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Resumo

Pereira, R. F. R. Estimação de parâmetros de linhas de transmissão por meio
de técnicas de identificação de sistemas. 170 p. Dissertação de mestrado – Escola
Politécnica, Universidade de São Paulo, 2019.

O planejamento e o funcionamento do sistema elétrico de potência se baseiam na cor-
reta parametrização e caracterização de seus elementos, pois a correta parametrização dos
sistemas de proteção permite uma atuação confiável e segura. Ademais, a correta carac-
terização dos parâmetros de elementos como as linhas de transmissão permite calcular
o carregamento ótimo para determinados trechos do sistema interconectado com relação
ao fluxo de potência, permitindo um melhor planejamento para expansão e instalação de
reforços, dentre outros. Desta forma, foram desenvolvidas metodologias para estimação
de parâmetros de sistemas de transmissão, que se baseiam na adoção de um modelo para o
sistema e utilização de um método de resolução para se obter uma resposta, ou função de
transferência, para as entradas e saídas deste modelo. No entanto, a maioria dos métodos
existentes na literatura técnica apresenta certas limitações com relação à presença de ruído
nos sinais de medição, ou dificuldade na relação existente entre as correntes longitudinais
e as medições terminais, ou imprecisão do método de resolução do sistema de equações
para determinada situação. Neste trabalho, foram utilizadas técnicas diferentes para a
estimação de parâmetros de uma linha diretamente das medições das correntes e tensões
terminais da linha em regime, sendo possível reduzir bastante o erro de estimação, pois
não é necessário nenhum método de eliminação dos ruídos das medições. Desta forma,
a corrente longitudinal é considerada como equivalente à última componente de corrente
terminal, e a metodologia adotada apresenta erros pequenos de estimação independente
do modelo adotado. Assim, modelam-se linhas de transmissão em cascata de circuitos 𝜋,
obtendo-se as medições ruidosas oriundas desta. Por fim, utiliza-se a metodologia baseada
na teoria do Filtro de Kalman Unscented para eliminação do ruído nas grandezas medidas
e para estimação dos parâmetros série da linha de transmissão. Através da ferramenta



computacional Simulation and model-based design (Simulink), realizam-se a obtenção das
medições, inclusão de ruído aleatório a estas e cálculos computacionais para estimação
dos estados e parâmetros do sistema em regime permanente.

Palavras-chave: Estimação. Linha de transmissão. Filtro de Kalman Unscented. Parâ-
metros. Covariância. Espaço de Estados.



Abstract

Pereira, R. F. R. Transmission line parameters estimation using system iden-
tification techniques. 170 p. Master Thesis – Polytechnic School, University of São
Paulo, 2019.

The planning and operation of a power system are based on the correct parameteri-
zation and characterization of its elements. By a correct parameterization of protection
systems, a reliable and safe operation is allowed. The correct characterization of the
parameters of transmission lines allows calculating the optimum power flow for the in-
terconnected power system, allowing a better planning for expansion and installation of
reinforcements, among others. In this sense, methodologies were developed for the esti-
mation of transmission system parameters, which are based on the adoption of a model
for the system and usage of a resolution method to obtain a response, or transfer func-
tion, for the inputs and outputs of the model. However, the most of existing methods
in the technical literature presents certain limitations regarding presence of noise in the
measurement signals, or difficulty regarding the relationship between the longitudinal
currents and the terminal measurement signals, or imprecision of the solving method for
the equations system. In this work, different techniques were applied for the estimation
of line parameters directly from the measurements of the terminal currents and terminal
voltages of the steady state line, being possible to greatly reduce the estimation error,
since no extra method of eliminating measurements noise is necessary. In this way the
longitudinal current is considered as equivalent to the last terminal current component,
and the adopted methodology presents small estimation errors regardless of the adopted
model. Thus, transmission lines are modeled by a pi cascade and noisy measurements
are obtained. Finally, the methodology is based on the Unscented Kalman Filter theory
for noise elimination in the measurements and for estimation of the transmission line lon-
gitudinal parameters. By the computational tool Simulink, measurements are obtained,
random noise is inserted and computational calculations for estimation of the states and



parameters of the system in steady state are done.

Keywords: Estimation. Transmission Line. Unscented Kalman Filter. Parameters.
Covariance. State Space.
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Capítulo 1
Introdução

Sistemas de potência são basicamente constituídos pelo conjunto de três operações,
sendo elas, a geração, a transmissão e a distribuição de energia elétrica. A geração é res-
ponsável pela produção deste tipo de energia, sendo os níveis de tensão entre 10𝑘𝑉 −30𝑘𝑉 .
Com relação à transmissão, as linhas de transmissão têm a função de ser o elo entre a ge-
ração e a distribuição e de ser o elo com outros sistemas de potência. De forma a interligar
os sistemas de energia elétrica, os níveis de tensão podem variar de 230𝑘𝑉 a 750𝑘𝑉 . Por
fim, a distribuição através do centro de controle das concessionárias liga todas as cargas
individuais (industriais, residenciais e comerciais) às linhas de transmissão e apresentam
usualmente níveis de tensão entre 127𝑉 − 380𝑉 .

Uma análise do sistema de transmissão se baseia essencialmente em um estudo ou
abordagem aos seus elementos principais: linhas de transmissão, cadeia de isoladores,
elementos de proteção contra surtos atmosféricos e demais dispositivos de proteção. Com
relação às linhas de transmissão, estas podem ser diferenciadas, dependendo do meio,
em aéreas ou subterrâneas; pelo seu comprimento em curtas, médias e longas; pela sua
função no sistema de interligação, transmissão ou sub-transmissão; pelo tipo de condutor
de cobre ou alumínio com alma de aço, e pela tensão em Extra Alta Tensão (EAT), Ultra
Alta Tensão (UAT), entre outros (STEVENSON, 1978; ZANETTA, 2006). O comporta-
mento elétrico das linhas de transmissão no sistema de potência é estudado através dos
parâmetros conhecidos: Resistência, Condutância, Indutância e Capacitância. Tais pa-
râmetros podem ser representados por elementos de circuitos constantes e concentrados,
porém modelos com maior precisão são obtidos quando se leva em consideração a sua
distribuição ao longo da linha (MARTINEZ; GUSTAVSEN; DURBAK, 2005).

A representação dos parâmetros de uma linha de transmissão, seja como elementos
discretos ou concentrados, é feita pela relação dos fenômenos eletromagnéticos presentes
nos condutores da linha de transmissão. Tais fenômenos eletromagnéticos se devem à
interação dos campos elétrico e magnético gerados pela corrente que atravessa o condutor,
à dissipação de energia e à fuga de corrente do sistema em uma linha de transmissão de
energia elétrica. A capacitância está relacionada ao campo elétrico, a indutância ao
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campo magnético dentro do condutor e mútuo com os condutores vizinhos e com o solo,
a resistência representa a dissipação de energia elétrica e a condutância denota a fuga de
corrente nas linhas de transmissão (SCHULZE; SCHEGNER; ZIVANOVIC, 2011).

A reprodução do comportamento elétrico de uma linha de transmissão se dá à partir
da distribuição longitudinal uniforme da indutância e da resistência ao longo do compri-
mento desta e da distribuição uniforme da capacitância e da condutância como elementos
transversais ao longo do comprimento de linha. Os valores destes parâmetros dependem
da frequência do sistema, das características físicas (geometria e composição) do condutor
e do meio onde está submerso. O conhecimento dos parâmetros das linhas de transmissão
permite a correta parametrização dos sistemas de proteção, incrementa a precisão na lo-
calização de faltas, e facilita a aplicação de ferramentas que analisam um sistema elétrico,
e.g., Análise do Fluxo de Potência.

A soma dos parâmetros longitudinais é representada pela impedância longitudinal, a
qual pode ser calculada analisando componentes próprios e mútuos para linhas de trans-
missão aéreas. Cada componente é subdividida, a impedância própria é composta pela
impedância interna, que é proveniente do campo magnético no interior do condutor, pela
componente da impedância externa devido ao campo magnético que se relaciona com o
meio (ar) e pela componente do efeito do solo que depende da relação campo magnético-
solo. A impedância mútua é composta pela componente da impedância externa que se
relaciona ao acoplamento dos condutores vizinhos e à componente devido ao efeito do
solo. Os efeitos do solo e o efeito pelicular são aproximados de forma independente por
expressões matemáticas. Séries trigonométricas de Carson descrevem o efeito do solo e
as funções de Bessel descrevem o efeito pelicular em condutores cilíndricos (HOFMANN,
2003). A soma dos parâmetros transversais é conhecida como admitância transversal.
Para linhas aéreas a capacitância na maioria dos casos é considerada constante e a con-
dutância é desprezível (MARTINEZ; GUSTAVSEN; DURBAK, 2005).

De acordo com a literatura técnica, o cálculo aproximado dos parâmetros de uma linha
de transmissão qualquer deve levar em consideração se:

o O solo é considerado plano e homogêneo, a condutividade, resistividade e a constante
dielétrica são invariáveis;

o O efeito eletromagnético das estruturas metálicas nos terminais da linha é descon-
siderado;

o Os condutores são considerados horizontais e em paralelo entre si e com o solo.

Entretanto, estas considerações oferecem um grau de incerteza para o cálculo das
impedâncias. Neste contexto, o efeito das condições atmosféricas, os diferentes relevos
que as linhas de transmissão atravessam e o efeito corona não podem ser quantificados.
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Estes efeitos passam a ser difíceis de avaliar e inserem uma margem de erro às aproxima-
ções matemáticas no cálculo de parâmetros (KUROKAWA et al., 2003; COSTA, 2009;
DÁN; RAISZ, 2011). Apesar da aceitação e do emprego destes métodos para cálculo dos
parâmetros em sistemas de transmissão, busca-se uma aproximação mais precisa para
representação e apresentação destes valores, com o objetivo de se ter um comportamento
mais preciso destes sistemas. Assim, a representação dos parâmetros de um sistema de
transmissão pode ser obtida através de estimações realizadas das medições obtidas dos
terminais da linha (GIRGIS; HART; PETERSON, 1992; LIAO, 2007; CHE; LIANG,
2009; SIVANAGARAJU; CHAKRABARTI; SRIVASTAVA, 2014).

As vantagens da estimação dos parâmetros de um sistema de transmissão são:

o Cálculo adequado e mais próximo de uma resposta real do fluxo de potência;

o Redução dos custos com reforços do sistema, visto que existem linhas sub-utilizadas;

o Incremento da eficiência de métodos de localização de faltas;

o Melhoria do ajuste e controle de sistemas de proteção do sistema elétrico de potência;

o Aplicação mais precisa dos modelos de linhas de transmissão.

De acordo com a literatura correlata, o foco da estimação dos parâmetros de uma
linha de transmissão de forma precisa se dá na melhoria da precisão de localização de
faltas. Como pode ser visto em Flauzino (2007), no qual são utilizadas técnicas de infe-
rência e previsão que se baseiam na correta parametrização do sistema de transmissão.
Assim, encontram-se diversos procedimentos para a estimação de parâmetros através das
medições das tensões e correntes nos terminais da linha, variando entre aplicações para
condição de falha e para regime permanente.

A maioria das metodologias aplicadas à estimação de parâmetros para um sistema de
transmissão utiliza a representação da linha de transmissão com um único circuito 𝜋 e um
método numérico para solução de sistemas de equações indeterminadas, sendo o método
dos mínimos quadrados o mais comum. Segundo Meza, Souza e Filho (2009) e Zhan et al.
(2010), é possível realizar a estimação dos parâmetros de linhas de transmissão através da
utilização de algoritmos genéticos e algumas modificações entre os dois métodos, porém
a metodologia se baseia na aplicação do método de mínimo quadrado para estimação dos
parâmetros do sistema e, posteriormente, aplicação dos resultados a algoritmos genéticos
que selecionam o melhor conjunto de dados de forma a minimizar o erro dos cálculos.
Em Liao e Kezunovic (2009), a estimação dos parâmetros de um sistema de transmissão
é feita através da solução do modelo 𝜋 equivalente não-linear, aplicando-se uma variação
do método de Newton-Rapson ao sistema, em função dos valores Phasor Measurement
Unit (PMU) e de um erro de sincronização 𝛿. Nestes trabalhos, os autores representam
a linha de transmissão como um único circuito 𝜋, e obtêm as medições das tensões e
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correntes através de PMUs em regime permanente. As medições podem conter erros,
nestes casos se apresentam técnicas para filtrar erros nas medições.

Em Schulze e Schegner (2009), o processo de estimação de parâmetros é feito para uma
linha de transmissão trifásica assimétrica a partir das medições de tensões e correntes nos
terminais da linha com PMUs. A linha é modelada como um circuito 𝜋 para obtenção
do equacionamento dos parâmetros das linhas de transmissão em função das correntes
e tensões. O método dos mínimos quadrados é empregado para fazer a estimativa dos
parâmetros longitudinais para condições de falta fase-terra do sistema adotado. O autor
aponta que a matriz das impedâncias para uma linha bifásica é insuficiente para o uso das
medições em regime permanente e, por isso, que se usam os valores de tensões e correntes
em faltas.

As relações entre as correntes longitudinais em função das correntes e tensões terminais
são apresentadas em Schulze, Schegner e Zivanovic (2011) e Asti et al. (2012). Assim, os
autores apresentam as relações entre as medições nos terminais para com os parâmetros
longitudinais e transversais da linha para circuitos 𝜋. No entanto, em Asti et al. (2012) é
adotada uma cascata de 200 circuitos 𝜋, enquanto que para Schulze, Schegner e Zivanovic
(2011), são modeladas as medições de correntes e tensões utilizando o método de Prony
através dos sinais das correntes obtidas na falta. Ambos os trabalhos, utilizam o método
dos mínimos quadrados para resolução dos sistemas propostos pelos autores.

O trabalho de Asti et al. (2012) replica o procedimento de Schulze, Schegner e Zi-
vanovic (2011), porém é adotado um sistema monofásico ao invés de uma linha trifásica
assimétrica, considerando o efeito de diferentes comprimentos. Assim, concluiu-se que o
método de relação entre grandezas com resolução a partir de mínimos quadrados é acei-
tável para linhas de curto e médio comprimento, mas para linhas longas o erro é muito
maior devido à utilização de somente um circuito 𝜋 para representação do sistema de
transmissão.

Conforme a literatura técnica existente, percebe-se que os métodos propostos para
estimação de parâmetros de linhas de transmissão são baseados em sua maioria em mé-
todos lineares de resolução de sistemas, mínimos quadrados, ou métodos não-lineares,
Newton-Raphson. Embora a maioria dos métodos seja eficiente para determinadas apli-
cações, sempre existe a necessidade do tratamento em separado do ruído de medição, da
relação das grandezas do modelo adotado ou mesmo da imprecisão do método (Algoritmo
Genético). Com isto, este trabalho busca a aplicação de um método que consiga superar
estas dificuldades, sendo que uma técnica bastante difundida é o Filtro de Kalman, o qual
será abordado neste trabalho.

Desde a publicação de Kalman (1959), esta técnica é vista pelo ambiente acadêmico
como uma das contribuições mais importantes para a ciência dos sistemas de controle no
século XX e podem ser encontradas extensivas pesquisas sobre o assunto. Esta contribui-
ção pode ser comparada aos trabalhos de Nyquist, em 1921, e Bode, em 1930, devido ao
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impacto resultante dos seus estudos. Este método vem sendo aplicado em vários proble-
mas práticos nos mais diferentes campos, sendo vastamente utilizado na área econômica
e financeira, além de uma grande aplicação em estudos na área de navegação (WENZEL
et al., 2006).

A evolução e a aplicação do algoritmo criado por Kalman podem ser observadas nos
mais diversos trabalhos dentro da área de controle. No trabalho de Yang (2002), o fil-
tro é utilizado para estimar os estados e, consequentemente, o desempenho de um motor
Corrente Contínua (CC) para manutenções preventivas. A dissertação de Leite (2004)
aplica o filtro de Kalman estendido para estimar os parâmetros e velocidade de um motor
de indução trifásico em tempo real. Moradkhani et al. (2005) apresenta uma adaptação
do algoritmo original de Kalman para realização do que ele chama de Ensemble Kal-
man Filter, o qual é utilizado para estimação dos parâmetros de modelos oceanográficos.
Em Wenzel et al. (2006), é apresentada a utilização de variações do filtro de Kalman para
estimação dupla de posição e parâmetros de veículos automotivos. A publicação de Dan-
tas (2011) trata do controle vetorial de uma máquina assíncrona a partir da aplicação
de Kalman. Em Sabet, Sarhadi e Zarini (2014), as variações do filtro de Kalman para
sistemas não-lineares são utilizadas para estimação dos parâmetros do comportamento
e do controle de veículos submarinos autônomos. Dessa forma, como contribuição deste
trabalho, busca-se propor e avaliar um método de realização da estimação dos parâmetros
e dos estados (correntes e tensões) de um sistema de transmissão baseados na teoria do
filtro de Kalman, sem a necessidade de utilização de outro método para complementar a
estimação realizada por esta ferramenta.

1.1 Justificativa

Com base em informações recentes sobre o estado da arte acerca do objeto de estudo,
nota-se que os métodos existentes não conseguem tratar de forma completa o problema
de estimação dos parâmetros de uma linha de transmissão aérea. Desta forma, faz-se
necessário uma metodologia que permita a estimação direta destes parâmetros a partir
de sinais ruidosos obtidos do sistema. De outra maneira, busca-se uma metodologia que
consiga superar o erro presente nas relações entre as correntes longitudinais de uma linha
de transmissão e as grandezas de seus terminais, o tratamento da medição de sinal ruidoso
sem utilização de método adicional e o erro inerente à resolução dos sistemas de equações
adotados nas metodologias que foram propostas ao longo da história através da evolução
da literatura técnica.
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1.2 Objetivo

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia que permita a estimação
de parâmetros e estados de linhas de transmissão. O método parte da hipótese de que
uma linha de transmissão pode ser representada por circuitos do tipo 𝜋 com elementos
de circuito distribuídos. Assim, se as correntes e tensões, no domínio do tempo, nos
terminais da linha são conhecidas, é possível aproximar a mesma pelo circuito mencionado
anteriormente e estimar, preferencialmente, os parâmetros longitudinais através da teoria
do filtro de Kalman, realizando o equilíbrio entre sinais medidos, sinais estimados por
modelo e pela distribuição das médias e covariâncias destes.

Para a simulação do sistema, será utilizado modelo tradicional, cascata de circuitos
𝜋, que pode ser implementado através da ferramenta computacional Simulink. Por fim,
serão obtidas as correntes e tensões dos terminais da linha adotada e aplicadas ao filtro de
Kalman, baseando-se na metodologia apresentada nos capítulos futuros desta dissertação.

1.3 Estrutura da dissertação

O capítulo 2 contém uma rápida revisão acerca dos sistemas transmissão, incluindo a
descrição do cálculo dos parâmetros de uma linha genérica, bem como, de seus compo-
nentes básicos. Além disto, apresenta-se uma revisão da literatura técnica a respeito da
modelagem de linhas de transmissão com base em sistemas no domínio do tempo e no
domínio das fases.

Já o capítulo 3 apresenta uma breve revisão bibliográfica sobre métodos de estimação,
sendo apresentada teoria e funcionamento do Filtro de Kalman e como este é adaptado
para estimação dupla de um sistema. Assim, este capítulo é focado para a teoria do
algoritmo do Filtro de Kalman e suas variantes para sistemas não-lineares.

No capítulo 4, descreve-se a metodologia abordada para as simulações e para o método
de estimação proposto nesta dissertação, apresentando os modelos adotados para a linha
de transmissão e como deve ser a manipulação e introdução dos dados ao sistema de
estimação.

O capítulo 5 apresenta os detalhes do sistema simulado, a análise dos resultados obtidos
e a validação do método adotado para esta análise. Finalmente, o capítulo 6 contém as
conclusões obtidas e considerações sobre a continuação do presente trabalho.
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Capítulo 2
Representação de linhas de transmissão

Neste capítulo será realizada uma breve revisão acerca das representações e modelos
utilizados para as linhas de transmissão, sejam elas curtas, médias ou longas. No en-
tanto, o foco principal se manterá nos sistemas de linhas longas, visto que a evolução
dos sistemas de potência se dá a partir da integração de fontes renováveis, que normal-
mente se encontram distantes dos centros consumidores. A apresentação se dará a partir
da exposição das topologias, bem como do cálculo dos seus componentes básicos. Por
fim, serão apresentadas as formas de modelagem das linhas de transmissão em ambientes
computacionais, com objetivo de cálculo de condições transitória e de regime.

2.1 Parâmetros das linhas de transmissão

O desempenho das linhas de transmissão, bem como o transporte de energia elétrica é
decisivamente influenciado pelos valores dos parâmetros elétricos, pela geometria e com-
posição dos cabos e pelo ambiente em que a faixa de servidão atravessa ao longo de sua
extensão, que acarreta em diferentes valores de resistividade do solo a serem considera-
dos. Os parâmetros principais no projeto de linhas em geral são resistência e indutância
longitudinais ou série, capacitância e condutância transversais ou shunt. A impedância
em série afeta a queda de tensão ao longo das linhas e a estabilidade transitória desta,
já a impedância em derivação afeta a corrente e a potência reativa do sistema. O equa-
cionamento apresentado nesta seção podem ser obtido a partir das bibliografias descritas
por Fuchs (1977) e Zanetta (2003).

