,C6-11,C7-4,C7-8,C7-9,C8-7, 

C10-9,C11-10,C12-6,C12-13,C13-12, 

C13-14,C14-9 

1,2,3,6,7,8,10, 

11,12,13,14 

IEEE  

30 

T1,T3,T4,T5,T7,T8, 

T9,T10,T11,T12, 

T13,T14,T16,T17, 

T18,T19,T20,T21, 

T23,T24,T25,T26, 

T28,T29,T30 

,C1-2,C3-1,C3-4,C4-2,C4-3,C4-6, 

C5-2,C5-7,C7-5,C8-28,C9-6,C9-11, 

C10-21,C10-22,C11-9,C12-13, 

C12-14,C12-15,C12-16,C13-12, 

C14-15,C16-17,C17-10,C18-15, 

C19-18,C19-20,C20-19,C21-22, 

C23-24,C24-22,C24-23,C25-26, 

C25-27,C26-25,C28-6,C28-8,C29-27, 

C29-30,C30-27,C30-29 

1,3,4,5,7,8,9,10,11, 

12,13,14,16,17,18, 

19,20,21,23,24,25, 

26,28,29,30 

IEEE  

57 

T1,T2,T4,T5,T6,T7,

T9,T10,T11,T14, 

T15,T16,T17,T18, 

T19,T20,T21,T22, 

T23,T25,T26,T27, 

T28,T30,T31,T32, 

T33,T34,T35,T36, 

T38,T39,T40,T42, 

T43,T44,T45,T46, 

T47,T48,T50,T51, 

T52,T53,T54,T55, 

T56,T57 

C1-2,C1-15,C1-16,C1-17,C2-1,C2-3, 

C4-3,C4-5,C4-6,C4-18,C5-4,C6-7, 

C6-8,C7-8,C7-29,C9-8,C9-10,C9-11, 

C9-13,C9-55,C10-12,C11-13,C11-43, 

C14-46,C15-3,C15-13,C15-14, 

C15-45,C16-12,C17-12,C18-19, 

C19-20 ,C20-21,C21-22,C22-23, 

C22-38,C23-24,C25-24,C26-24, 

C27-26,C27-28,C28-27,C28-29, 

C30-25,C30-31,C31-30,C32-33, 

C32-34,C33-32,C34-35,C35-36, 

C36-37,C38-37,C38-44,C38-49, 

C39-37,C39-57,C40-56,C42-41, 

C43-41,C44-45,C46-47,C47-48, 

C48-49,C50-49,C50-51,C51-50, 

C52-29,C53-52,C53-54,C54-53, 

C55-9,C56-40,C56-41,C56-42,C57-39 

1,2,4,5,6,7,9,10,11, 

14,15,16,17,18,19, 

20,21,22,23,25,26, 

27,28,30,31,32,33, 

34,35,36,38,39,40, 

42,43,44,45,46,47, 

48,50,51,52,53,54, 

55,56,57 

61 

T1,T2,T4,T5,T6,T7,

T8,T9,T11,T12,T13,

T15,T16,T17,T19, 

T20,T21,T22,T23, 

T24,T25,T26,T27, 

T28,T29,T30,T31, 

T32,T33,T34,T35, 

T36,T37,T38,T39, 

T40,T43,T44,T45, 

T46,T47,T48,T49, 

T50,T51,T52,T53, 

T54,T55,T56,T57, 

T58,T59,T60,T61 

C1-2,C2-3,C2-1,C4-5,C4-3,C5-10, 

C5-4,C6-7,C6-10,C6-3,C7-6,C8-9, 

C8-6,C9-8,C11-10,C12-14,C12-45, 

C13-17,C13-11,C15-16,C15-13, 

C16-15,C17-18,C19-20,C19-18, 

C20-21,C20-19,C21-22,C22-23, 

C22-28,C22-50,C22-61,C23-24, 

C24-23,C25-18,C26-27,C26-25, 

C27-26,C28-29,C29-30,C30-31, 

C31-30,C32-33,C32-37,C32-54, 

C33-32,C34-35,C34-36,C35-34, 

C36-34,C37-39,C38-39,C39-40, 

C39-41,C39-38,C40-41,C40-42, 

C43-44,C43-42,C44-43,C45-12, 

C46-47,C46-42,C47-41,C47-46, 

C48-49,C48-51,C49-48,C50-53, 

C51-52,C52-54,C53-50,C55-61, 

1,2,4,5,6,7,8,9,11, 

12,13,15,16,17,19, 

20,21,22,23,24,25, 

26,27,28,29,30,31, 

32,33,34,35,36,37, 

38,39,40,43,44,45, 

46,47,48,49,50,51, 

52,53,54,55,56,57, 

58,59,60,61 
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C56-57,C57-58,C57-56,C58-14, 