2.1.1 Parâmetros longitudinais

Os parâmetros longitudinais de uma linha são conhecidos como a impedância longi-
tudinal, que pode ser dividida em resistência e indutância por km. O termo longitudinal
pode ser substituído também por série, sendo que esta impedância série está relacionada
com a corrente de linha e ao campo magnético produzido.
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As impedâncias série, próprias e mútuas, inseridas nas equações de uma linha, podem
ser obtidas a partir da solução das equações de Maxwell, em que são levados em conta os
efeitos das interações dos campos magnéticos entre os condutores, o solo e o ar (COSTA,
2009). Assim, pode-se caracterizar tais efeitos como uma resistência (condutores), por
uma permeabilidade magnética (solo) e por uma permissividade dielétrica (ar), sendo
possível descrevê-los em função das propriedades físicas do sistema (ar, solo e condutor)
e da frequência.

Resistência série

O parâmetro conhecido como resistência representa qualquer perda de potência (ôh-
mica) na linha de transmissão (GLOVER; OVERBYE; SARMA, 2015). Estas perdas
devem ser mínimas, sendo assim, o dimensionamento da linha deve levar em consideração
o número de condutores por fase, o tipo de material, a influência do meio ambiente, dentre
outros aspectos.

A abordagem clássica de cálculo de parâmetros de linhas de transmissão apresenta
a resistência para dois tipos de transmissão, sendo elas em corrente contínua e corrente
alternada (GLOVER; OVERBYE; SARMA, 2015). A resistência em corrente contínua
pode ser calculada levando em consideração as dimensões e características do condutor
como dimensões físicas e propriedades elétricas como a resistividade. Para o caso de
cálculo em corrente alternada, a resistência pode ser calculada com base na frequência e
magnitude da corrente, sendo que, para o caso da frequência, é levada em consideração a
influência do efeito pelicular.

Cálculo da resistência em corrente contínua

A resistência calculada em corrente contínua é uma função da resistividade 𝜌 do condu-
tor a uma determinada temperatura 𝑇 , do comprimento 𝑙 deste e da sua seção transversal
de área 𝐴. A resistividade depende do tipo de material do condutor e da temperatura
em que ele opera, sendo que a resistividade varia linearmente com a temperatura (STE-
VENSON, 1978). A partir disso, a resistência CC (𝑅𝐶𝐶) do condutor pode ser calculada
como escrito em (1).

𝑅𝐶𝐶 = 𝜌𝑙

𝐴
. (1)

A resistência calculada em corrente contínua para condutores de linhas de transmissão
é utilizada quando a resistência efetiva se dá para uma corrente uniformemente distribuída.
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Cálculo da resistência em corrente alternada

Para cálculo da resistência em uma linha que opere em corrente alternada, 𝑅𝐶𝐴,
utiliza-se a relação entre as perdas e a sua corrente de linha, como pode ser visto em (2).

𝑅𝐶𝐴 = 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠

|𝐼|2
. (2)

Na equação (2), 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 é a perda de potência ativa no condutor, em watts, e 𝐼 é a mag-
nitude da corrente que flui pelo condutor, em 𝑎𝑚𝑝è𝑟𝑒𝑠. A seguir, dar-se-á a apresentação
do equacionamento para formulação e cálculo dos parâmetros longitudinais levando-se em
consideração as relações entre os campos magnéticos dos meios.

Impedância longitudinal

Para fins de cálculo, a impedância longitudinal de uma linha de transmissão é dividida
em três componentes: impedância externa (𝑍𝑒𝑥𝑡), impedância interna (𝑍𝑖𝑛𝑡) e impedância
devido ao retorno da corrente através do solo (𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜). A impedância total da linha cor-
responde à soma destas três componentes (COSTA, 2009). Assim, como o objetivo deste
documento é a estimação dos parâmetros que compõem a linha de transmissão através
de medições em seus terminais, faz-se necessária a apresentação da formulação de cada
componente devido à influência de cada fator, sendo eles: o fator externo, devido ao
acoplamento magnético existente entre os condutores e o ar; o fator interno, devido à
distribuição interna da corrente no condutor, efeito skin; e o efeito do retorno pelo solo,
ou seja, da interação dos campos magnéticos entre as fases e o solo.

Impedância externa

A impedância externa 𝑍𝑒𝑥𝑡 representa a impedância entre condutores reais e os condu-
tores imagens, fazendo uso do conceito de imagem de corrente. Na impedância externa,
não é considerada a contribuição interna dos condutores e o solo é considerado um con-
dutor ideal.

A partir do exposto na Figura 1, percebe-se que são descritos dois condutores 𝑖 e 𝑘 de
uma linha bifásica genérica. Assim, considera-se como sendo 𝑟𝑖 e 𝑟𝑘 os raios dos condutores
𝑖 e 𝑘, respectivamente. Conforme pode ser visto, 𝑖′ e 𝑘′ são as imagens dos condutores 𝑖 e 𝑘,
respectivamente, sendo a permeabilidade magnética do ar 𝜇0 = 4𝜋.10−7𝐻/𝑚. Diante do
discorrido, a impedância externa, seja ela mútua ou própria, pode ser calculada, conforme
apresentado pelo conjunto de equações (3) (ZANETTA, 2006).



30 Capítulo 2. Representação de linhas de transmissão

Figura 1 – Condutores de linha de transmissão bifásica genérica.

Fonte: Hofmann (2003).
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(3)

Conforme apresentado em (3), o elemento 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑖𝑖
é chamado de impedância externa

própria com relação ao condutor 𝑖, o elemento 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑘𝑘
é chamado de impedância externa

própria com relação ao condutor 𝑘 e os elementos simétricos 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑖𝑘
e 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑘𝑖

são as im-
pedâncias externas mútuas relativas aos dois condutores, anteriormente apresentados.
Os termos apresentados são considerados impedâncias distribuídas ao longo da linha de
transmissão e são dados em [Ω.𝑘𝑚−1].

No conjunto de equações apresentado em (3), apresenta-se o termo 𝜔, este é a frequên-
cia angular relacionada à frequência elétrica (𝑓) da rede em que a linha de tranmissão
está inserida, e é dada pela seguinte relação:

𝜔 = 2𝜋𝑓.

A partir do discorrido, percebe-se que as impedâncias externas apresentam somente
parte imaginária positiva, devido às propriedades de funções logarítmicas. Assim, elas
podem ser representadas como uma reatância indutiva, conforme pode ser visto em (4).

𝑍𝑒𝑥𝑡(𝜔) = 𝑗𝜔𝐿𝑒𝑥𝑡. (4)
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Sendo assim,

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝐿𝑒𝑥𝑡𝑖𝑘
= 𝐿𝑒𝑥𝑡𝑘𝑖

= 𝜇0

2𝜋
𝑙𝑛(𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘

),

𝐿𝑒𝑥𝑡𝑖𝑖
= 𝜇0

2𝜋
𝑙𝑛(2ℎ𝑖

𝑟𝑖

),

𝐿𝑒𝑥𝑡𝑘𝑘
= 𝜇0

2𝜋
𝑙𝑛(2ℎ𝑘

𝑟𝑘

).

(5)

Conforme apresentado em (5), o elemento 𝐿𝑒𝑥𝑡𝑖𝑖
é chamado de indutância externa

própria com relação ao condutor 𝑖, o elemento 𝐿𝑒𝑥𝑡𝑘𝑘
é chamado de indutância externa

própria com relação ao condutor 𝑘 e os elementos simétricos 𝐿𝑒𝑥𝑡𝑖𝑘
e 𝐿𝑒𝑥𝑡𝑘𝑖

são as indu-
tâncias externas mútuas relativas a dois condutores.

Como análise do conjunto de equações apresentado, pode-se afirmar que os parâmetros
externos, impedância própria ou mútua, são dependentes da geometria da linha, que
determina os espaçamentos entre condutores e imagens em uma mesma fase ou fases
distintas, das características físicas dos condutores, que determina os raios destes, e do
meio em que a linha se encontra, que determina a permabilidade magnética que os campos
gerados encontram.

Desse modo, para uma linha de 𝑛𝑓 fases, considerando que cada fase é constituída de
um único condutor, pode-se escrever a matriz de impedâncias externas como (COSTA,
2009):

[︁
𝑍𝑒𝑥𝑡

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑍𝑒𝑥𝑡11 𝑍𝑒𝑥𝑡12 . . . 𝑍𝑒𝑥𝑡1𝑛𝑓

𝑍𝑒𝑥𝑡21 𝑍𝑒𝑥𝑡22 . . . 𝑍𝑒𝑥𝑡2𝑛𝑓

... ... . . . ...
𝑍𝑒𝑥𝑡𝑛𝑓1 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑛𝑓2 . . . 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

∴
[︁
𝑍𝑒𝑥𝑡

]︁
= 𝑗𝜔

𝜇0

2𝜋

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑙𝑛2ℎ1
𝑟1

𝑙𝑛𝐷12
𝑑12

. . . 𝑙𝑛
𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓

𝑙𝑛𝐷21
𝑑21

𝑙𝑛2ℎ2
𝑟2

. . . 𝑙𝑛
𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓... ... . . . ...
𝑙𝑛

𝐷𝑛𝑓1
𝑑𝑛𝑓1

𝑙𝑛
𝐷𝑛𝑓2
𝑑𝑛𝑓2

. . . 𝑙𝑛
2ℎ𝑛𝑓

𝑟𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Logo,

[︁
𝑍𝑒𝑥𝑡

]︁
= 𝑗𝜔

[︁
𝐿𝑒𝑥𝑡

]︁
.

Por fim, as indutâncias externas próprias ou mútuas podem ser escritas na forma
matricial como:
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[︁
𝐿𝑒𝑥𝑡

]︁
= 𝜇0

2𝜋

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

𝑙𝑛2ℎ1
𝑟1

𝑙𝑛𝐷12
𝑑12

. . . 𝑙𝑛
𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓

𝑙𝑛𝐷21
𝑑21

𝑙𝑛2ℎ2
𝑟2

. . . 𝑙𝑛
𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓... ... . . . ...
𝑙𝑛

𝐷𝑛𝑓1
𝑑𝑛𝑓1

𝑙𝑛
𝐷𝑛𝑓2
𝑑𝑛𝑓2

. . . 𝑙𝑛
2ℎ𝑛𝑓

𝑟𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

Impedância interna

A distribuição uniforme da corrente através da seção transversal de um condutor é
observada quando se trata de um sistema em corrente contínua. Em corrente alternada,
com o aumento da frequência, ocorre a não uniformidade, intensificando a diferença entre
as densidades de corrente nas diferentes regiões da secção transversal. Esse fenômeno é
denominado efeito pelicular ou skin effect (STEVENSON, 1978).

O efeito pelicular ou skin effect é frequentemente encontrado em sistemas de trans-
missão baseados em corrente alternada. Em sistemas de corrente contínua, a corrente
elétrica se distribui de maneira bastante uniforme através da seção do condutor; entre-
tanto, em corrente alternada, com o aumento da frequência, a não uniformidade se torna
mais acentuada, aumentando as diferenças entre as densidades de corrente em determina-
dos pontos da seção transversal do condutor. Com isto, ocorre a diminuição da densidade
de corrente no interior do condutor e o aumento da corrente na parte mais externa, efeito
produzido pela ação do campo eletromagnético alternado que é aplicado no mesmo. O
efeito pelicular se evidencia mais fortemente em frequências mais altas, e a distribuição
da densidade da corrente se faz em função do material e da frequência.

Em um condutor com seção transversal circular, a densidade do fluxo de cargas au-
menta progressivamente do interior para a superfície externa do condutor, proporcio-
nalmente ao aumento da frequência. Para condutores de raio suficientemente grande,
pode-se ter uma densidade de corrente oscilante ao longo do raio. O efeito pelicular
pode ser analisado conforme formulação de Bessel, assim, apresentar-se-á a forma para
procedimento de cálculo da impedância interna baseada na metodologia clássica.

Conforme Figura 2, o condutor cilíndrico genérico possui raio 𝑟, sendo 𝑥 a distância
radial até um determinado ponto, 𝑑𝑥 é um elemento de análise infinitesimal da distância
radial e 𝐽𝑥 é a densidade de corrente longitudinal na distância radial apresentada.

Considerando diferentes filamentos longitudinais normais à seção transversal do condu-
tor na Figura 2, aqueles situados na superfície não são concatenados pelo fluxo magnético
interno. Consequentemente, o fluxo magnético concatenado para um filamento próximo à
superfície será menor que o fluxo magnético concatenado para um filamento mais interno.
A não uniformidade do fluxo magnético concatenado é a causa do efeito pelicular. Em
altas frequências e para condutores com raios maiores, o efeito pelicular altera completa-
mente tanto a resistência como a indutância do condutor.
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Figura 2 – Secção transversal e longitudinal de um condutor sólido cilíndrico.

Fonte: Monteiro (2014).

Mesmo nas frequências usuais em sistemas de potência, esse efeito é bastante acentuado
para condutores com grandes valores de seção transversal. As equações de Maxwell ou
uma abordagem especial da equação de Bessel são utilizadas para representar a densidade
de corrente e a parcela de impedância decorrente do efeito pelicular em um condutor. A
seguinte equação diferencial é a formulação de Bessel para uma função 𝑦(𝑥) genérica:

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 + 1
𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+ 𝑘2𝑦 = 0, (6)

sendo 𝑘 uma constante para um fenômeno a ser representado.
A equação de Bessel com soluções de n-ésima ordem é dada por:

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 + 1
𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
+
(︃

𝑘2 − 𝑛2

𝑥2

)︃
𝑦 = 0.

As soluções da equação (6) são chamadas de funções de Bessel de ordem zero, sendo
o valor de 𝑛 = 0. A equação de Bessel aplicada à densidade de corrente é:

𝑑2𝐽𝑥

𝑑𝑥2 + 1
𝑥

𝑑𝐽𝑥

𝑑𝑥
+ 𝑗𝜔𝜇

𝜌
𝐽𝑥 = 0. (7)

Como a maioria das aplicações em sistemas de transmissão utiliza condutores cilíndri-
cos, é considerada a distância radial 𝑥 ao centro do condutor como variável independente
para 𝐽𝑥 que é o fasor que representa a densidade de corrente, sendo essa uma função
complexa. Portanto, a distância radial 𝑥 deve ser considerada como componente real de
uma variável complexa. Tem-se 𝜌 como a resistividade do condutor e 𝜇 a permeabilidade
magnética do condutor (MONTEIRO, 2014).

A solução da equação (6) pode ser dada como uma representação em forma de uma
série infinita, como a que é apresentada na equação (8).

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 + 𝑎3𝑥

3 + ... + 𝑎𝑛𝑥𝑛 + ..., (8)
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onde 𝑎0, 𝑎1, ..., 𝑎𝑛 são coeficientes reais.
Logo, pode-se determinar:

𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 = 2𝑎2 + 6𝑎3𝑥 + 12𝑎4𝑥
2 + 20𝑎5𝑥

3 + 30𝑎6𝑥
4 + ...,

1
𝑥

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑎1

𝑥
+ 2𝑎2 + 3𝑎3𝑥 + 4𝑎4𝑥

2 + 5𝑎5𝑥
3 + 6𝑎6𝑥

4 + ...,

𝑘2𝑦 = 𝑘2𝑎0 + 𝑘2𝑎1𝑥 + 𝑘2𝑎2𝑥
2 + 𝑘2𝑎3𝑥

3 + 𝑘2𝑎4𝑥
4 + ... .

(9)

Para satisfazer a equação diferencial (6), a soma dos coeficientes que estão acompa-
nhados por 𝑥 deve ser zero, quando o conjunto de equações em (9) for somado.

𝑎1 = 0,

4𝑎2 + 𝑘2𝑎0 = 0,

9𝑎3 + 𝑘2𝑎1 = 0,

16𝑎4 + 𝑘2𝑎2 = 0,

25𝑎5 + 𝑘2𝑎3 = 0,

36𝑎6 + 𝑘2𝑎4 = 0.

Todos os coeficientes ímpares são nulos, uma vez que dependem de 𝑎1. Já os coefici-
entes pares dependem de 𝑎0, portanto:

𝑎2 = −𝑘2𝑎0

4 ,

𝑎4 = 𝑘4𝑎0

64 ,

𝑎6 = − 𝑘6𝑎0

2304 .

Substituindo os coeficientes e conceitos apresentados em (8), obtém-se a seguinte re-
lação:

𝑦 = 𝑎0

[︃
1 − (𝑘𝑥)2

4 + (𝑘𝑥)4

64 − (𝑘𝑥)6

2304 + ...

]︃
. (10)

A série apresentada em (10) é conhecida como função de Bessel de primeira classe e re-
presentada por 𝐽0(𝑘𝑥), este termo está relacionado a ordem zero e não deve ser confundido
com o símbolo de densidade de corrente.

A partir da equação (7), apresenta-se uma resolução análoga em que se supõe a defini-
ção de 𝐽𝑥 em forma de série infinita de potências de 𝑥. Substituindo os seguintes termos
em (10), é obtida a mesma solução relativa a equação (7) com a substituição de 𝐽𝑥 por
uma série de potências crescentes de 𝑥.
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−𝑗𝜔𝜇

𝜌
= 𝑘2,

𝐽𝑥 = 𝑦.

A densidade de corrente a uma distância 𝑥 do centro do condutor é descrita como uma
série infinita, conforme equação (11).

𝐽𝑥 = 𝑎0

⎡⎣1 + 𝑗𝜔

𝜌
𝜇

𝑥2

4 −
(︃

𝜔𝜇

𝜌

)︃2
𝑥4

64 − 𝑗

(︃
𝜔𝜇

𝜌

)︃3
𝑥6

2304 + ...

⎤⎦ . (11)

A ordenação da série (11) em partes reais e imaginárias, resulta em expressões que
são uma forma modificada da função de Bessel. Assim, separam-se os termos em reais e
imaginários, bem como, simplificam-se as expressões através da substituição apresentada
em (12).

𝑚 =
√︃

𝜔𝜇

𝜌
. (12)

Assim, tem-se a seguinte expressão:

𝐽𝑥 = 𝑎0

[︃
1 − (𝑚𝑥)4

64 + (𝑚𝑥)8

147456 − ...

]︃
+ 𝑗𝑎0

[︃
(𝑚𝑥)2

4 − (𝑚𝑥)6

2304 + (𝑚𝑥)10

14745600 − ...

]︃
,

esta por sua vez pode ser compactada através da utilização das seguintes relações.

𝐽𝑥 = 𝑎0(𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥), (13)

onde:

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥 = 1 − (𝑚𝑥)4

64 + (𝑚𝑥)8

147456 − ...,

𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥 = (𝑚𝑥)2

4 − (𝑚𝑥)6

2304 + (𝑚𝑥)10

14745600 − ... .

Os termos ber e bei são abreviações de Bessel real e Bessel imaginário, respectivamente.
De acordo com a literatura técnica clássica, existem tabelas com os valores de ber e

bei para diferentes argumentos (DWIGHT, 1947; MCLACHLAN, 1934). O coeficiente 𝑎0

pode ser determinado se a densidade de corrente fasorial 𝐽𝑟, na superfície do condutor,
for conhecida. Assim, sendo a densidade de corrente na superfície do condutor conhecida,
tem-se:
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𝐽𝑟 = 𝑎0(𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟). (14)

Logo, isola-se o termo 𝑎0 em (14) e o substitui em (13), obtendo-se uma expressão
para a densidade em um ponto 𝑥 arbitrário.

𝐽𝑥 = 𝐽𝑟
𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟
. (15)

A equação obtida em (15) é a função densidade de corrente em qualquer ponto do
condutor em função da densidade de corrente na superfície deste. Para determinar a
impedância interna de um condutor quando a corrente não se distribui uniformemente
por sua seção transversal, é importante conhecer a densidade de corrente, equacionada
em (15). Entende-se por impedância interna aquela devida apenas à resistência do con-
dutor e ao fluxo magnético concatenado interno.

A corrente 𝐼 em um condutor cilíndrico se relaciona com a intensidade de campo
magnético na superfície do condutor como apresentado em (16).

𝐼 = 2𝜋𝑟𝐻𝑟. (16)

A partir do equacionamento do campo magnético 𝐻𝑥 a uma distância 𝑥 do centro de
um condutor cilíndrico de raio r, obtém-se a seguinte função (STEVENSON, 1978):

𝐻𝑟 = −𝑗
1

𝑚2

(︃
𝑑𝐽𝑥

𝑑𝑥

)︃
𝑥=𝑟

. (17)

Assim, realizando-se a substituição da equação (15) em (17), tem-se:

𝐻𝑟 = −𝑗
1

𝑚2
𝐽𝑟

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟

[︃
𝑑

𝑑𝑥
(𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥)

]︃
𝑥=𝑟

.

Simplificando,

𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑥 = 𝑑

𝑑(𝑚𝑥)(𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥) = 1
𝑚

𝑑

𝑑𝑥
(𝑏𝑒𝑟𝑚𝑥),

𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑥 = 𝑑

𝑑(𝑚𝑥)(𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥) = 1
𝑚

𝑑

𝑑𝑥
(𝑏𝑒𝑖𝑚𝑥).

(18)

A partir do exposto em (16) e (17), a corrente pode ser obtida e descrita de forma
simplificada com o auxílio do conjunto de equações (18).
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𝐼 = 2𝜋𝑟𝐽𝑟

𝑚

𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟 − 𝑗𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟
. (19)

A impedância interna 𝑍𝑖𝑛𝑡 pode ser definida como apresentada em (20), como sendo a
relação entre a resistividade do condutor, a densidade de corrente até a superfície externa
e a corrente que circula neste.

𝑍𝑖𝑛𝑡 =
(︂

𝜌𝐽𝑥

𝐼

)︂
𝑥=𝑟

. (20)

Assim, como foi exposto e considerando 𝑥 igual a 𝑟, pode-se substituir (19) em (20),
obtendo-se a expressão para a impedância interna de um condutor cilíndrico.

𝑍𝑖𝑛𝑡 = 𝜌𝑚

2𝜋𝑟

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟 + 𝑗𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟

𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟 − 𝑗𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟
. (21)

Diante do apresentado, a impedância interna de um condutor pode ser determinada
para qualquer frequência desde que sejam conhecidos o raio, a resistividade e a per-
meabilidade, esta representada pela aproximação de Bessel. A resistividade é dada em
Ω.𝑚−1 (STEVENSON, 1978).

A impedância longitudinal interna de um condutor é constituída pela resistência e
pela reatância indutiva. A parcela real da impedância complexa é a resistência efetiva.
A resistência efetiva de um condutor pode ser determinada por meio da racionalização
da expressão (21) e separando as partes reais e imaginárias. Assim, pode-se determinar a
parte real como:

𝑅𝑖𝑛𝑡 = 𝜌𝑚

2𝜋𝑟

𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟.𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟 − 𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟.𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟

(𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟)2 + (𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟)2 . (22)

A reatância é obtida do mesmo processo através da parte imaginária multiplicada
pela frequência desejada. Assim, 𝐿𝑖𝑛𝑡 que é a indutância interna é dada conforme (23)
em [𝐻.𝑚−1].

𝐿𝑖𝑛𝑡 = 𝜌𝑚

2𝜋𝑟

𝑏𝑒𝑖𝑚𝑟.𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟 + 𝑏𝑒𝑟𝑚𝑟.𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟

(𝑏𝑒𝑖′𝑚𝑟)2 + (𝑏𝑒𝑟′𝑚𝑟)2 . (23)

Assim, para uma linha polifásica genérica com nf fases, pode-se descrever as resistên-
cias e indutâncias longitudinais internas como:
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[︁
𝑅𝑖𝑛𝑡(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑅𝑖𝑛𝑡11 0 . . . 0

0 𝑅𝑖𝑛𝑡22 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 𝑅𝑖𝑛𝑡𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

[︁
𝐿𝑖𝑛𝑡(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐿𝑖𝑛𝑡11 0 . . . 0

0 𝐿𝑖𝑛𝑡22 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

(24)

Logo, a impedância longitudinal interna é descrita como uma função da frequên-
cia devido à influência do efeito pelicular descrito e apresentado pelo equacionamento
em (22), (23) e (24).

[︁
𝑍𝑖𝑛𝑡(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑅𝑖𝑛𝑡(𝜔)

]︁
+ 𝑗𝜔

[︁
𝐿𝑖𝑛𝑡(𝜔)

]︁
.

Impedância devido ao efeito solo

A faixa de servidão em linhas de transmissão de comprimento longo atravessa regiões
com diferentes aspectos, dentre estes, pode-se incluir as diferentes composições do solo,
sendo este um condutor não ideal com resistividade > 0. Assim, é possível observar através
da interação entre o campo magnético da fase e o solo a presença de uma impedância que
assume características mais acentuadas em altas frequências. O fenômeno relatado é
denominado efeito solo.

A determinação da resistência e da reatância indutiva do solo é feita por meio de
termos ou fatores de correção de Carson para impedância total: Δ𝑅′ e Δ𝑋 ′, respectiva-
mente (ZANETTA, 2006). Estes são funções das características geométricas e físicas da
linha, sendo estas observadas na Figura 1.

A partir de uma integral imprópria, Carson determina as resistências e reatâncias
indutivas mútuas e próprias que levam em consideração o efeito solo, desenvolvendo uma
somatória baseada em séries infinitas de funções trigonométricas. Para tal, este considerou
condutores paralelos ao solo, admitindo resistividade uniforme e extensão infinita para
os condutores. Em sequência, demonstrou-se que as impedâncias próprias e mútuas de
circuitos com retorno pelo solo são iguais às impedâncias para um circuito envolvendo um
solo ideal, no qual considera-se um condutor imagem a uma profundidade igual a altura
do condutor acima do solo que fora espelhado, acrescida de um fator de correção aplicável
a estas impedâncias.

O termo correção foi então associado à impedância calculada com influência do efeito
solo. Desse modo, para os condutores 𝑖 e 𝑘, mostrados na Figura 1, a parcela das impe-
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dâncias próprias e mútuas relativas ao efeito solo desses condutores podem ser calculadas,
da forma descrita por (FUCHS, 1977; STEVENSON, 1978; ZANETTA, 2006).

A impedância solo pode ser representada em função dos termos de correção Δ𝑅′ e
Δ𝑋 ′, de forma simplificada como sendo:

𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜 = Δ𝑅′ + 𝑗Δ𝑋 ′. (25)

Os termos da correção de Carson são funções do ângulo 𝜃, indicado na Figura 1,
e do parâmetro 𝛿. Considerando as impedâncias solo próprias e mútuas relativas aos
condutores 𝑖 e 𝑘, o ângulo 𝜃 pode ser zero, para o caso da impedância própria; ou igual
ao ângulo 𝜃𝑖𝑘 entre as imagens 𝑖′ e 𝑘′, para o caso de cálculo dos parâmetros mútuos. O
parâmetro 𝛿 pode ser determinado por:

𝛿 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝛿𝑖𝑖 = 4𝜋

√
5.10−4

√︃
𝜔

𝜋𝜌𝑠

ℎ𝑖

𝛿𝑖𝑘 = 4𝜋
√

5.10−4
√︃

𝜔

2𝜋𝜌𝑠

𝐷𝑖𝑘

. (26)

A partir da equação (26), percebe-se que 𝛿𝑖𝑖 é relativo a impedância própria e 𝛿𝑖𝑘 à
mútua, sendo que 𝐷𝑖𝑘 é a distância entre o condutor 𝑖 e a imagem do condutor 𝑘, 𝑘′; ℎ𝑖

é a altura do condutor 𝑖 em relação ao solo e 𝜌𝑠 é a resistividade do solo em [Ω.𝑚].
Os termos Δ𝑅′ e Δ𝑋 ′ são iguais a zero quando 𝛿 → ∞, considerando a resistividade

do solo muito pequena. Assim, a integral imprópria apresentada por Carson para o cálculo
desses termos foi desenvolvida como uma série infinita de termos trigonométricos. Desta
forma, considera-se 𝛿 ≤ 5 como uma boa aproximação, assim, os termos da correção de
Carson são dados como:

Δ𝑅′ = 4𝜔10−4{𝜋

8 − 𝑏1𝛿 cos 𝜃 + 𝑏2
[︁
(𝑐2 − ln 𝛿)𝛿2 cos 2𝜃 + 𝜃𝛿2 sin 2𝜃

]︁
+𝑏3𝛿

3 cos 3𝜃 − 𝑑4𝛿
4 cos 4𝜃 − 𝑏5𝛿

5 cos 5𝜃 + 𝑏6
[︁
(𝑐6 − ln 𝛿)𝛿6 cos 6𝜃 + 𝜃𝛿6 sin 6𝜃

]︁
+𝑏7𝛿

7 cos 7𝜃 − 𝑑8 cos 8𝜃 − ...},

(27)

Δ𝑋 ′ = 4𝜔10−4{1
2(0, 6159315 − ln 𝛿) + 𝑏1𝛿 cos 𝜃 − 𝑑2𝛿

2 cos 2𝜃

+𝑏3𝛿
3 cos 3𝜃 − 𝑏4

[︁
(𝑐4 − ln 𝛿)𝛿4 cos 4𝜃 + 𝜃𝛿4 sin 4𝜃

]︁
+ 𝑏5𝛿

5 cos 5𝜃 − 𝑑6𝛿
6 cos 6𝜃

+𝑏7𝛿
7 cos 7𝜃 − 𝑏8

[︁
(𝑐8 − ln 𝛿)𝛿8 cos 8𝜃 + 𝜃𝛿8 sin 8𝜃

]︁
+ ...}.

(28)

Os termos obtidos em (27) e (28) são dados em [Ω.𝑘𝑚−1].
Os coeficientes b, c e d são constantes e podem ser obtidos a partir das fórmulas

recursivas apresentadas em (29).
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𝑏𝑖 = |𝑏𝑖−2|
𝜎

𝑖(𝑖 + 2) ,

𝑐𝑖 = 𝑐𝑖−2 + 1
𝑖

+ 1
𝑖 + 2 ,

𝑑𝑖 = 𝜋

4 𝑏𝑖.

(29)

Sendo,

𝑏1 =
√

2
6 ,

𝑏2 = 1
16 ,

𝑐2 = 1, 3659315.

𝜎 =

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
+1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 = 1, 2, 3, 4, ..., 9, 10, 11, 12, ...

−1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑁 = 5, 6, 7, 8, ..., 13, 14, 15, 16, ...

.

Para sistemas de potência considerando-se baixas frequências, apenas alguns termos
das séries infinitas de Δ𝑅′ e Δ𝑋 ′ são necessários para se obter um resultado satisfatório.
Para sistemas com altas frequências são necessários mais termos e conforme a frequência
aumenta, maior a quantidade de termos requeridos (COSTA, 2009).

Assim, pode-se apresentar Δ𝑅′, Δ𝑋 ′ e de 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜 como:

[︁
Δ𝑅′(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
Δ𝑅′

11 Δ𝑅′
12 . . . Δ𝑅′

1𝑛𝑓

Δ𝑅′
21 Δ𝑅′

22 . . . Δ𝑅′
2𝑛𝑓

... ... . . . ...
Δ𝑅′

𝑛𝑓1 Δ𝑅′
𝑛𝑓2 . . . Δ𝑅′

𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

[︁
Δ𝑋 ′(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
Δ𝑋 ′

11 Δ𝑋 ′
12 . . . Δ𝑋 ′

1𝑛𝑓

Δ𝑋 ′
21 Δ𝑋 ′

22 . . . Δ𝑋 ′
2𝑛𝑓

... ... . . . ...
Δ𝑋 ′

𝑛𝑓1 Δ𝑋 ′
𝑛𝑓2 . . . Δ𝑋 ′

𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

[︁
𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜11 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜12 . . . 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜1𝑛𝑓

𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜21 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜22 . . . 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜2𝑛𝑓

... ... . . . ...
𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜𝑛𝑓1 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜𝑛𝑓2 . . . 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

. (30)

A partir do exposto no conjunto de equações em (30), pode-se afirmar que os elementos
pertencentes à diagonal principal são os termos próprios e os elementos fora desta são os
termos mútuos. A representação complexa de 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜 é apresentada em (31).
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[︁
𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜(𝜔)

]︁
=
[︁
Δ𝑅′(𝜔)

]︁
+ 𝑗

[︁
Δ𝑋 ′(𝜔)

]︁
. (31)

Impedância longitudinal total

A partir do discorrido anteriormente, pode-se encontrar uma expressão para represen-
tação da impedância longitudinal total da linha, ou seja, utilizar-se-á os termos apresen-
tados nas seções anteriores para determinar a impedância série de uma linha com relação
a influência externa das fases, do efeito interno da variação da frequência da corrente e
do efeito relacionado a interação com o solo. Assim, determinam-se a impedância própria
total para cada condutor e a impedância mútua entre condutores.

A impedância própria longitudinal total relativa a um condutor fase 𝑖 de uma linha
polifásica genérica é dada a partir da relação (32).

𝑍𝑖𝑖 = 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑖𝑖
+ 𝑍𝑖𝑛𝑡𝑖𝑖

+ 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜𝑖𝑖
. (32)

A impedância mútua longitudinal total relativa a um condutor fase 𝑖 e a outro condutor
fase 𝑘 de uma linha polifásica genérica é dada a partir da relação (33).

𝑍𝑖𝑘 = 𝑍𝑒𝑥𝑡𝑖𝑘
+ 𝑍𝑖𝑛𝑡𝑖𝑘

+ 𝑍𝑠𝑜𝑙𝑜𝑖𝑘
. (33)

Logo, se for considerada uma linha bifásica composta pelos condutores 𝑖 e 𝑘, somente,
a forma matricial das impedâncias longitudinais totais será descrita da seguinte forma:

[︁
𝑍(𝜔)

]︁
=
⎡⎣𝑍𝑖𝑖 𝑍𝑖𝑘

𝑍𝑘𝑖 𝑍𝑘𝑘

⎤⎦ . (34)

Para uma linha de transmissão com nf fases, o raciocínio pode ser extendido, assim,
tem-se a matriz 𝑍(𝜔) dada como a impedância total série ou longitudinal.

[︁
𝑍(𝜔)

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑍11 𝑍12 . . . 𝑍1𝑛𝑓

𝑍21 𝑍22 . . . 𝑍2𝑛𝑓

... ... . . . ...
𝑍𝑛𝑓1 𝑍𝑛𝑓2 . . . 𝑍𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (35)

2.1.2 Parâmetros transversais

Para determinação dos parâmetros shunt, ou paralelos ou transversais, considera-se o
sistema da Figura 3, tal que os nf condutores representam as nf fases de uma linha genérica
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Figura 3 – Capacitâncias em um sistema com nf fases.

Fonte: Costa (2009).

polifásica. Assim, pode-se obter as equações relacionadas aos elementos capacitivos shunt
da linha.

A partir do exposto em (FUCHS, 1977), a diferença de potencial entre um condutor
𝑖 qualquer e o solo é dada pela relação (36).

𝑉𝑖 = 1
2𝜋𝜖0

(︃
𝑞𝑖 ln 2ℎ𝑖

𝑟𝑖

+ 𝑞𝑘 ln 𝐷𝑖𝑘

𝑑𝑖𝑘

+ ... + 𝑞𝑛𝑓 ln 𝐷𝑖𝑛𝑓

𝑑𝑖𝑛𝑓

)︃
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ̸= 𝑘. (36)

Assim, a diferença de potencial entre um condutor 1 e o solo é dada por:

𝑉1 = 1
2𝜋𝜖0

(︃
𝑞1 ln 2ℎ1

𝑟1
+ 𝑞2 ln 𝐷12

𝑑12
+ ... + 𝑞𝑛𝑓 ln 𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓

)︃
. (37)

Na equação (37), 𝑞1, 𝑞2 e 𝑞𝑛𝑓 representam as cargas nos condutores de ordem um, dois
e nf, respectivamente. Estes condutores apresentam raio r com subscritos 1, 2, ..., nf.
De forma análoga, pode-se verificar as equações para os demais condutores do sistema,
conforme o conjunto de equações apresentado em (38).

𝑉2 = 1
2𝜋𝜖0

(︃
𝑞1 ln 𝐷12

𝑑12
+ 𝑞2 ln 2ℎ2

𝑟2
+ ... + 𝑞𝑛𝑓 ln 𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓

)︃

𝑉𝑛𝑓 = 1
2𝜋𝜖0

(︃
𝑞1 ln 𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓

+ 𝑞2 ln 𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓

+ ... + 𝑞𝑛𝑓 ln 2ℎ𝑛𝑓

𝑟𝑛𝑓

)︃. (38)

Dessa forma, escrever-se-á as equações (37) e (38) em forma matricial genérica como:
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⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑉1

𝑉2
...

𝑉𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ = 1
2𝜋𝜖0

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

ln 2ℎ1
𝑟1

ln 𝐷12
𝑑12

. . . ln 𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓

ln 𝐷12
𝑑12

ln 2ℎ2
𝑟2

. . . ln 𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓... ... . . . ...
ln 𝐷1𝑛𝑓

𝑑1𝑛𝑓
ln 𝐷2𝑛𝑓

𝑑2𝑛𝑓
. . . ln 2ℎ𝑛𝑓

𝑟𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑞1

𝑞2
...

𝑞𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ . (39)

A equação matricial descrita em (39) pode ser escrita de forma compacta como o
disposto em (40).

[︁
𝑉
]︁

=
[︁
𝑝
]︁ [︁

𝑄
]︁

, (40)

onde:[︁
𝑉
]︁
: Vetor de potenciais de cada condutor em relação ao solo;[︁

𝑝
]︁
: Matriz com os coeficientes de potencial elétrico ou matriz de coeficientes de campo

elétrico;[︁
𝑄
]︁
: Vetor de cargas elétricas relativas de cada condutor.

Assim, analisando-se a equação (41), que é a definição de capacitância, tem-se:

[︁
𝑄
]︁

=
[︁
𝐶
]︁ [︁

𝑉
]︁

. (41)

Da expressão (40):

[︁
𝑄
]︁

=
[︁
𝑝
]︁−1 [︁

𝑉
]︁

. (42)

Assim,

[︁
𝐶
]︁ [︁

𝑉
]︁

=
[︁
𝑝
]︁−1 [︁

𝑉
]︁

,

∴
[︁
𝐶
]︁

=
[︁
𝑝
]︁−1

.
(43)

Desta forma, considerando-se que os condutores presentes na Figura 3 possuam poten-
ciais 𝑉1, 𝑉2, ..., e 𝑉𝑛𝑓 em relação ao solo, as cargas elétricas armazenadas em cada um dos
respectivos condutores são definidas como pode ser visto no conjunto de equações (44).

𝑞1 = (𝐶10 + 𝐶12 + ... + 𝐶1𝑛𝑓 )𝑉1 − 𝐶12𝑉2 − ... − 𝐶1𝑛𝑓𝑉𝑛𝑓

𝑞2 = (𝐶21 + 𝐶20 + ... + 𝐶2𝑛𝑓 )𝑉2 − 𝐶21𝑉1 − ... − 𝐶2𝑛𝑓𝑉𝑛𝑓

...

𝑞𝑛𝑓 = (𝐶𝑛𝑓1 + 𝐶𝑛𝑓2 + ... + 𝐶𝑛𝑓0)𝑉𝑛𝑓 − 𝐶𝑛𝑓1𝑉1 − 𝐶𝑛𝑓2𝑉2 − ...

. (44)
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Assim, a relação matricial do conjunto obtido em (44) é:

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑞1

𝑞2
...

𝑞𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ =

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝐶11 −𝐶12 . . . −𝐶1𝑛𝑓

−𝐶21 𝐶22 . . . −𝐶2𝑛𝑓

... ... . . . ...
−𝐶𝑛𝑓1 −𝐶𝑛𝑓2 . . . 𝐶𝑛𝑓𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑉1

𝑉2
...

𝑉𝑛𝑓

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ , (45)

onde:

𝐶𝑖𝑖 = (𝐶𝑖0 +
𝑛𝑓∑︁

𝑘=1
𝐶𝑖𝑘) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 ̸= 𝑘. (46)

A equação (46) se refere ao somatório de todos os elementos capacitivos referentes a
um condutor 𝑖 genérico, esta é a mesma soma que aparece em (44) e se refere aos termos
próprios presentes na diagonal principal de (45). Assim, a relação da expressão (45) com
a igualdade (43), apresenta os elementos da diagonal principal como correspondentes à
soma das capacitâncias mútuas entre os nf condutores e a capacitância entre o condutor
nf ou, simplesmente, 𝑖 e o solo, sendo os outros elementos da matriz

[︁
𝐶
]︁

capacitâncias
mútuas entre pares de condutores.

Com base na definição de admitância e usando notação matricial, tem-se:

[︁
𝑌
]︁

= 𝑗𝜔
[︁
𝐶
]︁

. (47)

A unidade de medida da admitância transversal é [𝑆𝑘𝑚−1], a condutância transversal
é geralmente desprezada no cálculo de parâmetros de linhas e no estudo de alguns tipos
de transitórios eletromagnéticos.

2.2 Modelos de linha de transmissão

Todo o equacionamento e teoria apresentados nesta seção são baseados em Emidio
(2015), assim, uma precisa avaliação do desempenho de um sistema elétrico de potência,
neste caso, a linha de transmissão, frente a regimes transitórios necessita de uma cor-
reta modelagem acerca do funcionamente deste. Para o caso em questão, é necessária
uma correta análise da propagação das ondas de tensão e corrente ao longo da linha de
transmissão. Para este fim, utilizam-se dois tipos de modelos:

o Modelos a parâmetros concentrados: Neste tipo de modelo, a linha de transmissão
é representada por resistores, indutores e capacitores, cujos valores são calculados
em uma determinada frequência (MARTINEZ-VELASCO; GUSTAVSEN, 2001).
Esta representação é aplicada para linhas elétricas de comprimento curto, isto se



2.2. Modelos de linha de transmissão 45

deve ao fato de que a variação das grandezas para estas condições com relação à
propagação das ondas de tensão e corrente pode ser desprezada, pois o comprimento
percorrido é muito menor que o comprimento de onda das grandezas supracitadas, e
para soluções em regime permanente, já que nesta condição a variação da frequência
não é tão acentuada quanto em um estado transitório.

o Modelos a parâmetros distribuídos: Este tipo de modelo considera a natureza distri-
buída dos parâmetros da linha de transmissão, que podem ser representadas como
constantes ou dependentes da frequência (MARTINEZ-VELASCO; GUSTAVSEN,
2001). Esta representação é mais precisa para o cálculo de transitórios em linhas,
pois devido à natureza distribuída dos parâmetros é possível determinar o compor-
tamento da propagação das ondas ao longo de toda a linha, bem como, pode-se
realizar uma análise das respostas devido à utilização das equações diferenciais das
ondas para modelagem do sistema.