C59-60,C59-14,C60-59,C61-55 

IEEE 

118 

T1,T2,T4,T5,T6,T7,

T9,T10,T12,T13, 

T14,T15,T16,T17, 

T18,T20,T21,T22, 

T24,T25,T26,T27, 

T28,T29,T30,T32, 

T33,T34,T35,T36, 

T38,T39,T40,T41, 

T43,T44,T46,T47, 

T48,T49,T50,T52, 

T53,T55,T56,T57, 

T58,T60,T62,T63, 

T64,T67,T68,T71, 

T72,T73,T74,T75, 

T76,T77,T78,T79, 

T80,T81,T83,T84, 

T85,T86,T87,T88, 

T90,T91,T92,T93, 

T95,T96,T97,T98, 

T99,T100,T101, 

T102,T103,T105, 

T107,T108,T109, 

T110,T111,T112, 

T113,T114,T115, 

T116,T117,T118 

C1-2,C1-3,C2-1,C4-5,C4-11,C5-6, 

C5-11,C5-3,C5-4,C5-8,C6-7,C7-12, 

C9-10,C9-8,C10-9,C12-16,C12-117, 

C12-3,C13-11,C14-15,C15-19, 

C15-33,C15-13,C15-14,C16-17, 

C17-18,C17-31,C18-19,C20-21, 

C20-19,C21-22,C21-20,C22-23, 

C24-70,C24-72,C24-23,C25-26, 

C26-25,C26-30,C27-28,C28-29, 

C29-31,C30-38,C30-8,C32-113, 

C32-114,C32-23,C32-31,C33-37, 

C34-36,C34-37,C34-43,C35-37, 

C36-34,C36-35,C38-65,C39-40, 

C40-41,C40-42,C40-39,C41-42, 

C43-44,C44-45,C46-47,C46-48, 

C46-45,C47-69,C47-46,C48-49, 

C49-50,C49-51,C49-54,C49-66, 

C49-42,C49-45,C50-57,C52-53, 

C52-51,C53-54,C53-52,C55-59, 

C55-54,C56-58,C56-59,C56-55, 

C57-56,C58-51,C60-61,C60-62, 

C60-59,C62-66,C62-67,C62-60, 

C62-61,C63-64,C64-61,C64-65, 

C64-63,C67-66,C68-81,C68-116, 

C68-65,C71-73,C71-70,C72-24, 

C73-71,C74-75,C74-70,C75-118, 

C75-69,C75-74,C76-77,C77-78, 

C77-82,C77-69,C78-79,C79-80, 

C80-97,C80-98,C80-99,C80-81, 

C83-84,C83-82,C84-83,C85-88, 

C85-89,C86-87,C86-85,C87-86, 

C88-89,C90-91,C91-92,C91-90, 

C92-93,C92-94,C92-102,C92-89, 

C93-94,C95-96,C95-94,C96-97, 

C96-82,C96-95,C98-100,C99-100, 

C100-101,C100-104,C100-106, 

C101-102,C103-104,C105-106, 

C105-107,C105-104,C107-106, 

C108-109,C108-105,C109-108, 

C110-111,C110-112,C110-103, 

C111-110,C112-110,C113-32, 

C114-115,C115-27,C116-68, 

C117-12,C118-76 

1,2,4,5,6,7,9,10,12, 

13,14,15,16,17,18, 

20,21,22,24,25,26, 

27,28,29,30,32,33, 

34,35,36,38,39,40, 

41,43,44,46,47,48, 

49,50,52,53,55,56, 

57,58,60,62,63,64, 

67,68,71,72,73,74, 

75,76,77,78,79,80, 

81,83,84,85,86,87, 

88,90,91,92,93,95, 

96,97,98,99,100, 

101102,103,105, 

107,108,109,110, 

111,112,113,114, 

115,116,117,118 

IEEE 

300 

T1,T2,T3,T4,T6,T7,

T9,T10,T11,T12, 

T13,T14,T15,T17, 

T18,T21,T22,T23, 

T24,T25,T26,T27, 

T28,T29,T30,T31, 

T33,T34,T36,T37, 

T38,T39,T41,T43, 

T44,T45,T46,T47, 

T48,T49,T50,T51, 

C1-3,C1-5,C1-247,C2-6,C2-8,C2-248, 

C3-4,C3-7,C3-18,C3-129,C3-249, 

C4-16,C7-5,C7-6,C7-12,C9-5,C9-11, 

C10-11,C10-12,C11-8,C11-9,C11-13, 

C11-250,C12-10,C12-20,C12-251, 

C13-19,C14-8,C14-15,C15-14, 

C15-16,C15-31,C15-74,C15-75, 

C17-15,C17-252,C18-20,C18-72, 

C21-19,C21-22,C22-21,C22-24, 

C22-253,C23-20,C23-22,C23-231, 

1,2,3,4,6,7,9,10,11, 

12,13,14,15,17,18, 

21,22,23,24,25,26, 

27,28,29,30,31,33, 

34,36,37,38,39,41, 

43,44,45,46,47,T48,

49,50,51,52,53,54, 

55,56,57,58,59,60, 

61,62,64,65,67,68, 

69,70,71,72,76,77, 
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T52,T53,T54,T55, 