Para a solução das equações de linha em modelos que consideram parâmetros distri-
buídos dependentes da frequência, duas abordagens são usualmente adotadas. Estas são
a modelagem no domínio modal e a modelagem no domínio das fases. A modelagem no
domínio modal consiste em desacoplar, através de uma matriz de transformação modal,
uma linha polifásica com n condutores em n linhas monofásicas, ou n modos de propaga-
ção (MARTINEZ-VELASCO; GUSTAVSEN, 2001). A técnica de solução no domínio das
fases consiste em resolver as equações de linha diretamente neste domínio, evitando-se a
transição para o domínio modal (ARAÚJO; NEVES, 2005).

2.2.1 Equações de linha de transmissão

Para o presente trabalho, deseja-se estimar os parâmetros de uma linha de transmissão
de comprimento longo, assim, apresentar-se-á o equacionamento para modelagem deste
tipo de circuito, ou seja, formular-se-ão as equações para parâmetros distribuídos. Para
tal, apresenta-se a Figura 4 que possui estrutura e circuito equivalente de uma seção dx
de uma linha de transmissão aérea monofásica.

Desprezando-se o efeito pelicular, as equações no domínio do tempo referentes à linha
ilustrada na Figura 4 podem ser escritas como apresentado pelo conjunto de equações (48).

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
−𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= 𝑅𝑖(𝑥, 𝑡) + 𝐿

𝜕𝑖(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡

−𝜕𝑖(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥

= 𝐺𝑣(𝑥, 𝑡) + 𝐶
𝜕𝑣(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡

, (48)

onde 𝑣(𝑥, 𝑡) e 𝑖(𝑥, 𝑡) são a tensão e a corrente ao longo da linha de transmissão, 𝑅

e 𝐿 são a resistência e a indutância série por unidade de comprimento, e 𝐺 e 𝐶 são
a condutância e a capacitância transversal por unidade de comprimento. As mesmas
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Figura 4 – Representação de linha aérea monofásica.

Fonte: Martinez-Velasco e Gustavsen (2001).

equações são válidas para descrever as relações entre tensões e correntes em uma linha de
transmissão área polifásica com n condutores, bastando para isso representar 𝑅, 𝐿, 𝐺 e 𝐶

como matrizes quadradas simétricas, com dimensão (nf x nf ), contendo os parâmetros de
linha, e 𝑣(𝑥, 𝑡) e 𝑖(𝑥, 𝑡) como vetores coluna de tensão e corrente, respectivamente, ambos
com dimensão (nf x 1 ).

2.2.2 Solução das equações de linha de transmissão

A modelagem de linhas de transmissão com parâmetros dependentes da frequência
é mais simples quando as equações que regem seu comportamento são formuladas no
domínio da frequência. Contudo, para o estudo de um sistema completo que envolve cha-
veamentos e elementos não lineares, as soluções no domínio do tempo são mais apropriadas
que as soluções no domínio da frequência (MARTI, 1982). Os equacionamentos presen-
tes nesta subseção são baseados em Stevenson (1978), Zanetta (2006), Glover, Overbye e
Sarma (2015) para resolução das equações de linhas de transmissão polifásicas.

Formulação das equações de linhas de transmissão no domínio da frequência

A aplicação da transformada de Laplace no conjunto de equações (48), ajustado para
uma linha polifásica, leva à formulação das tensões e correntes de um dos terminais de
uma linha de transmissão em análise no domínio da frequência. Assim, as equações desta
podem ser expressas no domínio da frequência como:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
−

𝑑
[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝑑𝑥

=
[︁
𝑍(𝜔)

]︁ [︁
𝐼(𝜔)

]︁
−

𝑑
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝑑𝑥

=
[︁
𝑌 (𝜔)

]︁ [︁
𝑉 (𝜔)

]︁, (49)

onde 𝑉 e 𝐼 são os vetores da tensão e da corrente em um determinado ponto 𝑥 da linha,
𝜔 é a frequência angular em 𝑟𝑎𝑑/𝑠, e 𝑍 e 𝑌 são, respectivamente, a matriz impedância
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longitudinal e a matriz admitância transversal da linha por unidade de comprimento, que
podem ser escritas como apresentado em (50).

⎧⎪⎨⎪⎩
[︁
𝑍(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑅(𝜔)

]︁
+ 𝑗𝜔

[︁
𝐿(𝜔)

]︁
[︁
𝑌 (𝜔)

]︁
=
[︁
𝐺(𝜔)

]︁
+ 𝑗𝜔

[︁
𝐶(𝜔)

]︁, (50)

onde 𝑅 e 𝐿 são as matrizes da resistência e da indutância série da linha por unidade
de comprimento, e 𝐺 e 𝐶 são as matrizes da condutância e da capacitância transversais
da linha por unidade de comprimento. A partir do exposto, os modelos de linhas de
transmissão são obtidos através das equações de propagação de ondas de tensão e de
corrente, que são obtidas utilizando a diferenciação do conjunto de equações (49) em
relação a 𝑥.

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
−

𝑑2
[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝑑𝑥2 =

[︁
𝑍(𝜔)

]︁ 𝑑
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝑑𝑥

−
𝑑2
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝑑𝑥2 =

[︁
𝑌 (𝜔)

]︁ 𝑑
[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝑑𝑥

. (51)

Em seguida, substituindo-se o conjunto de equações em (49) no conjunto (51), têm-se:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎩
𝑑2
[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝑑𝑥2 =

[︁
𝑍(𝜔)

]︁ [︁
𝑌 (𝜔)

]︁ [︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝑑2
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝑑𝑥2 =

[︁
𝑌 (𝜔)

]︁ [︁
𝑍(𝜔)

]︁ [︁
𝐼(𝜔)

]︁ . (52)

As equações presentes no conjunto (52) dependem dos vetores da tensão e da corrente
na linha, bem como das matrizes de seus parâmetros

[︁
𝑍(𝜔)

]︁
e
[︁
𝑌 (𝜔)

]︁
. Para obter as

soluções dessas equações, pode-se resolver uma delas e substituir a solução obtida na
outra. Assim, resolve-se a equação de corrente, resultando em (53).

[︁
𝐼(𝜔)

]︁
= 𝑒

[︁
−𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
+ 𝑒

[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁
, (53)

onde
[︁
𝐼𝑝

]︁
e
[︁
𝐼𝑟

]︁
são os vetores de componentes de amplitude das ondas de corrente

progressivas e regressivas, respectivamente, sendo
[︁
𝛾𝐼

]︁
definido como a matriz de cons-

tantes de propagação da corrente para uma linha polifásica de nf fases, cuja dimensão é
da ordem de nf.

[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁
=
√︂[︁

𝑌 (𝜔)
]︁ [︁

𝑍(𝜔)
]︁
. (54)
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A partir da análise de (54), percebe-se que
[︁
𝛾𝐼

]︁
resulta da matriz raiz quadrada do

produto das matrizes
[︁
𝑌 (𝜔)

]︁
e
[︁
𝑍(𝜔)

]︁
, respectivamente.

Da mesma forma que em (54), a matriz de constantes de propagação da tensão pode
ser definida de maneira análoga como apresentado em (55) (ZANETTA, 2003):

[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁
=
√︂[︁

𝑍(𝜔)
]︁ [︁

𝑌 (𝜔)
]︁
. (55)

Assim, para o caso de uma tensão em função das constantes de propagação e dos
parâmetros de linha, utiliza-se a equação (53) no conjunto de equações (49), desta forma,
isola-se a tensão, obtendo-se:

[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
= −

[︁
𝑌 (𝜔)

]︁−1 𝑑
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝑑𝑥

. (56)

A seguir, diferencia-se (53) em função de 𝑥 e substituindo em (56), tem-se:

[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
= −

[︁
𝑌 (𝜔)

]︁−1 [︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁ {︃
𝑒

[︁
−𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
+ 𝑒

[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁}︃
, (57)

definindo-se:

[︁
𝑌 (𝜔)

]︁−1 [︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁
, (58)

onde 𝑍𝑐(𝜔) é chamada de matriz de impedâncias características da linha de transmis-
são, e substituindo (58) em (57), tem-se a solução para propagação das ondas de tensão
em uma linha polifásica a parâmetros distribuídos.

[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
=
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ {︃
𝑒

[︁
−𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
+ 𝑒

[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁}︃
. (59)

Assim, pode-se definir 𝑉𝑝 e 𝑉𝑟 como vetores associados a ondas de tensão progressiva
e regressiva, como:

⎧⎪⎨⎪⎩
[︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
[︁
𝑉𝑟(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁.
É possível definir ainda a matriz de admitâncias características como sendo a matriz

inversa de
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁
. Assim,

[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁−1
.
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A partir do equacionamento apresentado, pode-se formular o modelo a ser utilizado
dependendo do tipo de linha em análise, neste caso, apresentar-se-á o método das carac-
terísticas segundo Zanetta (2003). Desta forma, para simplificar a notação, considera-se
as equações (59) e (53) como:

[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
=
[︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
𝑒

[︁
−𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁
+
[︁
𝑉𝑟(𝜔)

]︁
𝑒

[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁
, (60)

[︁
𝐼(𝜔)

]︁
=
[︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
𝑒

[︁
−𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁
+
[︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁
𝑒

[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁
. (61)

Derivando a equação (60) em relação a 𝑥 e lembrando do conjunto de equações (49),
tem-se:

−
𝜕
[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
𝜕𝑥

=
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁
𝑒

−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁
𝑒

−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝑉𝑟(𝜔)

]︁
. (62)

Multiplicando-se a equação (62) por
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁−1
, obtém-se:

[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁−1 [︁
𝑍(𝜔)

]︁ [︁
𝐼(𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
− 𝑒

[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝑉𝑟(𝜔)

]︁
, (63)

somando (63) com (60) e simplificando
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁
=
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)

]︁−1 [︁
𝑍(𝜔)

]︁
, chega-se a equa-

ção da tensão em um ponto 𝑥 em função da componente progressiva (ZANETTA, 2003).

[︁
𝑉 (𝜔)

]︁
+
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼(𝜔)

]︁
= 2𝑒

−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
.

Para 𝑥 = 0, obtém-se a formulação para o terminal no início da linha, considerando-se
este nó como sendo 𝑘, tem-se:

[︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
= 2

[︁
𝑉𝑝(𝜔)

]︁
. (64)

Para 𝑥 = 𝑙, assumindo-se o nó 𝑚 como sendo o fim da linha, e trocando o sinal da
corrente para utilizar a convenção de injeção de corrente nodal, obtém-se a equação do
terminal receptor como:

[︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
−
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝑉 (𝜔)𝑙

]︁
(
[︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑍𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
). (65)

Assim, as equações (64) e (65) representam as equações nos terminais 𝑘 e 𝑚, emissor
e receptor, respectivamente, em função das impedâncias e fontes de tensão, o mesmo
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procedimento pode ser adotado para formulação de um modelo em função das admitâncias
e fontes de corrente. Para tal, deriva-se a equação (61) em relação a 𝑥, obtendo-se:

−
𝜕
[︁
𝐼(𝜔)

]︁
𝜕𝑥

=
[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁
𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁
𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁
. (66)

A seguir, multiplica-se (66) por
[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁−1
e usando o conjunto de equações (49), tem-

se:

[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁−1 [︁
𝑌 (𝜔)

]︁ [︁
𝑉 (𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
− 𝑒

[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑟(𝜔)

]︁
, (67)

somando (67) com (61) e simplificando
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁
=
[︁
𝛾𝐼(𝜔)

]︁−1 [︁
𝑌 (𝜔)

]︁
, chega-se a equação

da corrente em um ponto 𝑥 em função da componente progressiva (ZANETTA, 2003).

[︁
𝐼(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉 (𝜔)

]︁
= 2𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑥

]︁ [︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
.

Para 𝑥 = 0, obtém-se a formulação para o terminal no início da linha, considerando-se
este nó como sendo 𝑘, tem-se:

[︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
= 2

[︁
𝐼𝑝(𝜔)

]︁
. (68)

Para 𝑥 = 𝑙, assumindo-se o nó 𝑚 como sendo o fim da linha, e, novamente, trocando
o sinal da corrente para utilizar a convenção de injeção de corrente nodal, obtém-se a
equação do terminal receptor como:

−
[︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑙

]︁
(
[︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
). (69)

Assim, as equações (68) e (69) representam as equações nos terminais 𝑘 e 𝑚, emissor e
receptor, respectivamente, em função das admitâncias e fontes de corrente. Admitindo-se
que o comportamento da linha de transmissão seja independente do terminal analisado,
pode-se escrever (ARAÚJO; NEVES, 2005):

−
[︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑙

]︁
(
[︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
). (70)

As equações (69) e (70) são as correntes nos terminais 𝑘 e 𝑚 da linha de transmissão
em função das componentes oriundas do terminal analisado e de seu oposto, estas podem
ser escritas como:
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⎧⎪⎨⎪⎩
[︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
=
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
−
[︁
𝐴(𝜔)

]︁
(
[︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
)[︁

𝐼𝑘(𝜔)
]︁

=
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
−
[︁
𝐴(𝜔)

]︁
(
[︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
)
, (71)

onde

[︁
𝐴(𝜔)

]︁
= 𝑒

−
[︁
𝛾𝐼(𝜔)𝑙

]︁
.

é definida como matriz de funções ou fatores de propagação.
Com o conjunto de equações (71), pode-se obter o equivalente monofásico de uma

linha de transmissão, conforme a Figura 5.

Figura 5 – Circuito equivalente de uma linha de transmissão monofásica no domínio da
frequência.

Fonte: Zanetta (2003).

Na Figura 5, as fontes 𝐼𝑘ℎ(𝜔) e 𝐼𝑚ℎ(𝜔) são definidas como apresentado em (72).

⎧⎪⎨⎪⎩
[︁
𝐼𝑚ℎ(𝜔)

]︁
=
[︁
𝐴(𝜔)

]︁
(
[︁
𝐼𝑘(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑘(𝜔)

]︁
)[︁

𝐼𝑘ℎ(𝜔)
]︁

=
[︁
𝐴(𝜔)

]︁
(
[︁
𝐼𝑚(𝜔)

]︁
+
[︁
𝑌𝑐(𝜔)

]︁ [︁
𝑉𝑚(𝜔)

]︁
)
. (72)

Formulação das equações de linhas de transmissão no domínio do tempo

Os modelos de linhas de transmissão podem ser desenvolvidos no domínio do tempo.
Uma das vantagens deste tipo de representação é a fácil implementação em programas
computacionais que realizam simulações de transitórios eletromagnéticos em sistemas de
potência. Um dos primeiros modelos a representar a linha de transmissão diretamente
no domínio do tempo foi desenvolvido por H. W. Dommel e se baseou no método das
características ou método de Bergeron. O método de Dommel consiste em combinar o
método das características com o método numérico de integração trapezoidal, resultando
em um algoritmo que é capaz de simular transitórios eletromagnéticos em redes cujos
parâmetros são discretos e distribuídos. Este algoritmo sofreu sucessivas evoluções e
atualmente é conhecido como Electromagnetic Transient Program, ou (Eletromagnetic
Transients Program (EMTP)) (DOMMEL, 1969).
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Para a análise de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão é desejável
que as equações que regem seu comportamento sejam resolvidas no domínio do tempo. A
solução das equações no domínio do tempo é feita utilizando convoluções, pois os parâme-
tros da linha são dependentes da frequência. Reescrevendo o conjunto de equações (71)
no domínio do tempo, obtém-se (MARTINEZ-VELASCO, 2017):

⎧⎪⎨⎪⎩
[︁
𝑖𝑚(𝑡)

]︁
=
[︁
𝑦𝑐(𝑡)

]︁
*
[︁
𝑣𝑚(𝑡)

]︁
−
[︁
𝑎(𝑡)

]︁
* (
[︁
𝑖𝑘(𝑡)

]︁
+
[︁
𝑦𝑐(𝑡)

]︁
*
[︁
𝑣𝑘(𝑡)

]︁
)[︁

𝑖𝑘(𝑡)
]︁

=
[︁
𝑦𝑐(𝑡)

]︁
*
[︁
𝑣𝑘(𝑡)

]︁
−
[︁
𝑎(𝑡)

]︁
* (
[︁
𝑖𝑚(𝑡)

]︁
+
[︁
𝑦𝑐(𝑡)

]︁
*
[︁
𝑣𝑚(𝑡)

]︁
)
, (73)

onde o sinal * denota a operação de convolução. Para solucionar o conjunto de equa-
ções (73), faz-se uso, normalmente, de duas abordagens distintas, que são o emprego de
técnicas de transformação para o domínio modal ou a solução direta no domínio das fases.
Nas próximas seções, apresenta-se uma revisão de modelos que fazem uso dessas técnicas.

2.2.3 Representação no domínio modal

A modelagem no domínio modal consiste em aplicar uma transformação de similari-
dade nas equações diferenciais parciais que descrevem o comportamento da tensão e da
corrente em uma linha polifásica, e com isso obter uma representação alternativa na qual se
tem nf linhas monofásicas independentes. Uma vez resolvido o problema no domínio mo-
dal, obtém-se a solução final para o problema em seu domínio original, o domínio das fases,
por meio de uma nova transformação de similaridade. Modelos de linhas de transmissão
aéreas e subterrâneas baseados na técnica de transformação modal foram desenvolvidos ao
longo das últimas décadas levando em consideração duas abordagens, uma baseada na uti-
lização de matrizes de transformação invariantes com a frequência (MEYER; DOMMEL,
1974; SEMLYEN; DABULEANU, 1975; SEMLYEN, 1981; MARTI, 1982; TAVARES;
PISSOLATO; PORTELA, 1999) e outra baseada na utilização de matrizes de transfor-
mação dependentes da frequência (MARTI, 1988; WEDEPOHL; NGUYEN; IRWIN, 1996;
SEMLYEN; GUSTAVSEN, 1998). Dentre os trabalhos citados acima, destaca-se o modelo
de linha apresentado por Marti (1982), que se popularizou a partir de sua implementação
nas plataformas computacionais EMTP e Alternative Transients Program (ATP).

A utilização de matrizes de transformação reais e constantes simplifica o problema
de transformação de coordenadas, ou seja, a transformação das grandezas do domínio
das fases para o domínio modal. Porém, isso reduz a precisão do modelo no cálculo de
transitórios em linhas aéreas com configuração fortemente assimétrica, linhas com cir-
cuitos múltiplos e cabos subterrâneos, pois nessas aplicações a dependência da matriz
de transformação com a frequência é mais acentuada (CASTELLANOS; MARTI, 1997;
SEMLYEN; GUSTAVSEN; HENRIKSEN, 2012). Por outro lado, modelos modais que
levam em consideração a variação das matrizes de transformação com a frequência têm
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demonstrado, de forma geral, dificuldades relacionadas a problemas de instabilidade nu-
mérica em certas situações de interesse. Além disso, nem sempre os elementos da matriz
de transformação podem ser representados apenas com polos estáveis (SEMLYEN; GUS-
TAVSEN, 1998).

Modelos modais com matriz de transformação constante

As primeiras tentativas de se modelar linhas de transmissão para o cálculo de transitó-
rios eletromagnéticos no domínio do tempo utilizando parâmetros distribuídos datam do
final dos anos sessenta e do início dos anos setenta do século XX (DOMMEL, 1969; BUD-
NER, 1970; SNELSON, 1972). Como uma evolução desses trabalhos, Meyer e Dommel
(1974) propuseram um modelo de linhas de transmissão com parâmetros variáveis com a
frequência em que o cálculo das funções de propagação era realizado utilizando de 300 a
500 pontos no domínio da frequência. As funções de propagação no domínio do tempo
eram então obtidas utilizando a transformada inversa de Fourier. Os resultados apresenta-
dos demonstraram a potencialidade de seu modelo. Porém, a implementação foi realizada
sob algumas restrições, como a consideração de uma linha de transmissão perfeitamente
transposta, a inclusão da dependência da frequência apenas no modo de sequência zero
e a simplificação da representação das caudas das funções de propagação. Este modelo
apresentou algumas desvantagens, como um custo computacional relativamente elevado
associado ao cálculo direto de convoluções no domínio do tempo e a dificuldade em se
validar a contribuição das funções de propagação.

O trabalho apresentado por Semlyen e Dabuleanu (1975) apresentou uma nova abor-
dagem para o cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão, cujo
principal objetivo foi diminuir o tempo computacional gasto nessas simulações. Essa
nova abordagem consistiu na representação da função de propagação e da admitância
característica da linha por meio de uma função exponencial no domínio do tempo ou uma
soma de duas dessas funções. Com essa representação, foi possível solucionar as convo-
luções que aparecem no cálculo de transitórios em linhas no domínio do tempo de forma
precisa utilizando uma expressão recursiva proposta pelos autores. O uso de uma matriz
de transformação real e invariante com a frequência é justificado devido ao fato de que
para uma ampla faixa de frequências a matriz de transformação é praticamente constante.

Um método eficiente para resolver as convoluções que aparecem nos cálculos de tran-
sitórios em linhas de transmissão diretamente no domínio do tempo foi apresentado
por Ametani (1976) que diminui significantemente o tempo gasto nas simulações com-
putacionais. O método é baseado na aproximação linear da resposta ao impulso ou da
resposta ao degrau dos parâmetros da linha quando a variação destes com a frequência é
levada em consideração. De acordo com esse método, cada convolução a ser realizada no
domínio do tempo é calculada como um somatório de produtos. Essa solução foi aplicada
por Ametani (1976) apenas na função de propagação e na impedância característica, pois
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a matriz de transformação foi considerada independente da frequência e real.

Uma apresentação de um método mais eficiente para a consideração dos efeitos dos
parâmetros de linha distribuídos variáveis com a frequência no cálculo de transitórios em
linhas de transmissão é apresentada por Semlyen (1981), utilizando para isso a técnica
de convolução recursiva. A ideia inicial é que se uma resposta ao degrau unitário pode
ser expressa em termos de funções exponenciais, a convolução que relaciona a entrada à
saída de um sistema linear pode ser obtida de forma recursiva. Com base nesta teoria,
apresentou-se uma metodologia para se obter um número arbitrário de funções exponen-
ciais para esta representação, considerando expoentes reais ou complexos. Assim, para
se obter um bom modelo para o cálculo de transitórios eletromagnéticos em linhas de
transmissão é muitas vezes necessário uma representação dos parâmetros de linha com
mais de três funções exponenciais (SEMLYEN, 1981).

O modelo de linha proposto por Marti (1982) é um dos modelos mais populares para a
simulação de transitórios eletromagnéticos em linhas aéreas no domínio do tempo. Marti
(1982) estudou e avaliou os modelos de linha então existentes na literatura, levando em
consideração suas vantagens e desvantagens, chamando a atenção para uma série de difi-
culdades numéricas encontradas nas formulações anteriores. A formulação do modelo de
Marti (1982) supõe a utilização de uma matriz de transformação real e constante, calcu-
lada em uma frequência específica, para a realização das transformações de similaridade
entre os domínios das fases e modal. Aproximações racionais da impedância característica
e da função de propagação são realizadas utilizando o método assintótico de Bode. Essas
aproximações consistem em funções racionais de fase mínima contendo apenas polos e
zeros reais. A boa qualidade dessas aproximações contribuiu para o sucesso do modelo
apresentado por Marti (1982), que foi implementado originalmente na plataforma EMTP
e atualmente se encontra disponível nas plataformas ATPDRAW e PSCAD/EMTDC.

Para modelar uma linha de transmissão aérea com parâmetros dependentes da frequên-
cia, a linha deve ser representada através de seus modos, que foram modelados na forma
de vários circuitos 𝜋 em cascata. Assim, o modelo utiliza os modos exatos para linhas
perfeitamente transpostas e quasi-modos para linhas não transpostas com simetria verti-
cal. A interface entre o domínio das fases e o domínio modal é realizada através da matriz
de transformação de Clarke. Como a matriz de transformação de Clarke é constante
e real, esta é representada utilizando transformadores ideais que reproduzem a relação
entre as grandezas no domínio das fases e no domínio modal (TAVARES; PISSOLATO;
PORTELA, 1999). Este modelo é capaz de levar à solução exata de transitórios em linhas
áreas perfeitamente transpostas e a uma boa aproximação para transitórios em linhas não
transpostas com simetria vertical. Outra abordagem similar é apresentada por MAMİŞ,
Kaygusuz e KÖKSAL (2010) em que a linha monofásica pode ser representada por uma
variação do método das características e a transformação modal com matriz de trans-
formação constante, sendo esta diferente da matriz de transformação de Clarke utilizada
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por Tavares, Pissolato e Portela (1999), é utilizada para representação do comportamento
de uma linha trifásica transposta em três modos de propagação desacoplados.

Modelos modais com matriz de transformação variável com a frequência

Para contornar a principal limitação dos modelos de linha no domínio modal que
consideram a matriz de transformação invariante com a frequência, alguns trabalhos foram
publicados considerando esta matriz dependente da frequência.

Um modelo matemático para a simulação de transitórios eletromagnéticos em cabos
subterrâneos de alta tensão baseado na representação das variáveis no domínio modal
considerando uma matriz de transformação dependente da frequência foi apresentado
por Marti (1988). Uma versão modificada do algoritmo apresentado por Marti (1982)
para representar os elementos presentes nas equações de linha em termos de funções
racionais, e com isso resolver as convoluções no domínio do tempo recursivamente. O
algoritmo de Jacobi é utilizado para encontrar os autovetores que compõem a matriz
de transformação. De modo que um dos elementos de cada autovetor que compõe a
matriz de transformação seja real e constante ao longo de toda faixa de frequência, o
que faz com que todos os elementos dos autovetores se tornem funções de fase mínima.
Com a matriz de transformação normalizada, esta pode ser representada por funções
racionais (MARTI, 1988). Em seu trabalho, foram apresentadas algumas simulações de
transitórios eletromagnéticos em cabos subterrâneos e os resultados apresentaram um
pequeno desvio quando comparados com resultados experimentais. Estes desvios foram
justificados como sendo decorrentes de incertezas presentes nas simulações e nas medições.
O autor afirma que seu modelo também poderia ser utilizado para calcular transitórios
em linhas aéreas com circuitos múltiplos, mas não apresentou simulações considerando
este caso.

O comportamento da matriz de transformação modal para altas e baixas frequências
é investigado por Wedepohl, Nguyen e Irwin (1996) o qual afirma que a técnica de nor-
malização da matriz de transformação apresentada por Marti (1988) é válida somente
para cabos subterrâneos. Nos casos de linhas aéreas com circuitos múltiplos, nem sempre
os elementos da matriz de transformação têm um comportamento suave. Para resolver
este problema, a determinação dos autovetores que compõem a matriz de transformação
é feita utilizando o método de Newton-Raphson. Sendo que em algoritmos convenci-
onais utilizados na determinação dos autovetores de matrizes pode ocorrer a troca de
lugar dos autovalores em determinadas frequências, criando-se com isso saltos nos auto-
vetores encontrados, com o método de Newton-Raphson esse problema também é con-
tornado(WEDEPOHL; NGUYEN; IRWIN, 1996). Assim, a rotina apresentada é muito
estável e pode ser utilizada em simulações de transitórios eletromagnéticos em linhas
aéreas com forte assimetria.

Um método rápido e robusto para a representação de funções de transferência no
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domínio da frequência por uma soma de frações racionais é apresentado por Semlyen e
Gustavsen (1998). Para o qual, é utilizada a técnica do domínio modal para resolver as
equações de linha considerando uma matriz de transformação dependente da frequência.
A técnica apresentada consiste em utilizar o mesmo conjunto de polos para os elementos de
cada autovetor que compõe a matriz de transformação. Este método também é utilizado
para a matriz de propagação modal e para a matriz de admitância característica modal. A
normalização dos autovetores da matriz de transformação é realizada fixando um elemento
deste autovetor como unitário (MARTI, 1988). A principal diferença introduzida neste
trabalho é a utilização do mesmo conjunto de polos para todos os elementos de um
autovetor. Para o caso de cabos subterrâneos de baixa tensão, onde o isolamento externo
não é muito menor que o isolamento principal, a matriz de transformação e principalmente
a matriz de admitância característica apresentam fortes picos, o que exige o uso de polos
complexos para representar seus autovetores. Os resultados apresentados para linhas
aéreas não transpostas de circuitos simples ou múltiplos não foram tão precisos quanto os
resultados para cabos subterrâneos. Assim, não é possível obter uma correta representação
da matriz de transformação e da matriz de admitância característica apenas utilizando
polos estáveis. Uma abordagem diretamente no domínio das fases é sugerida para esses
casos específicos.

A simulação dos efeitos entre duas ou mais linhas aéreas paralelas pode ser feita
utilizando apenas modelos modais com matriz de transformação constante (SEMLYEN;
GUSTAVSEN; HENRIKSEN, 2012). Para isso, propõe-se uma simulação em que duas
linhas paralelas são modeladas de forma independente, sem acoplamento, assim, o aco-
plamento mútuo entre as duas linhas é representado por um modelo de espaço de estados
em uma ampla faixa de frequências. Os dados utilizados como entrada do modelo são a
corrente e tensão na terminação oposta da outra linha. A utilização de tensão e corrente
como dados de entrada garante que os acoplamentos indutivos e capacitivos sejam consi-
derados. O modelo proposto pelos autores é considerado mais preciso e bem divergente
do modelo modal convencional. Com isso, a abordagem proposta melhora a precisão nas
simulações de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão aéreas, com circuitos
paralelos, em comparação com o modelo modal com matriz de transformação constante.
Tal abordagem pode ser facilmente expandida e aplicada na análise de acoplamento entre
mais de dois circuitos (SEMLYEN; GUSTAVSEN; HENRIKSEN, 2012).

2.2.4 Representação no domínio das fases

As dificuldades encontradas na modelagem de linhas de transmissão aéreas e subterrâ-
neas utilizando a técnica de transformação modal incluindo a variação dos elementos das
matrizes de transformação com a frequência impulsionaram o estudo e a proposição de mo-
delos que pudessem solucionar as equações de linhas de transmissão diretamente no domí-
nio das fases, a fim de evitar utilização da transformação para o domínio modal. Desde en-
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tão, diferentes modelos foram desenvolvidos seguindo essa premissa (NAKANISHI; AME-
TANI, 1986; GUSTAVSEN; SLETBAK; HENRIKSEN, 1995; ANGELIDIS; SEMLYEN,
1995; NODA; NAGAOKA; AMETANI, 1996; NGUYEN; DOMMEL; MARTI, 1997; GUS-
TAVSEN; SEMLYEN, 1998; CASTELLANOS; MARTI, 1997; SEMLYEN; GUSTAVSEN;
HENRIKSEN, 2012; NODA, 2015). Em geral, tais modelos apresentam maior precisão
que os modelos baseados no domínio modal, especialmente no que se refere à simulação
computacional de regimes transitórios em linhas de transmissão aéreas com configurações
assimétricas ou em circuitos duplos e em cabos subterrâneos. A ideia principal de um
modelo no domínio das fases consiste em determinar o comportamento dinâmico da linha
diretamente neste domínio, evitando-se a transição para o domínio modal durante a simu-
lação no domínio do tempo (ARAÚJO; NEVES, 2005). Dentre os modelos desenvolvidos
diretamente no domínio das fases merece destaque o Universal Line Model (ULM), pro-
posto por Morched, Gustavsen e Tartibi (1999), que foi subsequentemente implementado
na plataforma PSCAD/EMTDC.

Um dos primeiros trabalhos dedicados à modelagem de linhas de transmissão para o
cálculo de transitórios eletromagnéticos diretamente no domínio das fases foi publicado
por Nakanishi e Ametani (1986). No modelo apresentado, a resposta ao impulso de uma
linha polifásica diretamente no domínio das fases é representada por meio da transformada
inversa de Laplace, levando-se em consideração todos os efeitos de depependência da
frequência da linha. A técnica proposta apresentou boa coerência com modelos teóricos
e resultados experimentais, mas se mostrou ineficiente em simulações com muitos passos
de simulação.

Um modelo para linhas de transmissão aéreas e subterrâneas que realiza as convoluções
em (73) diretamente no domínio das fases utilizando a técnica de convolução recursiva
é apresentado por Gustavsen, Sletbak e Henriksen (1995). A solução das convoluções
recursivas é obtida ajustando a parte mais importante da resposta ao degrau com funções
lineares e utilizando a transformada inversa de Fourier. Outra metodologia se baseia no
uso da técnica conhecida como Two-Sided Recursions (TSR), que aumenta a eficiência
computacional das convoluções necessárias para a simulação computacional de transitó-
rios no domínio das fases ao utilizar polinômios de baixa ordem em um procedimento
envolvendo duas convoluções (ANGELIDIS; SEMLYEN, 1995). Nesta técnica, os termos
em ambos os lados das equações avaliadas por polinômios de ordem reduzida são represen-
tados, substituindo assim uma convolução convencional por duas convoluções eficientes e
consequentemente ganhando em tempo de processamento.

A implementação de um modelo mais eficiente baseado no trabalho de Angelidis e
Semlyen (1995) foi apresentada por Noda, Nagaoka e Ametani (1996). O método tenta
resolver as convoluções presentes na solução das equações de linha baseado no modelo
Auto-Regressive Moving Average (ARMA). A transformada Z é utilizada para represen-
tar cada elemento das matrizes de admitância característica e de função de propagação
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como funções racionais no domínio Z. Um método de mínimos quadrados linearizado, de-
senvolvido neste trabalho, é utilizado para aproximação de cada elemento das matrizes de
admitância característica e de função de propagação no domínio das fases por um modelo
ARMA.

A adoção da síntese das matrizes de impedância característica e de função de pro-
pagação diretamente no domínio das fases através do ajuste de funções racionais de fase
mínima permite que os efeitos da dependência com a frequência dos parâmetros de linhas
de transmissão aéreas e subterrâneas sejam considerados de forma precisa (NGUYEN;
DOMMEL; MARTI, 1997). A rotina utilizada para síntese dessas funções é uma versão
modificada da rotina apresentada por Marti (1982) e Marti (1988). Dois novos modelos de
linha no domínio das fases que evitam o uso da matriz de transformação são apresentados
por Castellanos e Marti (1997). O primeiro modelo de linha, chamado de z-line, separa
as perdas (resistência e indutância interna) em uma matriz de parâmetros concentrados
dependente da frequência. Nesse caso, a indutância externa e a capacitância da linha são
representadas como um segmento de linha ideal. A síntese dos parâmetros dependentes
da frequência, feita por meio de uma aproximação por funções racionais, é realizada dire-
tamente no domínio das fases. Como neste modelo a representação das perdas é feita por
parâmetros concentrados, para simular a distribuição natural dos parâmetros da linha é
necessário utilizar certo número de seções no modelo. O segundo modelo, chamado de
id-line, considera a natureza distribuída e a dependência da frequência dos parâmetros de
linha. O modelo proposto por Castellanos e Marti (1997) representa a matriz da função
de propagação como uma combinação linear dos modos de propagação naturais (funções
escalares) com matrizes de coeficientes. Ambos os modelos apresentados por Castellanos
e Marti (1997) foram implementados e comparados com modelos já consolidados e apre-
sentaram bons resultados para a simulação de transitórios em uma linha de transmissão
não transposta de circuito duplo.

Dois modelos de linha de transmissão baseados no domínio das fases foram apresen-
tados por Semlyen e Gustavsen (1998). No primeiro, a síntese da matriz de função de
propagação e da matriz de admitância característica foi realizada diretamente no domínio
das fases utilizando a técnica de Vector Fitting. No segundo, utiliza-se a decomposição
modal para o cálculo da função de propagação supondo-se uma matriz de transformação
constante e um termo de correção no domínio das fases. Neste, demonstra-se que a matriz
de admitância característica e a matriz de função de propagação podem ser adequada-
mente representadas por funções racionais no domínio das fases, em casos de linhas aéreas.
No entanto, os elementos da matriz de propagação possuem uma forma mais complexa do
que os elementos da admitância característica, o que requer funções de alta ordem e polos
e zeros complexos para sua representação. O método de ajuste é realizado utilizando o
mesmo conjunto de polos para cada coluna das duas matrizes em questão. Utilizando os
dois modelos, foram apresentados resultados de simulações computacionais no domínio
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do tempo considerando uma linha aérea não transposta de 100 km de comprimento. Os
dois modelos apresentaram boa concordância com um modelo exato de linha de trans-
missão. Apesar de não terem apresentado resultados, os autores afirmam que os modelos
propostos poderiam ser aplicados em simulações de transitórios em linhas subterrâneas.

O modelo de linha no domínio das fases proposto por Morched, Gustavsen e Tartibi
(1999) merece destaque, pois seu uso tem se difundido nos últimos quinze anos após a
sua implementação na plataforma PSCAD/EMTDC. Este modelo pode ser aplicado com
precisão na simulação de transitórios eletromagnéticos em linhas aéreas e subterrâneas,
mesmo nos casos em que a matriz de transformação é fortemente dependente da frequên-
cia. A principal característica deste modelo consiste no ajuste da matriz de função de
propagação no domínio das fases. A representação da matriz de função de propagação
por meio de funções racionais é feita utilizando os polos e os tempos de atraso associados
aos modos. A matriz de propagação pode ser ajustada com suficiente precisão no domínio
das fases a partir dos polos calculados no domínio modal. Com esses polos e os tempos de
trânsito conhecidos, os resíduos são determinados resolvendo-se um problema de mínimos
quadrados. Os autovalores da matriz de propagação podem ser obtidos a partir de uma
matriz de transformação real e constante, calculada em uma frequência suficientemente
alta (por exemplo, 1 MHz) (MORCHED; GUSTAVSEN; TARTIBI, 1999). Outra consi-
deração deste modelo é a realização do agrupamento de modos que apresentem tempo de
trânsito semelhante, o que aumenta a sua eficiência computacional.

Em situações em que se deseja simular a propagação de ondas eletromagnéticas re-
sultantes de operações de manobras e chaveamento realizadas nas linhas de transmissão,
pode-se representar a mesma como sendo uma cascata de circuitos 𝜋. Nesse modelo cada
segmento é constituído de uma associação série e paralela de resistores e indutores que
resultam em uma resistência e uma indutância, variáveis em função da freqüência, que re-
presentam o efeito solo e o efeito pelicular (TAVARES; PISSOLATO; PORTELA, 1999).
Este modelo, que é desenvolvido diretamente no domínio do tempo, é então implemen-
tado em softwares do tipo EMTP. O fato de programas do tipo EMTP não serem de fácil
utilização leva a descrição das correntes e tensões em cascata de circuitos 𝜋 por meio
de variáveis de estado (NELMS et al., 1989). As equações de estado são então trans-
formadas em equações diferenciais e podem ser resolvidas utilizando qualquer linguagem
computacional.

A representação da linha por meio de variáveis de estado pode ser utilizada no ensino
de conceitos básicos de propagação de ondas em linhas de transmissão (NELMS et al.,
1989), na análise da distribuição de correntes e tensões ao longo da linha e na simulação
de transitórios eletromagnéticos em linhas de transmissão que tenham elementos não
lineares (MAMIS, 2003).

Nos últimos anos foram propostos modelos mais eficientes para o cálculo de transi-
tórios em linhas de transmissão no domínio das fases (SEMLYEN; GUSTAVSEN; HEN-
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RIKSEN, 2012; NODA, 2015). Em geral, tais modelos podem ser considerados versões
mais eficientes ou aprimoradas do modelo de Morched, Gustavsen e Tartibi (1999).

Representação por meio de cascata de circuitos 𝜋

Neste trabalho, iremos utilizar a modelagem através da cascata de circuitos 𝜋, de-
vido a sua facilidade de implementacao, representação simplificada através do espaço de
estados e capacidade de reprodução de transitórios simples. Assim, uma linha de trans-
missão monofásica de comprimento d pode ser representada por meio de uma cascata de
n circuitos 𝜋 conforme Figura 6.

Cada segmento consiste em uma resistência e uma indutância em série e um desvio
de condutância e capacitância em paralelo, como mostra a Figura 6. Nesta representação
de linha, um modelo de estado é formulado para o sistema de energia que usa as tensões
no capacitor e correntes no indutor como as variáveis de estado. Assim, as variáveis de
estado são encontradas através da resolução do conjunto de equações.

Figura 6 – Linha de comprimento d representada por meio de um circuito 𝜋.

Fonte: Costa (2013)

Na Figura 6, os parâmetros por unidade de comprimento de uma linha de transmissão
em circuito aberto são relacionados com o comprimento (d) e a quantidade de circuitos
𝜋 (n) a partir de (74).

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑅 = 𝑅′ 𝑑

𝑛

𝐿 = 𝐿′ 𝑑

𝑛

𝐺 = 𝐺′ 𝑑

𝑛

𝐶 = 𝐶 ′ 𝑑

𝑛

. (74)

No conjunto de equações (74), R’ e L’ são, respectivamente, a resistência e a indutância
longitudinal da linha por unidade de comprimento e os termos G’ e C’ são, respectiva-
mente, a condutância e a capacitância transversal da linha por unidade de comprimento,
calculados conforme apresentado em (32) e (47). Assim, para a montagem do modelo de
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circuito 𝜋, uma metade dos valores calculados da condutância G e da capacitância C é
colocada a cada início e final dos segmentos 𝜋 como mostrado na Figura 7.

Figura 7 – Representação de cascata de n circuitos 𝜋.

Fonte: Costa (2013)

Entre cada série de resistência e indutância não se tem a metade dos valores da ca-
pacitância e condutância, isso ocorre devido a cada saída de segmento de circuito 𝜋 se
conectar à entrada do circuito 𝜋 seguinte, sendo que capacitâncias e condutâncias em
paralelo se somam (COSTA, 2013).

Linha representada por um único circuito 𝜋

Considere uma linha de transmissão representada por um único circuito 𝜋, conforme
mostra a Figura 8.

Figura 8 – Representação para um circuito 𝜋.

Fonte: Costa (2013)

Na Figura 8, 𝑢(𝑡) é a tensão que alimenta a linha, 𝑖(𝑡) é a corrente longitudinal da
linha e 𝑣(𝑡) é a tensão transversal da linha. Para este circuito, são descritas as seguintes
equações:

𝑢(𝑡) − 𝑅𝑖(𝑡) − 𝐿
𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

− 𝑣(𝑡) = 0,

𝐿
𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡) + 𝑢(𝑡). (75)

Dividindo os dois lados da equação (75) por L, obtém-se:
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𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅

𝐿
𝑖(𝑡) − 1

𝐿
𝑣(𝑡) + 1

𝐿
𝑢(𝑡). (76)

Para um circuito 𝜋 em aberto, a corrente 𝑖(𝑡) é soma das correntes que passam através
da condutância e da capacitância, sendo 𝑖𝐺(𝑡) a corrente que passa através da condutância
e 𝑖𝐶(𝑡) a corrente que passa através do capacitor, logo:

𝑖(𝑡) = 𝑖𝐺(𝑡) + 𝑖𝐶(𝑡), (77)

sendo a corrente na condutância uma função da tensão, onde a tensão é 𝑣(𝑡) e a
condutância é 𝐺

2 , a corrente na condutância é:

𝑖𝐺 = 𝑣(𝑡)𝐺

2 . (78)

Substituindo a equação (78) em (77):

𝑖(𝑡) = 𝑣(𝑡)𝐺

2 + 𝑖𝐶(𝑡). (79)

Reescrevendo a equação (79), obtém-se:

𝑖𝐶(𝑡) = 𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡)𝐺

2 . (80)

Através dos estudos básicos de circuitos elétricos sabe-se que a tensão no capacitor é
dada pelo inverso da capacitância multiplicada pela integral da corrente no tempo.