T56,T57,T58,T59, 

T60,T61,T62,T64, 

T65,T67,T68,T69, 

T70,T71,T72,T76, 

T77,T79,T80,T81, 

T83,T84,T85,T87, 

T88,T89,T90,T91, 

T92,T93,T94,T95, 

T96,T97,T98,T99, 

T101,T102,T103, 

T105,T106,T107, 

T109,T110,T112, 

T113,T114,T116, 

T117,T118,T119, 

T120,T121,T122, 

T123,T124,T126, 

T127,T128,T129, 

T130,T131,T132, 

T133,T134,T135, 

T137,T138,T139, 

T140,T141,T142, 

T144,T145,T146, 

T149,T150,T151, 

T152,T154,T156, 

T157,T159,T160, 

T161,T162,T163, 

T164,T165,T166, 

T168,T169,T170, 

T171,T172,T173, 

T174,T175,T176, 

T177,T178,T179, 

T180,T181,T182, 

T183,T185,T186, 

T188,T191,T192, 

T193,T195,T196, 

T197,T200,T201, 

T202,T203,T205, 

T206,T207,T208, 

T209,T210,T211, 

T212,T213,T214, 

T215,T216,T217, 

T218,T219,T220, 

T222,T223,T224, 

T226,T228,T229, 

T230,T231,T232, 

T233,T234,T235, 

T236,T237,T238, 

T239,T240,T241, 

T242,T243,T244, 

T245,T246,T247, 

T248,T249,T250, 

T251,T252,T253, 

T254,T255,T256, 

T257,T258,T259, 

C23-254,C24-22,C24-25,C25-26, 

C25-232,C26-19,C27-28,C27-32, 

C27-34,C27-35,C28-27,C28-36, 

C29-30,C29-60,C29-63,C29-64, 

C30-73,C31-15,C31-32,C31-34,C31-35, 

C31-43,C31-74,C31-75,C31-266, 

C33-36,C33-255,C34-42,C36-16, 

C36-28,C36-35,C36-40,C37-32, 

C37-38,C37-42,C37-46,C38-37, 

C38-39,C38-41,C38-47,C38-256,C39-38, 

C39-40,C39-52,C39-62,C41-61, 

C41-92,C43-44,C43-257,C44-43, 

C44-45,C45-48,C46-47,C47-46, 

C47-48,C48-45,C48-258,C49-50, 

C49-55,C49-259,C50-51,C51-50,C51-53, 

C52-54,C53-260,C54-52,C54-53,C54-

123,C54-261,C55-56,C55-236, 

C56-55,C57-66,C57-180,C57-190, 

C58-59,C58-237,C59-262,C60-29, 

C60-59,C60-238,C61-63,C61-66, 

C62-61,C62-73,C62-240,C64-63, 

C64-67,C64-239,C64-241,C65-66, 

C65-69,C67-190,C68-40,C68-73, 

C68-173,C69-65,C70-71,C70-81, 

C71-70,C71-72,C71-234,C72-78, 

C76-74,C76-78,C76-79,C77-75, 

C77-84,C77-86,C79-76,C79-78, 