𝑣(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶(𝑡)𝑑𝑡, (81)

substituindo a equação (80) em (81):

𝑣(𝑡) = 1
𝐶
2

∫︁ (︂
𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡)𝐺

2

)︂
𝑑𝑡 = 2

𝐶

∫︁ (︂
𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡)𝐺

2

)︂
𝑑𝑡. (82)

Derivando os dois lados da equação (82), ressaltando-se que a derivada da integral de
uma função é a própria função, tem-se que:

𝑑𝑣(𝑡)
𝑑𝑡

=
𝑑
(︁

2
𝐶

∫︀ (︁
𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡)𝐺

2

)︁
𝑑𝑡
)︁

𝑑𝑡
,
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𝑑𝑣(𝑡)
𝑑𝑡

= 2
𝐶

(︂
𝑖(𝑡) − 𝑣(𝑡)𝐺

2

)︂
= 2

𝐶
𝑖(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣(𝑡). (83)

Escrevendo as equações (76) e (83) na forma de equações de espaço de estados, tem-se:

[︁
𝑥
]︁

=
[︁
𝑖(𝑡) 𝑣(𝑡)

]︁𝑡
,

[︁
𝐴
]︁

=
⎡⎣−𝑅

𝐿
− 1

𝐿
2
𝐶

−𝐺
𝐶

⎤⎦ ,

[︁
𝐵
]︁

=
[︁

1
𝐿

0
]︁𝑡

,

[︁
𝑢
]︁

=
[︁
𝑢(𝑡)

]︁
.

Linha representada por dois circuitos 𝜋

A obtenção das equações de linha de transmissão representada por dois circuitos 𝜋 é
semelhante às deduções das equações para um único circuito, considerando alguns passos
adicionais. A Figura 9 mostra a representação com a utilização de dois circuitos do tipo
𝜋.

Figura 9 – Representação para dois circuitos 𝜋.

Fonte: Costa (2013)

Através do circuito da Figura 9, obtêm-se as seguintes equações:

𝑢(𝑡) − 𝑅1𝑖1(𝑡) − 𝐿1
𝑑𝑖1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑣1(𝑡) = 0, (84)

𝑣1(𝑡) − 𝑅2𝑖2(𝑡) − 𝐿2
𝑑𝑖2(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑣2(𝑡) = 0. (85)
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Reescrevendo as equações (84) e (85), têm-se:

𝑑𝑖1(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅1

𝐿1
𝑖1(𝑡) − 1

𝐿1
𝑣1(𝑡) + 1

𝐿1
𝑢(𝑡), (86)

𝑑𝑖2(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅2

𝐿2
𝑖2(𝑡) − 1

𝐿2
𝑣2(𝑡) + 1

𝐿2
𝑣1(𝑡). (87)

A corrente no capacitor do segundo circuito paralelo entre condutância e capacitor é
dada por:

𝑖𝐶(𝑡) = 𝑖1(𝑡) − 𝐺𝑣1(𝑡) − 𝑖2(𝑡) (88)

e a corrente no capacitor do terceiro circuito paralelo entre condutância e capacitor é
dada por:

𝑖𝐶(𝑡) = 𝑖2(𝑡) − 𝐺

2 𝑣2(𝑡). (89)

Para determinar a tensão diferencial nos paralelos capacitância e condutância, deve-
se determinar primeiro a tensão no capacitor em cada paralelo, sendo 𝑣1(𝑡) a tensão no
segundo paralelo e 𝑣2(𝑡) a tensão no terceiro paralelo. Assim,

𝑣1(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶(𝑡)𝑑𝑡. (90)

Substituindo a equação (88) na equação (90), tem-se:

𝑣1(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
(𝑖1(𝑡) − 𝑖2(𝑡) − 𝐺𝑣1(𝑡))𝑑𝑡. (91)

Para o terceiro paralelo,

𝑣2(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶(𝑡)𝑑𝑡, (92)

substituindo-se a equação (89) na equação (92), tem-se que:

𝑣2(𝑡) = 2
𝐶

∫︁
(𝑖2(𝑡) − 𝐺

2 𝑣2(𝑡))𝑑𝑡. (93)

Derivando as equações (91) e (93), obtêm-se as seguintes equações:
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𝑑𝑣1(𝑡)
𝑑𝑡

= 1
𝐶

𝑖1(𝑡) − 1
𝐶

𝑖2(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣1(𝑡), (94)

𝑑𝑣2(𝑡)
𝑑𝑡

= 2
𝐶

𝑖2(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣2(𝑡). (95)

Escrevendo-se as equações (86), (87), (94) e (95) na forma de equações de espaço de
estados, têm-se:

[︁
𝑥
]︁

=
[︁
𝑖1(𝑡) 𝑖2(𝑡) 𝑣1(𝑡) 𝑣2(𝑡)

]︁𝑡
,

[︁
𝐴
]︁

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
−𝑅1

𝐿1
0 − 1

𝐿1
0

0 −𝑅2
𝐿2

1
𝐿2

− 1
𝐿2

1
𝐶

− 1
𝐶

−𝐺
𝐶

0
0 2

𝐶
0 −𝐺

𝐶

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ ,

[︁
𝐵
]︁

=
[︁

1
𝐿1

0 0 0
]︁𝑡

,

[︁
𝑢
]︁

=
[︁
𝑢(𝑡)

]︁
.

Linha representada por três circuitos 𝜋

Os cálculos das equações para três circuitos 𝜋 serão os mesmos desenvolvidos ante-
riormente, a Figura 10 mostra a representação para uma linha de transmissão para este
tipo de configuração.

Figura 10 – Representação para três circuitos 𝜋.

Fonte: Costa (2013)
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Através do circuito da Figura 10, pode-se extrair as equações de malha que representam
a dinâmica do sistema.

𝑢(𝑡) − 𝑅1𝑖1(𝑡) − 𝐿1
𝑑𝑖1(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑣1(𝑡) = 0, (96)

𝑣1(𝑡) − 𝑅2𝑖2(𝑡) − 𝐿2
𝑑𝑖2(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑣2(𝑡) = 0, (97)

𝑣2(𝑡) − 𝑅3𝑖3(𝑡) − 𝐿3
𝑑𝑖3(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑣3(𝑡) = 0, (98)

reescrevendo as equações de (96) a (98).

𝑑𝑖1(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅1

𝐿1
𝑖1(𝑡) − 1

𝐿1
𝑣1(𝑡) + 1

𝐿1
𝑢(𝑡), (99)

𝑑𝑖2(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅2

𝐿2
𝑖2(𝑡) − 1

𝐿2
𝑣2(𝑡) + 1

𝐿2
𝑣1(𝑡), (100)

𝑑𝑖3(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝑅3

𝐿3
𝑖3(𝑡) − 1

𝐿3
𝑣3(𝑡) + 1

𝐿3
𝑣2(𝑡). (101)

As correntes nos três últimos arranjos em paralelo são:

𝑖𝐶1(𝑡) = 𝑖1(𝑡) − 𝐺𝑣1(𝑡) − 𝑖2(𝑡), (102)

𝑖𝐶2(𝑡) = 𝑖2(𝑡) − 𝐺𝑣2(𝑡) − 𝑖3(𝑡), (103)

𝑖𝐶3(𝑡) = 𝑖3(𝑡) − 𝐺

2 𝑣3(𝑡). (104)

A tensão no segundo paralelo é:

𝑣1(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶1(𝑡)𝑑𝑡. (105)

Assim, substituindo-se a equação (102) na equação (105), obtém-se:
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𝑣1(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
(𝑖1(𝑡) − 𝑖2(𝑡) − 𝐺𝑣1(𝑡))𝑑𝑡. (106)

A tensão no terceiro paralelo é dada por:

𝑣2(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶2(𝑡)𝑑𝑡. (107)

Assim, substituindo-se a equação (103) na equação (107), tem-se:

𝑣2(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
(𝑖2(𝑡) − 𝑖3(𝑡) − 𝐺𝑣2(𝑡))𝑑𝑡. (108)

Por fim, no quarto paralelo a tensão é:

𝑣3(𝑡) = 1
𝐶

∫︁
𝑖𝐶3(𝑡)𝑑𝑡. (109)

Então, substituindo-se a equação (104) na equação (109), tem-se:

𝑣3(𝑡) = 2
𝐶

∫︁
(𝑖3(𝑡) − 𝐺

2 𝑣3(𝑡))𝑑𝑡. (110)

As tensões diferenciais nos paralelos são determinadas através da diferenciação em
ambos os lados das equações (106), (108) e (110).

𝑑𝑣1(𝑡)
𝑑𝑡

= 1
𝐶

𝑖1(𝑡) − 1
𝐶

𝑖2(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣1(𝑡), (111)

𝑑𝑣2(𝑡)
𝑑𝑡

= 1
𝐶

𝑖2(𝑡) − 1
𝐶

𝑖3(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣2(𝑡), (112)

𝑑𝑣3(𝑡)
𝑑𝑡

= 2
𝐶

𝑖3(𝑡) − 𝐺

𝐶
𝑣3(𝑡). (113)

Escrevendo as equações (99) a (101) e (111) a (113) na forma de equações de espaço
de estados, têm-se:

[︁
𝑥
]︁

=
[︁
𝑖1(𝑡) 𝑖2(𝑡) 𝑖3(𝑡) 𝑣1(𝑡) 𝑣2(𝑡) 𝑣3(𝑡)

]︁𝑡
,
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[︁
𝐴
]︁

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−𝑅1
𝐿1

0 0 − 1
𝐿1

0 0
0 −𝑅2

𝐿2
0 1

𝐿2
− 1

𝐿2
0

0 0 −𝑅3
𝐿3

0 1
𝐿3

− 1
𝐿3

1
𝐶

− 1
𝐶

0 −𝐺
𝐶

0 0
0 1

𝐶
− 1

𝐶
0 −𝐺

𝐶
0

0 0 2
𝐶

0 0 −𝐺
𝐶

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
,

[︁
𝐵
]︁

=
[︁

1
𝐿1

0 0 0 0 0
]︁𝑡

,

[︁
𝑢
]︁

=
[︁
𝑢(𝑡)

]︁
.

Linha representada para n circuitos 𝜋

Na Figura 11, tem-se um exemplo de uma representação de linha para n circuitos 𝜋.

Figura 11 – Representação para n circuitos 𝜋.

Fonte: Costa (2013)

Sendo o vetor
[︁
𝑥
]︁

dado pela equação (114), a matriz
[︁
𝐵
]︁

expressa pela equação (115)
e a matriz

[︁
𝐴
]︁

dada pelas equações (117) a (121).

[︁
𝑥
]︁

=
[︁
𝑖1(𝑡) 𝑖2(𝑡) 𝑖3(𝑡) . . . 𝑣1(𝑡) 𝑣2(𝑡) 𝑣3(𝑡) . . . 𝑣𝑛(𝑡)

]︁𝑡
, (114)

[︁
𝐵
]︁

=
[︁

1
𝐿1

0 0 . . . 0 0 0 0 . . . 0
]︁𝑡

, (115)

[︁
𝑢
]︁

=
[︁
𝑢(𝑡)

]︁
, (116)
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[︁
𝐴
]︁

=
⎡⎣[︁𝐴1

]︁ [︁
𝐴2

]︁[︁
𝐴3

]︁ [︁
𝐴4

]︁⎤⎦ . (117)

Sendo,

[︁
𝐴1

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−𝑅1
𝐿1

0 0 . . . 0
0 −𝑅2

𝐿2
0 . . . 0

0 0 −𝑅3
𝐿3

. . . 0
... ... ... . . . ...
0 0 0 . . . −𝑅𝑛

𝐿𝑛

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (118)

[︁
𝐴2

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

− 1
𝐿1

0 0 . . . 0
1

𝐿2
− 1

𝐿2
0 . . . 0

0 1
𝐿3

− 1
𝐿3

. . . 0
... ... ... . . . ...
0 0 . . . 1

𝐿𝑛
− 1

𝐿𝑛

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (119)

[︁
𝐴3

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1
𝐶

− 1
𝐶

0 . . . 0
0 1

𝐶
− 1

𝐶
. . . 0

0 0 1
𝐶

. . . − 1
𝐶

... ... ... . . . ...
0 0 0 . . . 2

𝐶

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (120)

[︁
𝐴4

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−𝐺
𝐶

0 0 . . . 0
0 −𝐺

𝐶
0 . . . 0

0 0 −𝐺
𝐶

. . . 0
... ... ... . . . ...
0 0 0 . . . −𝐺

𝐶

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (121)

Linha trifásica representada para n circuitos 𝜋

Considerando uma linha de transmissão trifásica representada por circuitos do tipo
𝜋, pode-se ampliar o exemplo de propagação de ondas utilizando circuito 𝜋 para linha
monofásica como mostra a Figura 12. Desta forma, conforme apresentado em Zanetta
(2006), pode-se formular o sistema trifásico com comportamento para uma cascata de
circuitos 𝜋 de forma simplificada.

Para simplificação de notação, adotam-se 𝑖𝑥(𝑡) = 𝑖𝑥 e 𝑣𝑥(𝑡) = 𝑣𝑥, onde 𝑥 representa
o índice referente à fase considerada. Assim, para variações de tensão ao longo do eixo
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Figura 12 – Linha de transmissão trifásica com parâmetros distribuídos.

Adaptado de Zanetta (2003)

𝑥, têm-se as matrizes de resistências e indutâncias distribuídas que se relacionam com as
tensões e correntes ao longo do eixo:

− 𝜕

𝜕𝑥

⎛⎜⎜⎜⎝
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑣𝑎

𝑣𝑏

𝑣𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦
⎞⎟⎟⎟⎠ =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑅𝑎𝑎 𝑅𝑎𝑏 𝑅𝑎𝑐

𝑅𝑏𝑎 𝑅𝑏𝑏 𝑅𝑏𝑐

𝑅𝑐𝑎 𝑅𝑐𝑏 𝑅𝑐𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦+ 𝜕

𝜕𝑡

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐿𝑎𝑎 𝐿𝑎𝑏 𝐿𝑎𝑐

𝐿𝑏𝑎 𝐿𝑏𝑏 𝐿𝑏𝑐

𝐿𝑐𝑎 𝐿𝑐𝑏 𝐿𝑐𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦ . (122)

Para variações de corrente ao longo do eixo 𝑥, desprezando-se as condutâncias, escreve-
se para a fase a:

− 𝜕

𝜕𝑥
𝑖𝑎 = 𝜕

𝜕𝑥
[𝐶𝑡𝑎𝑣𝑎 + 𝐶𝑎𝑏(𝑣𝑎 − 𝑣𝑏) + 𝐶𝑎𝑐(𝑣𝑎 − 𝑣𝑐)] ,

− 𝜕

𝜕𝑥
𝑖𝑎 = 𝜕

𝜕𝑥
[𝐶𝑎𝑎𝑣𝑎 − 𝐶𝑎𝑏𝑣𝑏 − 𝐶𝑎𝑐𝑣𝑐] ,

sendo:

𝐶𝑎𝑎 = 𝐶𝑡𝑎 + 𝐶𝑎𝑏 + 𝐶𝑎𝑐,

𝐶𝑏𝑏 = 𝐶𝑡𝑏 + 𝐶𝑏𝑎 + 𝐶𝑏𝑐,

𝐶𝑐𝑐 = 𝐶𝑡𝑐 + 𝐶𝑐𝑎 + 𝐶𝑐𝑏,

repetindo o procedimento para as fases 𝑏 e 𝑐, monta-se a equação com a matriz de
capacitâncias:

− 𝜕

𝜕𝑥

⎛⎜⎜⎜⎝
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦
⎞⎟⎟⎟⎠ = 𝜕

𝜕𝑡

⎡⎢⎢⎢⎣
𝐶𝑎𝑎 𝐶𝑎𝑏 𝐶𝑎𝑐

𝐶𝑏𝑎 𝐶𝑏𝑏 𝐶𝑏𝑐

𝐶𝑐𝑎 𝐶𝑐𝑏 𝐶𝑐𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦
⎡⎢⎢⎢⎣
𝑣𝑎

𝑣𝑏

𝑣𝑐

⎤⎥⎥⎥⎦ . (123)
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A partir do que foi apresentado nas equações 122 e 123, pode-se comparar com o equa-
cionamento apresentado na seção anterior e realizar o desenvolvimento a partir da fixação
do valor de deslocamento 𝑥 para o comprimento do circuito 𝜋. Assim, o equacionamento
no espaço de estados para uma cascata de circuitos 𝜋 de uma linha trifásica pode ser
apresentado como pode ser visto de (124) a (130).

[︁
𝑥
]︁

=
[︁
[𝑖1(𝑡)] [𝑖2(𝑡)] [𝑖3(𝑡)] . . . [𝑣1(𝑡)] [𝑣2(𝑡)] [𝑣3(𝑡)] . . . [𝑣𝑛](𝑡)

]︁𝑡
, (124)

[︁
𝐵
]︁

=
[︁
[𝐿−1

1 ] . . . . . . . . . . . . .
]︁𝑡

, (125)

[︁
𝑢
]︁

=
[︁
𝑢(𝑡)

]︁
, (126)

[︁
𝐴
]︁

=
⎡⎣[︁𝐴1

]︁ [︁
𝐴2

]︁[︁
𝐴3

]︁ [︁
𝐴4

]︁⎤⎦ . (127)

Sendo,

[︁
𝐴1

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−[𝐿1]−1[𝑅1] . . . . . .

. −[𝐿2]−1[𝑅2] . . . . .

. . −[𝐿3]−1[𝑅3] . . . .

... ... ... . . . ...

. . . . . . −[𝐿𝑛]−1[𝑅𝑛]

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (128)

[︁
𝐴2

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

−[𝐿1]−1 . . . . . .

[𝐿2]−1 −[𝐿2]−1 . . . . .

. [𝐿3]−1 −[𝐿3]−1 . . . .

... ... ... . . . ...

. . . . . [𝐿𝑛]−1 −[𝐿𝑛]−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
, (129)

[︁
𝐴3

]︁
=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

[𝐶]−1 −[𝐶]−1 . . . . .

. [𝐶]−1 −[𝐶]−1 . . . .

. . [𝐶]−1 . . . −[𝐶]−1

... ... ... . . . ...

. . . . . . 2[𝐶]−1

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. (130)
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Como a condutância é desprezada, a matriz [𝐴4] é uma matriz quadrada de zeros de
ordem igual ao número de fases multiplicado pelo número de circuitos 𝜋. Vale ressaltar
que os elementos do espaço de estados presentes no equacionamento anterior são matrizes
com ordens equivalentes ao número de fases multiplicado pelo número de circuitos 𝜋. As
matrizes que representam os parâmetros próprios e mútuos de um circuito para uma linha
de transmissão trifásica possuem dimensão igual ao número de fases da linha, neste caso
igual a 3, e podem ser calculados conforme parâmetro distribuído equivalente aplicado a
equação (74).

Os resultados obtidos anteriormente para a linha de transmissão com os terminais
em aberto podem ser estendidos para as linhas de transmissão com os terminais em
curto-circuito e com uma carga resistiva, o que diferencia da linha de transmissão com
os terminais em aberto é que a última linha da matriz

[︁
𝐴
]︁

tem seus valores modificados.
No entanto, para os fins desta dissertação, serão utilizadas as equações apresentadas
anteriormente devido os sistemas em análise serem circuitos em aberto.

2.3 Conclusão

Neste capítulo, foi descrito o procedimento usualmente aplicado para o cálculo dos
parâmetros elétricos de uma linha polifásica genérica, que também pode ser aplicado e
extendido para o caso de linhas monofásicas.

Os fatores que influenciam o cálculo dos parâmetros das linhas de transmissão são apre-
sentados, desta forma, a resistência em corrente alternada é influenciada pela frequência
devido ao efeito pelicular e pelo efeito do solo que varia segundo a resistividade, permissi-
vidade e condutividade deste que se alteram com tipo de solo e condições atmosféricas. A
indutância é influenciada por todas as aproximações consideradas na análise eletromagné-
tica, além do efeito pelicular e do solo. A condutância para linhas aéreas é normalmente
desconsiderada, entretanto as perdas não podem ser quantificadas. Estas são influenciadas
pelo efeito corona e correntes de fuga nos isoladores que dependem que as condições at-
mosféricas sejam favoráveis. A capacitância é influenciada pelas considerações assumidas
na análise da natureza eletromagnética e pelo efeito dos condutores e das estruturas na
vizinhança de cada linha e o solo. Assim, os conceitos de impedância e admitância mútuas
e próprias são introduzidos e devidamente equacionados. O efeito pelicular (skin effect),
relativo à impedância interna ou própria de um condutor, é representado em função da
frequência por meio de uma forma modificada da função de Bessel e o efeito do retorno
da corrente através do solo sobre os parâmetros é representado pelas séries infinitas e
trigonométricas de Carson, sendo chamados de termos de correção de Carson.

Como a presente pesquisa se destina ao trabalho com modelos simples para linhas, o
modelo a ser utilizado será a representação no espaço de estados de um modelo de cascata
de circuitos 𝜋 como apresentado em Tavares, Pissolato e Portela (1999) e Costa (2013). A
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escolha deste modelo de representação se deve ao fato de sua simplicidade e boa precisão
para representação de linhas em regime permanente e alguns transitórios simples como
chaveamentos, outro motivo é a possibilidade de realização em conjunto com a ferramenta
de estimação a ser utilizada neste trabalho que será apresentada em capítulo posterior.
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Capítulo 3
Representação e identificação de

sistemas

A representação do modelo matemático de um sistema é importante para diversas aná-
lises, assim, através das leis da física envolvidas no processo e das equações construtivas
dos elementos que compõem o sistema é possível representar assiduamente o comporta-
mento do sistema estudado. Como método mais comum, a função de transferência do
sistema representa de maneira eficaz o comportamento de um sistema arbitrário linear,
obtendo assim uma representação matemática fiel da resposta em frequência do sistema.
Entretanto, em algumas situações onde a análise de um sistema pode não ser tão direta,
plantas mais complexas com múltiplas entradas e saídas, variantes no tempo e não linea-
res, podem necessitar de técnicas diferentes mais favoráveis para representação do modelo
matemático do sistema.

Neste capítulo, o principal objetivo é formalizar o embasamento teórico utilizado para a
execução do estudo. Inicialmente, apresentar-se-ão a teoria sobre representação no espaço
de estados e sua relação com os sistemas reais. Em seguida, definir-se-ão estimativas
e a função de observadores em sistemas de controle. Por fim, o capítulo trará uma
revisão sobre os modelos tradicionais do Filtro de Kalman ou Kalman Filter (KF), suas
características e particularidades, e sobre o Filtro de Kalman Unscented ou Unscented
Kalman Filter (UKF) que será utilizado para a análise e fechamento deste estudo.

3.1 Representação no espaço de estados

O uso de espaço de estados é um método alternativo capaz de representar o sistema
tão fielmente quanto a função de transferência, entretanto este utiliza uma abordagem
temporal do sistema.
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3.1.1 Variáveis de estado

Um sistema representado por equações diferenciais de ordem n, pode ser descrito por
um conjunto de n equações de primeira ordem, denominadas de equações de estado,
juntamente com outro conjunto de m equações, denominadas de Equações de Saída.
As equações de estado são associadas a um vetor, denominado vetor de estado. As
componentes deste vetor são chamadas de variáveis de estado (OGATA; SEVERO, 1998).
Assim, um sistema do tipo Single input - Single output (SISO) de ordem n pode ser
descrito por n equações diferenciais e uma equação de saída, sendo, por exemplo, um
sistema contínuo de terceira ordem do tipo SISO representado por:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

.
𝑥1= 𝑓1(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑢)
.
𝑥2= 𝑓2(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑢)
.
𝑥3= 𝑓3(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑢)

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑢)

,

onde as equações de .
𝑥1,

.
𝑥2 e .

𝑥3 são as equações de estado do sistema e 𝑦 é a equação
de saída. Pode-se notar que 𝑥1, 𝑥2 e 𝑥3 e a entrada 𝑢 são parâmetros que determinam as
equações de estado e a saída do sistema. Como 𝑢 é a entrada, tem-se 𝑥1, 𝑥2 e 𝑥3 como as
variáveis de estado do sistema ou, ainda, pode-se descrever o vetor de estados como:

x =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥1

𝑥2

𝑥3

⎤⎥⎥⎥⎦ .

De maneira similar para o mesmo sistema no domínio discreto, pode-se realizar a
mesma análise e determinar o vetor de estados x(k), como segue a seguir.

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑥1(𝑘 + 1) = 𝑓1(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘), 𝑥3(𝑘), 𝑢(𝑘))

𝑥2(𝑘 + 1) = 𝑓2(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘), 𝑥3(𝑘), 𝑢(𝑘))

𝑥3(𝑘 + 1) = 𝑓3(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘), 𝑥3(𝑘), 𝑢(𝑘))

𝑦(𝑘) = 𝑓(𝑥1(𝑘), 𝑥2(𝑘), 𝑥3(𝑘), 𝑢(𝑘))

.

É importante observar que devido ao sistema ser discreto não se tratam de equações
diferenciais uma vez que o sistema é amostrado e não um sinal contínuo. Assim, para o
caso discreto o vetor de estados é dado a seguir:

x(𝑘) =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑥1(𝑘)
𝑥2(𝑘)
𝑥3(𝑘)

⎤⎥⎥⎥⎦ .
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O estado de um sistema é uma estrutura matemática constituída por um conjunto de
n variáveis 𝑥1(𝑡), 𝑥2(𝑡), . . . , 𝑥𝑛(𝑡), chamadas variáveis de estado, em que os valores iniciais
𝑥𝑖(𝑡0) desse conjunto (𝑖 = 1, . . . , 𝑛) e as entradas 𝑢𝑗(𝑡)(𝑗 = 1, . . . , 𝑚) para 𝑡 ≥ 𝑡0 são
suficientes para descrever univocamente a resposta futura do sistema. Existe um conjunto
mínimo das variáveis de estado requerido para representar um dado sistema (CHEN,
1994). Desta forma, sistemas elétricos e mecânicos podem ser descritos diretamente em
variáveis de estado. Geralmente, em sistemas elétricos, escolhem-se como variáveis de
estado corrente de indutores e tensão de capacitores, pois estão relacionados com o estado
de energia do sistema devido serem elementos armazenadores de energia. Fontes de tensão
ou de corrente são escolhidas como membros do vetor de entradas 𝑢(𝑡). Qualquer sinal
de tensão, corrente ou suas derivadas pode ser a saída. No caso mais geral, qualquer
combinação linear destes sinais pode ser a saída do sistema. Já em sistemas mecânicos,
escolhem-se como variáveis de estado posições e velocidades de corpos analisados. Forças
ou torques externos são escolhidos como constituintes do vetor de entrada. Qualquer sinal
de velocidade, aceleração ou posição pode ser uma forma de saída. No caso mais geral,
qualquer combinação linear destes sinais pode ser a saída (OGATA; SEVERO, 1998).
Assim, as variáveis de estado de um sistema elétrico são escolhidas de forma que tenham
relação com o estado de energia deste, já as entradas do sistema são escolhidas de forma
que tal grandeza possa vir a alterar o estado de energia do sistema ou as variáveis de
estado.

3.1.2 Espaço de estados

O espaço de estados é o espaço definido em 𝑋𝑛 de dimensão n, sendo um subespaço de
R𝑛, e o estado 𝑥(𝑡), em um dado instante de tempo 𝑡, é um ponto de R𝑛 (CHEN, 1994).
Desta forma, um sistema de estados deve ser definido a partir de suas equações de estados,
por exemplo, para um dado sistema arbitrário de segunda ordem como o apresentado em
(131) são necessárias duas variáveis de estado para sua representação.

𝑢(𝑡) =𝑚
..
𝑦 + 𝑐

.
𝑦 + 𝑘𝑦 . (131)

Assim, as variáveis responsáveis por corresponderem às condições iniciais do sistema
são as variáveis de estado para o caso arbitrário em questão.

⎧⎨⎩𝑥1 = 𝑦

𝑥2 =
.
𝑦

, (132)

derivando o sistema apresentado em (132) e relacionando com (131), obtêm-se:

.
𝑥1=

.
𝑦, (133)
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.
𝑥2= − 1

𝑚
(𝑘𝑦+ 𝑐

.
𝑦) + 1

𝑚
𝑢. (134)

Assim, representando as equações (133) e (134) em termos de variáveis de estado,
têm-se:

.
𝑥1= 𝑥2, (135)

.
𝑥2= − 𝑘

𝑚
𝑥1 − 𝑐

𝑚
𝑥2 + 1

𝑚
𝑢. (136)

As equações (135) e (136) são a representação do sistema arbitrário de segunda ordem
no espaço de estados. A representação de qualquer sistema linear no espaço de estados
pode ser feita de forma matricial como sendo:

⎧⎪⎨⎪⎩
[︁

.
𝑥
]︁

=
[︁
𝐴
]︁ [︁

𝑥
]︁

+
[︁
𝐵
]︁ [︁

𝑢
]︁

[︁
𝑦
]︁

=
[︁
𝐻
]︁ [︁

𝑥
]︁

+
[︁
𝐷
]︁ [︁

𝑢
]︁. (137)

O sistema mostrado na equação (137) pode ser resolvido através de métodos de inte-
gração numérica. Dentre estes métodos podem ser citados o método de Euler, a fórmula
de Heun (ou regra do trapézio para integração numérica) e os métodos de Runge-Kutta.
Uma linha de transmissão pode ser representada como um sistema dinâmico de n equa-
ções de estados e m equações de saída, sendo que quando representada pelo modelo de
uma cascata de circuitos 𝜋 apresenta suas variáveis de estado em uma notação compacta
de equações diferenciais de estado como apresentado em 2.2.4.

3.2 Controlabilidade e observabilidade

Os conceitos de controlabilidade e observabilidade são fundamentais para a teoria de
controle moderno. Estes conceitos definem quando um sistema pode ser observado e o
quão controlável este pode ser. De maneira mais direta, a controlabilidade trata de como
o estado de um sistema pode ser controlado por uma entrada ou não e observabilidade
indica a possibilidade do estado inicial ser observado a partir da saída.

Uma definição de controlabilidade é apresentada em Furuta, Sano e Atherton (1988)
em que um sistema linear é controlável se existe um vetor de entrada 𝑢(𝑡) para 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 ,
com 𝑇 ≥ 0 e finito, tal que o sistema vai da condição inicial 𝑥(0) = 0 para qualquer
estado 𝑥 no intervalo de tempo 𝑇 . Já uma definição de observabilidade é apresentada
também por Furuta, Sano e Atherton (1988) sendo que um sistema linear é observável,
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se qualquer condição inicial 𝑥(0) pode ser obtida conhecendo as entradas 𝑢(𝑡) e as saídas
𝑦(𝑡) do sistema para todo instante de tempo 𝑡 entre 0 e 𝑇 ≥ 0. Desta forma, podem-
se enunciar os conceitos de controlabilidade e observabilidade para sistemas contínuos e
discretos como se segue.

o Controlabilidade

– Tempo Contínuo → Um sistema é controlável se, para qualquer estado inicial
𝑥(0), em qualquer momento final 𝑡 ≥ 0, existir uma manobra capaz de transferir
o estado 𝑥 para qualquer valor desejado no tempo 𝑡.

– Tempo Discreto → Um sistema é controlável se, para qualquer estado inicial
𝑥0 em um dado instante, existir uma manobra capaz de transferir o estado 𝑥

para qualquer valor desejado no instante 𝑘.

o Observabilidade

– Tempo Continuo → Um sistema é dito observável se, em um momento final
arbitrário 𝑡 ≥ 0, um estado inicial arbitrário 𝑥(0) pode ser determinado unica-
mente com o conhecimento da entrada 𝑢(𝜏) e a saída 𝑦(𝜏), para todo 𝜏 ∈ [0, 𝑡].

– Tempo Discreto → Um sistema é observável se, em um instante qualquer 𝑘, um
estado inicial qualquer 𝑥0 pode ser identificado unicamente com o conhecimento
da entrada 𝑢𝑖 e da saída 𝑦𝑖, para todo 𝑖 ∈ [0, 𝑘].

3.3 Estimação

A habilidade de estimar consiste em formar juízo ou ter opinião sobre um determinado
parâmetro com base em um julgamento de valor ou grandeza. Em estatística, para se
estimar um parâmetro ou uma característica numérica de uma população, considera-se
uma função conveniente, que só dependa dos valores da amostra, a qual se dá o nome
de estimador do parâmetro em estudo. Ao valor desta função, calculado para uma deter-
minada amostra recolhida, chama-se estimativa. Assim, a definição de estimador é dada
por uma regra que permita uma "aproximação"de uma determinada quantidade baseada
em dados observados, de maneira que o valor determinado seja o mais próximo do valor
real. (EHLERS, 2007)

As técnicas de estimativas são frequentemente aplicadas em engenharia de navega-
ção e rastreamento, determinação de trajetórias e sistemas dinâmicos em geral (PLETT,
2004; WENZEL et al., 2006; LOURENS et al., 2012). Para sistemas de controle, técni-
cas ótimas de estimativas têm papel fundamental para o desenvolvimento de um projeto
eficiente, uma vez que, para a análise de um determinado sistema, o primeiro passo é a
modelagem matemática concebida através de conceitos físicos conhecidos ou dados ex-
perimentais (OGATA, 1995; OGATA; SEVERO, 1998). O primeiro passo para se obter
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estimativas de um determinado sistema é a análise do modelo matemático do fenômeno
em questão, a modelagem de um fenômeno normalmente é feita através de simples obser-
vações, assim informações sobre as taxas de variação do fenômeno podem ser coletadas.
Desta forma, descrevem-se as equações diferenciais associadas ao sistema em análise e a
partir da solução destas equações, tem-se uma possível descrição do fenômeno.

Para qualquer variável ou parâmetro, existem três quantidades de interesse: o valor
real, o valor medido e o valor estimado. Normalmente, em qualquer situação prática, o
valor real é desconhecido, porém através de técnicas de estimativa, é possível aproximar-se
dele pelo valor estimado e o valor medido é a quantidade observada diretamente por um
sensor, normalmente corrompida por ruído. Medições nunca são perfeitas e, em qualquer
ambiente onde um determinado sistema atue, este está sujeito a perturbações conhecidas
ou não, que não são facilmente identificadas e muitas vezes impossíveis de serem isoladas.
O principal objetivo dos estimadores é encontrar um valor ótimo para um determinado
parâmetro x, tal que este esteja suficientemente próximo de seu valor real, a partir de
uma combinação de técnicas estatísticas e das observações da grandeza 𝑥 ou de qualquer
outra grandeza que se relacione com 𝑥. Tanto o valor estimado da grandeza, denotado
por �̂�, quanto o valor medido, denotado por �̃� ou z, são valores que representam o valor
real de 𝑥, entretanto ambos possuem erros como se pode observar das equações abaixo.

𝑥 = �̂� + 𝑤, (138)

𝑧 = [𝐻]�̂� + 𝑣. (139)

Na equação (139), pode-se observar que a relação do valor estimado �̂� com o valor
medido 𝑧 é dada através de 𝑣, este é denominado erro de medida ou de medição, o mesmo
é responsável por representar as imperfeições no processo de medição e é comumente
aproximado por algum processo conhecido, como um ruído gaussiano, por exemplo. Já
na equação (138), tem-se a relação do valor real 𝑥 com o valor estimado �̂� diferenciados
por 𝑤, denominado por erro residual.

3.3.1 Método dos mínimos quadrados

Para solucionar problemas como do sistema (140) de maneira a obter um resultado
ótimo para

[︁
𝑥
]︁
, Carl Friedrich Gauss em 1795 propôs as bases fundamentais do método

dos mínimos quadrados. Esta é uma técnica de otimização matemática que procura
encontrar o melhor ajuste para um conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos
quadrados das diferenças entre o valor estimado e os dados observados (SORENSON,
1970). Desta forma, suponha-se que o sistema estudado seja semelhante ao apresentado
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em (140), sendo que para cada observação i do sistema, tem-se um resultado 𝑘𝑖. É
notório que o sistema sofre pequenas variações de uma amostra para outra de naturezas
desconhecidas e não idênticas, logo para cada uma das observações é tomado um resultado
𝑘𝑖 diferente (CUSTODIO; ANDRADE; AUGUSTO, 1997). Assim,

[︁
𝐵
]︁

=
[︁
𝐴
]︁ [︁

𝑥
]︁

, (140)

onde:

[︁
𝐵
]︁

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑏1

𝑏2
...

𝑏𝑚

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
[︁
𝑥
]︁

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑥1

𝑥2
...

𝑥𝑛

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
[︁
𝐴
]︁

=

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣
𝑎11 𝑎12 . . . 𝑎1𝑛

𝑎21 𝑎22 . . . 𝑎2𝑛

... ... . . . ...
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 . . . 𝑎𝑚𝑛

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦ .

O objetivo do Método dos mínimos quadrados (MMQ) é estimar um vetor
[︁
𝑥
]︁

que
esteja o mais próximo possível de 𝑥 real, de maneira que o sistema (140) seja aquele
que melhor representa o sistema em estudo. Para solucionar o problema, é necessário
determinar o vetor

[︁
𝑥
]︁

para o qual a soma do valor quadrático da diferença entre o valor
estimado do sistema e cada observação 𝑖 deva ser a menor possível (SORENSON, 1970;
CUSTODIO; ANDRADE; AUGUSTO, 1997). A teoria e equacionamento apresentados
a seguir são baseados conforme Sorenson (1970) e Custodio, Andrade e Augusto (1997).

Assim, partindo da ideia de um sistema com entrada 𝑥 e saída 𝑦, que foi observado
durante um determinado tempo, sendo possível a coleta de 𝑛 amostras. O objetivo é
estimar os valores dos parâmetros 𝑎 e 𝑏 da equação 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 (Figura 13), de modo que
a reta projetada esteja o mais próximo possível dos pontos observados. A seguir, inicia-se
o estudo do equacionamento do método dos mínimos quadrados para um caso linear de
duas dimensões.

Figura 13 – Distância de um ponto (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) à reta 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥.
𝑦

𝑥

𝑎 + 𝑏𝑥𝑖

(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥

Fonte: Custodio, Andrade e Augusto (1997).

Desta forma, considera-se um caso em que um determinado experimento produza um
conjunto de 𝑁 pontos caracterizados pelas coordenadas (𝑥𝑖,𝑦𝑖), onde 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑁 .
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Sendo a variável dependente 𝑦 e 𝑥 a variável independente, caracteriza-se o conjunto
de pontos experimentais como: (𝑥𝑖,𝑦𝑒𝑥𝑝

𝑖 ). Matematicamente, pode-se determinar através
de função matemática qualquer valor de 𝑦𝑖 para cada 𝑥𝑖. Aos valores de 𝑦𝑖 estimados
matematicamente, denominam-se por 𝑦𝑒𝑠𝑡

𝑖 . O método de mínimos quadrados sugere que o
vetor 𝑦𝑒𝑠𝑡 deverá ser determinada de tal maneira que a diferença em relação ao conjunto
de dados experimentais (𝑄), 𝑦𝑒𝑥𝑝, seja mínima no sentido de (141).

𝑄 =
𝑁∑︁

𝑖=1
(𝑦𝑒𝑥𝑝

𝑖 − 𝑦𝑒𝑠𝑡
𝑖 )2. (141)

Para se ajustar uma função específica no espaço, utilizam-se parâmetros que podem
ser representados pelas letras 𝑎, 𝑏, 𝑐, . . .; por exemplo, por um plano (𝑥,𝑦) passam infinitas
retas representadas por 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥. No entanto, apenas uma reta específica será definida
pela escolha apropriada de 𝑎 e 𝑏. No caso de um ajuste de mínimos quadrados, os
parâmetros devem ser ajustados de tal maneira que os valores de 𝑦𝑒𝑠𝑡 se aproximem ao
máximo dos valores de 𝑦𝑒𝑥𝑝 ou que a diferença quadrática entre 𝑦𝑒𝑥𝑝 e 𝑦𝑒𝑠𝑡 seja mínima,
o cálculo desta diferença envolve o uso de derivadas parciais ou a teoria de inversão ou
pseudo-inversão de matrizes para sistemas com múltiplas variáveis. Desta forma, deve-se
derivar 𝑄 em relação a cada um dos parâmetros 𝑎, 𝑏, 𝑐, . . ., igualando cada uma dessas
derivadas a zero. Isto é:

𝜕𝑄

𝜕𝑎
= 𝜕𝑄

𝜕𝑏
= 𝜕𝑄

𝜕𝑐
= . . . = 0. (142)

A ação de igualar as derivadas parciais a zero como em (142) é uma condição necessária
para que se tenha a variação mínima dos valores experimentais com relação a uma função.
A série de derivadas produz um conjunto de equações em função dos parâmetros 𝑎, 𝑏, 𝑐, . . .,
que, em alguns casos, possibilita determinar os valores desses parâmetros em função do
conjunto de pontos (𝑥,𝑦) experimentais. Este procedimento pode ser ilustrado através
da determinação dos parâmetros 𝑎 e 𝑏 usados para ajustar uma reta, 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥, a um
conjunto de 𝑁 pontos experimentais (𝑥,𝑦). A equação (141) para este caso específico deve
ser escrita como:

𝑄 =
𝑁∑︁

𝑖=1
[𝑦𝑒𝑥𝑝

𝑖 − 𝑦𝑒𝑠𝑡
𝑖 (𝑥𝑖, 𝑏, 𝑎)]2. (143)

Nesta expressão, são conhecidos os valores de 𝑦𝑒𝑥𝑝
𝑖 e de 𝑥𝑖 e se pretende determinar os

valores de 𝑎 e 𝑏, de tal maneira que 𝑄 seja mínimo. Reescrevendo a equação (143) em
função dos dados experimentais e dos parâmetros 𝑎 e 𝑏 que se buscam determinar, tem-se
que:
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𝑄 =
𝑁∑︁

𝑖=1
[𝑦𝑒𝑥𝑝

𝑖 − (𝑏𝑥𝑖 + 𝑎)]2,

derivando 𝑄 em relação a 𝑎 e 𝑏 e considerando genericamente 𝑦𝑒𝑥𝑝
𝑖 = 𝑦𝑖, obtêm-se as

expressões (144) e (145).