C79-82,C79-84,C80-82,C80-83, 

C81-87,C81-89,C81-90,C83-79, 

C83-80,C83-82,C84-77,C84-79,C85-88, 

C85-233,C87-42,C87-86,C88-235, 

C89-92,C89-93,C90-86,C90-91, 

C91-93,C92-89,C93-186,C94-100, 

C94-101,C95-103,C96-97,C96-138, 

C97-96,C97-100,C97-245,C98-97, 

C98-99,C98-100,C98-243,C99-95, 

C99-244,C101-94,C101-102, 

C101-104,C101-136,C102-101, 

C102-103,C102-104,C103-139, 

C105-104,C105-106,C105-108, 

C105-111,C105-136,C105-137, 

C105-148,C106-105,C106-107, 

C106-113,C106-147,C107-106, 

C107-109,C109-108,C109-110, 

C109-111,C109-129,C109-130, 

C109-146,C109-147,C109-263,C110-109, 

C112-108,C112-116,C112-147, 

C112-148,C112-150,C113-114, 

C113-163,C114-115,C116-115, 

C116-142,C116-160,C116-165, 

C116-167,C117-160,C117-167, 

C118-151,C118-161,C118-264, 

C119-120,C119-121,C119-124, 

C119-125,C119-126,C119-161, 

C120-153,C121-154,C122-121, 

79,80,81,83,84,85, 

87,88,89,90,91,92, 

93,94,95,96,97,98, 

99,101,102,103,105, 

106,107,109,110, 

112,113,114,116, 

117,118,119,120, 

121,122,123,124, 

126,127,128,129, 

130,131,132,133, 

134,135,137,138, 

139,140,141,142, 

144,145,146,149, 

150,151,152,154, 

156,157,159,160, 

161,162,163,164, 

165,166,168,169, 

170,171,172,173, 

174,175,176,177, 

178,179,180,181, 

182,183,185,186, 

188,191,192,193, 

195,196,197,200, 

201,202,203,205, 

206,207,208,209, 

210,211,212,213, 

214,215,216,217, 

218,219,220,222, 

223,224,226,228, 

229,230,231,232, 

233,234,235,236, 

237,238,239,240, 

241,242,243,244, 

245,246,247,248, 

249,250,251,252, 

253,254,255,256, 

257,258,259,260, 

261,262,263,264, 

265,267,268,269, 

270,271,272,273, 

274,275,276,277 

,278,279,280,281, 

282,283,284,285, 

286,287,288,289, 

290,291,292,293, 

294,295,296,297, 

298,299,300 
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T260,T261,T262, 

T263,T264,T265, 

T267,T268,T269, 

T270,T271,T272, 

T273,T274,T275, 

T276,T277,T278, 

T279,T280,T281, 

T282,T283,T284, 

T285,T286,T287, 

T288,T289,T290, 

T291,T292,T293, 

T294,T295,T296, 

T297,T298,T299, 

T300 

C122-123,C122-127,C122-128, 

C123-122,C124-119,C124-125,C124-128, 

C124-159,C126-125,C127-157, 

C127-158,C128-124,C129-109, 

C130-149,C131-115,C131-132, 

C132-131,C132-140,C132-162, 

C133-162,C134-135,C134-140, 

C134-143,C135-133,C135-134, 

C137-139,C138-96,C138-136, 

C138-137,C139-103,C139-137, 

C140-132,C141-143,C141-144, 

C142-143,C144-141,C144-145, 

C145-144,C145-265,C146-148,C149-111, 

C150-112,C151-152,C151-153, 

C152-151,C152-153,C152-154, 

C152-155,C154-155,C154-158, 

C156-155,C157-156,C157-158, 

C157-159,C159-157,C160-117, 

C160-166,C162-132,C163-164, 

C164-163,C165-167,C166-160, 

C166-167,C168-187,C168-188, 

C168-189,C169-208,C169-210, 

C169-219,C170-171,C170-204, 

C171-170,C171-204,C172-175,C172-184, 

C172-187,C173-68,C173-198, 

C173-242,C174-191,C174-198, 

C175-172,C175-176,C175-189, 

C175-246,C176-175,C176-177, 

C177-181,C177-182,C177-188, 

C177-189,C178-179,C179-178, 

C179-227,C180-57,C180-183, 

C181-177,C181-190,C182-177,C182-190, 

C183-180,C183-184,C183-246, 

C185-184,C185-187,C186-185, 

C188-168,C188-177,C191-174, 

C191-194,C192-193,C193-192, 

C193-194,C193-221,C195-194, 

C195-196,C196-195,C196-197, 

C196-198,C196-199,C197-196, 

C197-198,C197-199,C200-199, 

C200-202,C201-216,C202-200, 

C202-203,C203-204,C203-205, 

C205-210,C206-210,C207-208, 

C208-209,C209-208,C210-169, 

C210-205,C210-206,C210-207, 

C210-211,C210-216,C211-212,C212-211, 

C213-207,C213-214,C213-215, 

C214-217,C215-213,C216-201, 

C216-220,C217-199,C217-214, 

C217-218,C218-217,C219-230, 

C220-216,C222-223,C222-224, 

C223-225,C224-221,C224-222, 

C224-225,C224-226,C226-221, 

C226-225,C226-227,C228-227, 

C228-229,C229-228,C230-219, 
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C231-23,C232-25,C233-85, 

C234-71,C235-88,C236-55, 

C237-58,C238-60,C239-64, 

C240-62,C241-64,C242-173, 

C243-98,C244-99,C245-97, 

C245-99,C246-175,C247-1,C248-2, 

C249-3,C250-11,C251-12,C252-17, 

C253-22,C254-23,C255-33,C256-38, 

C257-43,C258-48,C259-49, 

C260-53,C261-54,C262-59, 

C263-109,C264-118,C265-145, 

C267-273,C267-274,C267-277, 

C268-271,C268-272,C268-280, 

C268-281,C268-282,C268-283, 

C268-284,C268-285,C268-286, 

C268-287,C268-291,C269-288, 

C269-289,C269-290,C269-291, 

C270-266,C270-292,C270-293, 

C270-294,C270-295,C270-296, 

C271-266,C271-268,C272-297, 

C272-298,C273-299,C274-275, 

C274-276,C275-274,C276-278, 

C276-279,C277-267,C278-276, 

C279-276,C280-268,C281-268, 

C282-268,C283-268,C284-268,C285-268, 

C286-268,C287-268,C288-269, 

C289-269,C290-269,C292-270, 

C293-270,C294-300,C295-270, 

C296-270,C297-272,C298-272, 

C299-273,C300-294 

 