𝜕𝑄

𝜕𝑏
= 𝑏

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑥2
𝑖 + 𝑎

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 −
𝑁∑︁

𝑖=1
𝑥𝑖𝑦𝑖 = 0, (144)

𝜕𝑄

𝜕𝑎
= 𝑏

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑥𝑖 + 𝑁𝑎 −
𝑁∑︁

𝑖=1
𝑦𝑖 = 0. (145)

Como pode ser visto, têm-se duas equações e os valores das duas incógnitas 𝑎 e 𝑏

podem ser determinados. As equações (144) e (145) podem ser rearranjadas fornecendo
expressões para 𝑎 e 𝑏 em função apenas de 𝑦 e 𝑥.

𝑏 = 𝑁
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖𝑦𝑖 −∑︀𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑦𝑖

𝑁
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥2
𝑖 − (∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖)2 , (146)

𝑎 =
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑦𝑖
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥2
𝑖 −∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖𝑦𝑖

𝑁
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥2
𝑖 − (∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖)2 . (147)

Executando a multiplicação dos dois lados da equação (140) pela matriz transposta
de
[︁
𝐴
]︁
, pode-se representar a solução de forma matricial.

[︁
𝐴
]︁𝑇 [︁

𝐴
]︁ [︁

𝑘
]︁

=
[︁
𝐴
]︁𝑇 [︁

𝐵
]︁

, (148)

onde:

[︁
𝐴
]︁𝑇 [︁

𝐴
]︁

=
⎡⎣ 𝑁

∑︀𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥𝑖
∑︀𝑁

𝑖=1 𝑥2
𝑖

⎤⎦ [︁
𝑘
]︁

=
⎡⎣𝑎

𝑏

⎤⎦ [︁
𝐴
]︁𝑇 [︁

𝐵
]︁

=
⎡⎣ ∑︀𝑁

𝑖=1 𝑦𝑖∑︀𝑁
𝑖=1 𝑥𝑖𝑦𝑖

⎤⎦ . (149)

Portanto, a equação da reta descrita pelos parâmetros 𝑎 e 𝑏, determinados pelas equa-
ções de (146) a (149), representa a reta que mais se aproxima de todos os pontos experi-
mentais disponíveis.
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3.3.2 Estimativa recursiva

A estimação de parâmetros constitui uma das etapas dos procedimentos de Identi-
ficação de Sistemas. A estrutura do modelo é o conjunto de variáveis regressoras a ser
usado. Após selecionada a estrutura, é possível calcular os parâmetros, por meio de um
algoritmo apropriado, a partir de um conjunto de dados coletados do sistema (ANDER-
SON; MOORE, 1979; LJUNG, 1987). Existem basicamente duas classes de técnicas que
podem ser usadas para se estimar os parâmetros de um modelo, sendo elas: a estimação
em batelada e a estimação recursiva.

Nas técnicas de estimação em batelada, todo o conjunto de dados deve estar dispo-
nível antes de se iniciar o processo de estimação, pois o vetor de parâmetros é calculado
em um único conjunto de operações. Na estimação recursiva, os dados medidos podem
ser utilizados sequencialmente, ou seja, à medida que são disponibilizados, atualizando
constantemente o vetor de parâmetros do modelo. Este tipo de estimação é muito útil
quando os parâmetros do processo variam lentamente, como por exemplo, em função de
não-linearidades decorrentes de desgastes e falhas. Essa classe de técnicas também pode
ser usada na solução de problemas numéricos que são de difícil resolução quando são
utilizados processos em batelada.

Existem diversos algoritmos capazes de realizar estimação recursiva, como por exem-
plo, o estimador recursivo de mínimos quadrados, o estimador recursivo estendido de míni-
mos quadrados, o estimador recursivo de variáveis instrumentais, dentre outros (LJUNG,
1987).

Em determinadas aplicações, como em controle de processos via realimentação de es-
tados por exemplo, surge a necessidade de que todas as variáveis de estado do sistema
estejam acessíveis ou disponíveis para medição, o que na prática é impossível em muitos
casos. Em situações como essas, torna-se necessário estimar os estados desconhecidos.
Isto pode ser feito por meio de estimadores recursivos da mesma forma que parâmetros
são estimados em problemas de identificação. O uso de estimadores recursivos na esti-
mação de variáveis de estado é bastante conveniente, pois estes podem, em princípio, ser
implementados em sistemas de tempo real. Um estimador recursivo bastante eficiente,
capaz de estimar as variáveis de estado de sistemas dinâmicos lineares representados por
modelos em espaço de estados, é o (KF) (KALMAN, 1959).

Modelos estocásticos e abordagem Bayesiana

Quando se deseja investigar o comportamento de um sistema real, observando-se como
ele responde a determinados tipos de entradas, é importante o desenvolvimento de um
modelo matemático que represente adequadamente alguns aspectos desse comportamento.
Tal modelagem, pode ser feita tomando como base as teorias determinísticas de forma
tal que o modelo obtido seja determinístico, ou então, a partir das técnicas de análise de
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processos estocásticos, o que resulta em um modelo estocástico. Os modelos conhecidos
como determinísticos são aqueles nos quais não são modeladas incertezas de nenhuma
natureza. Em modelos estocásticos, as incertezas são modeladas na forma de variáveis
aleatórias (AGUIRRE, 2004).

Pelo menos três razões importantes podem ser apresentadas de forma a indicar que
modelos determinísticos não são representações totalmente adequadas e suficientes para
se fazer análise de sistemas (MAYBECK, 1979).

o Nenhum modelo matemático é perfeito: Qualquer modelo representa somente as
características que forem de interesse, ou seja, de forma a cumprir apenas o objetivo
para o qual foi desenvolvido, o que é positivo em se tratando de necessidade de se
manter uma baixa complexidade. As leis físicas proporcionam muitas vezes estrutu-
ras adequadas para os modelos, embora vários parâmetros não possam ser facilmente
determinados. Desta forma, verifica-se que existem muitas fontes de incerteza no
processo de modelagem;

o A dinâmica dos sistemas não é determinada somente pelas entradas de controle: A
dinâmica do sistema é também influenciada por distúrbios que não podem ser con-
trolados nem modelados de maneira determinística. O somatório desses distúrbios
forma o chamado ruído de processo;

o A precisão de qualquer sistema de medição é limitada: A falta de precisão de al-
guns instrumentos de medição pode proporcionar medidas inexatas das variáveis
desejadas, contaminando o processo com sinais não determinísticos. O conjunto de
incertezas desses sinais constitui o ruído de medição.

Representação de sistemas por modelos estocásticos

Com base no que foi discutido acima, fica clara a conveniência em se propor o desen-
volvimento de modelos estocásticos, pois estes apresentam em suas equações os termos
referentes ao ruído de processo e ao ruído de medição, mencionados no parágrafo anterior.
Desta forma,

Tempo contínuo

⎧⎨⎩ẋ = 𝑓(x) + w

y = ℎ(x) + e
, (150)

Tempo discreto

⎧⎨⎩x𝑘 = 𝑓(x𝑘−1) + w𝑘

y𝑘 = ℎ(x𝑘) + e𝑘

. (151)
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Os sistemas (150) e (151) representam processos estocásticos multidimensionais, sendo
w𝑘 e w os vetores de ruído de processo, e𝑘 e e os vetores de ruído de medição. As variáveis
destes sistemas são vetores ou matrizes representados por notação simplificada.

É importante salientar que a análise das soluções destes sistemas ainda constitui objeto
de pesquisa, principalmente, com relação a sistemas contínuos. Apesar disso, é possível
obter resultados significativos quanto a estimação de parâmetros e/ou estados mediante
adoção de hipóteses simplificadoras, tais como, comportamento linear aproximado em
torno do ponto de operação e funções de distribuição gaussiana para os processos esto-
cásticos representados pelo ruído de processo e pelo ruído de medição.

Conceitos básicos em processos estocásticos

O filtro de Kalman aborda o problema geral de se tentar estimar os estados de um
sistema representado por um modelo estocástico. Neste ponto, torna-se importante apre-
sentar alguns conceitos básicos em processos estocásticos a fim de proporcionar uma boa
compreensão dos algoritmos recursivos.

Média e covariância

Uma determinada variável aleatória vetorial x ∈ R tem o seu valor médio, ou valor
esperado, dado segundo Papoulis e Pillai (2002) por (152).

𝐸[𝑥] = �̄� =
∫︁
R𝑛

𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥, (152)

sendo 𝑓 a função densidade de probabilidade de 𝑥.
O valor médio de uma variável aleatória é usado no cálculo de momentos. Estes

momentos em torno do valor médio de 𝑥, x̄, são conhecidos como momentos centrais e
podem ser representados por:

𝐸[(𝑥 − �̄�)𝑛],

sendo 𝑛 a ordem do momento. O momento central de segunda ordem é muito impor-
tante na área de processos estocásticos e recebe o nome de variância, no caso unidimen-
sional, ou covariância, no caso multidimensional.

Desta forma, a matriz de covariância de um vetor x ∈ R𝑛 tem dimensão 𝑛 x 𝑛 e é
definida em Papoulis e Pillai (2002) por:

𝑐𝑜𝑣[𝑥] = 𝐸[(𝑥 − 𝐸[𝑥])(𝑥 − 𝐸[𝑥])𝑇 ].
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Variáveis gaussianas

Uma variável aleatória 𝑥 é chamada gaussiana ou normal quando sua Função Densi-
dade de Probabilidade ou Probability Density Function (PDF) é expressa como em (153) (PE-
EBLES, 2001).

𝑃𝑥(𝑥) = 1√︁
2𝜋𝜎2

𝑥

𝑒−(𝑥−�̄�)2/2𝜎2
𝑥 , (153)

sendo que 𝜎𝑥 =
√︁

𝑐𝑜𝑣[𝑥], para o caso escalar, ou uma matriz de variâncias e covariân-
cias para o caso multivariável, e �̄� são constantes reais, representando o desvio padrão e
a média da variável 𝑥, respectivamente.

A PDF de uma variável gaussiana apresenta o formato de um sino conforme pode ser
visto na Figura 14, cujas características são �̄� = 6, 𝜎𝑥 = 4 e 𝑥 variando de -5 a 15.

Figura 14 – Função densidade de probabilidade gaussiana.

Fonte: Bitencourt (2003).

A razão pela qual se opta por representar o ruído usando uma variável gaussiana é
de origem física: o ruído geralmente é causado por um somatório de pequenas fontes
de perturbação. Pode ser demonstrado matematicamente sob certas condições através
do Teorema do Limite Central que quando uma certa quantidade de variáveis aleatórias
são somadas, o efeito global pode ser representado por uma PDF gaussiana (PEEBLES,
2001). Nenhum ruído real pode ser verdadeiramente gaussiano pelo fato de todo ruído
ter amplitude limitada, ao contrário do que exige a distribuição gaussiana. Entretanto, a
distribuição gaussiana ainda é uma boa aproximação pelas razões indicadas.

A representação da maior parte das funções de densidade de probabilidade exige um
número infinito de momentos, a fim de que o formato da curva seja completamente deter-
minado. Entretanto, para que se possa representar uma PDF gaussiana são necessários
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apenas os momentos de primeira e de segunda ordem, ou seja, média e covariância. Esse
fato é de grande importância no procedimento do KF. Além do fato de ser possível
atribuir valores aproximados para �̄� e 𝜎𝑥 em situações reais.

Ruído branco

O termo branco implica que os valores do ruído não são correlacionados no tempo, ou
seja, a partir do registro histórico do ruído, não é possível predizer qual será o próximo
valor. Um ruído branco apresenta potência espectral teoricamente constante em todas
as frequências, o que implica em um sinal com potência infinita. Como a potência de
qualquer sinal é limitada, o ruído branco não existe na realidade.

A razão por se trabalhar com ruído do tipo branco é que qualquer sistema tem uma
certa faixa de passagem de frequência de interesse, ou seja, uma faixa na qual ele pode
responder às entradas aplicadas. Fora dessa faixa, a entrada não produz efeito significa-
tivo na saída. Dessa forma, dentro da faixa de passagem de interesse, o ruído pode ser
considerado branco, pois apresenta potência constante em todas as faixas de frequência.
Esta hipótese apresenta maior facilidade na manipulação das equações que descrevem o
sistema estocástico.

Abordagem Bayesiana

A aplicação de métodos estatísticos em problemas de engenharia pode ser feita por
meio de dois tipos de abordagem distintos:

1. Estatística clássica (ou frequência);

2. Estatística Bayesiana.

A estatística clássica ignora quaisquer informações existentes antes da realização de
um determinado experimento. Já a estatística Bayesiana leva em consideração o conhe-
cimento a priori, na forma de funções de densidade de probabilidade (PDF).

Embora bastante diferentes, ambas as abordagens têm seus campos específicos de
aplicação, o que quer dizer que não se deve esperar que uma seja melhor que a outra.
Todavia, algumas observações devem ser feitas com respeito às vantagens e desvantagens
de cada abordagem (NETO; BEKMAN, 1980; JAYNES, 2003).

o Certos procedimentos da estatística clássica só apresentam bons resultados com
grandes amostras, ou seja, muitas observações; esta exigência não é restrição para
os procedimentos Bayesianos;

o Em determinados casos, a abordagem Bayesiana esbarra na dificuldade matemática
oriunda de seu procedimento, como por exemplo, na especificação da PDF inicial.
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Teorema de Bayes

A base da teoria Bayesiana pode ser representada pelo Teorema de Bayes. O teo-
rema se baseia em alguns conceitos estatísticos, como a probabilidade condicional e a
probabilidade total (LJUNG, 1987; PAPOULIS; PILLAI, 2002).

A probabilidade condicional de um evento 𝐵𝑛, dado 𝐴 é expressa por:

𝑃 (𝐵𝑛|𝐴) = 𝑃 (𝐵𝑛 ∩ 𝐴)
𝑃 (𝐴) , (154)

sendo que 𝐵𝑛 ∩ 𝐴 representa a intersecção entre 𝐵𝑛 e 𝐴, e 𝑃 (𝐴) ̸= 0. De forma
análoga, pode-se escrever:

𝑃 (𝐴|𝐵𝑛) = 𝑃 (𝐴 ∩ 𝐵𝑛)
𝑃 (𝐵𝑛) , (155)

sendo 𝑃 (𝐵𝑛) ̸= 0. Os termos 𝑃 (𝐵𝑛|𝐴) e 𝑃 (𝐴|𝐵𝑛) indicam a probabilidade do primeiro
evento ocorrer dado o conhecimento do resultado do segundo evento.

A probabilidade total de um evento 𝐴 é dada por (156).

𝑃 (𝐴) =
𝑁∑︁

𝑛=1
𝑃 (𝐴|𝐵𝑛)𝑃 (𝐵𝑛), (156)

onde o índice 𝑛 se refere ao 𝑛-ésimo evento mutuamente exclusivo. A partir de (154)
e (155), obtém-se uma das formas do Teorema de Bayes (LJUNG, 1987; PEEBLES, 2001).

𝑃 (𝐵𝑛|𝐴) = 𝑃 (𝐴|𝐵𝑛)𝑃 (𝐵𝑛)
𝑃 (𝐴) . (157)

Substituindo a equação (156) em (157), pode-se obter uma outra representação deste
teorema (NETO; BEKMAN, 1980; LJUNG, 1987; PEEBLES, 2001):

𝑃 (𝐵𝑛|𝐴) = 𝑃 (𝐴|𝐵𝑛)𝑃 (𝐵𝑛)∑︀
𝑃 (𝐴|𝐵𝑛)𝑃 (𝐵𝑛) .

O Teorema de Bayes calcula novas probabilidades de ocorrência dos eventos 𝐵𝑛 em
função do conhecimento adquirido, representado pelo conhecimento sobre o resultado do
evento 𝐴. O termo 𝑃 (𝐵𝑛) representa a probabilidade a priori, ou seja, a probabilidade
de ocorrência de 𝐵𝑛 sem considerar o evento 𝐴. A expressão 𝑃 (𝐵𝑛|𝐴) representa a pro-
babilidade a posteriori, que pode ser entendida como sendo a probabilidade de ocorrência
dos eventos 𝐵𝑛, levando-se em consideração a ocorrência do evento 𝐴.

A partir do Teorema de Bayes, pode-se chegar a duas conclusões importantes (NETO;
BEKMAN, 1980):
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o A probabilidade não representa um estado das coisas (ou da natureza), mas sim um
estado de conhecimento do sistema;

o A teoria da inferência estatística pode ser desenvolvida pelo Teorema de Bayes,
uma vez que se pode atualizar as atribuições de probabilidade sempre que forem
obtidas novas informações relevantes, ou seja, pode-se tirar conclusões do universo
de interesse a partir do conhecimento obtido das amostras.

Abordagem Bayesiana na estimação recursiva

Os problemas de estimação recursiva podem ser tratados a partir de uma aborda-
gem Bayesiana. Em problemas deste tipo, ocorrem sucessivas atualizações na PDF das
variáveis que estão sendo estimadas, à medida em que novos dados medidos são disponi-
bilizados. Esse procedimento será visto com maior clareza no algoritmo do KF.

As atualizações da PDF trazem novas informações sobre o sistema, as quais podem ser
incorporadas ao modelo a partir do Teorema de Bayes. Um estimador recursivo genérico,
na abordagem Bayesiana, é implementado em duas etapas (ARULAMPALAM et al.,
2002):

1. Predição ou propagação temporal da PDF

Inicialmente conhece-se

𝑃 (𝑥𝑘−1|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1),

considerando que (𝑥0, 𝑥1, . . . , 𝑥𝑘−1) é uma sequência de Markov de primeira ordem
(isto é, 𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1, 𝑥𝑘−2, . . . , 𝑥0) = 𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1)), é possível calcular a nova PDF,
resultado da evolução temporal do sistema, a partir da equação (158) de Chapman-
Kolmogorov (PAPOULIS; PILLAI, 2002).

𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1) =
∫︁

𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1)𝑃 (𝑥𝑘−1|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1)𝑑𝑥𝑘−1. (158)

Neste caso, utiliza-se o fato de que:

𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1, 𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1) = 𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1).

2. Correção ou atualização

Após a obtenção da medição 𝑦𝑘, usando-se o Teorema de Bayes, é possível escrever
que:
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𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1, 𝑦𝑘) = 𝑃 (𝑦𝑘|𝑥𝑘)𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1)
𝑃 (𝑦𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1)

,

𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1, 𝑦𝑘) = 𝑃 (𝑦𝑘|𝑥𝑘)𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1)∫︀
𝑃 (𝑦𝑘|𝑥𝑘)𝑃 (𝑥𝑘|𝑦0, 𝑦1, . . . , 𝑦𝑘−1)𝑑𝑥𝑘

. (159)

Salienta-se que 𝑃 (𝑥𝑘|𝑥𝑘−1) na equação (158) é determinado pela dinâmica do sis-
tema e pelas características do ruído de processo. Já 𝑃 (𝑦𝑘|𝑥𝑘) na equação (159) é
determinado pela equação de medição do sistema e pelas características estatísticas
do ruído de medição.

Estimadores recursivos para identificação de sistemas

A identificação de Sistemas é o estudo dos procedimentos que permitem desenvolver
modelos matemáticos a partir de dados e sinais observados (AGUIRRE, 2004). As etapas
dos processo de identificação são as seguintes:

1. Testes dinâmicos e coleta de dados;

2. Escolha da representação matemática;

3. Determinação da estrutura do modelo;

4. Estimação de parâmetros;

5. Validação do modelo.

Após escolhida a representação matemática e determinada a estrutura do modelo,
torna-se necessário estimar os parâmetros do modelo a partir dos dados coletados. Essa
estimação pode ser feita usando estimadores recursivos. Um dos estimadores recursi-
vos mais utilizados em aplicações práticas é o estimador recursivo de mínimos quadra-
dos (AGUIRRE, 2004).

3.4 Filtro de Kalman

Nas seções anteriores, estimadores recursivos foram apresentados como ferramentas
capazes de estimar parâmetros de modelos em problemas de identificação de sistemas.
Nesta seção, é apresentado um tipo de estimador capaz de estimar as variáveis de estado
de um sistema, bem como suas extensões e modificações para que seja possível uma
estimação dual, ou seja, tanto das variáveis de estado como dos parâmetros do sistema,
assim, o estimador modificado pode realizar a estimação de estados e a identificação
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dos parâmetros do sistema. Tal procedimento é muito útil em situações nas quais é
desejável que todos os parâmetros e variáveis de estado do modelo estejam disponíveis.
A medição direta de todos os estados é uma tarefa impossível em muitas aplicações reais,
pois sempre existem ruídos no processo de medição. A estimação destes pode ser realizada
por estimadores recursivos apropriados, de maneira análoga à estimação de parâmetros
realizada em procedimentos de Identificação de Sistemas.

Os problemas de estimação de estados geralmente são abordados de três maneiras
distintas, e para cada uma dessas abordagens é usado um termo diferente na literatura.
Para que se possa fazer uma distinção entre esses termos é interessante considerar a
seguinte situação. Um sinal 𝑦𝑘 = 𝑦𝑖

𝑘 + 𝑒𝑘, sendo 𝑦𝑖
𝑘 uma parcela ideal sem ruído e 𝑒𝑘

uma parcela de ruído, é medido de forma que todos os valores 𝑦0, . . . , 𝑦𝑘 são conhecidos.
A partir dessa medição, o que se pode inferir com relação ao valor do sinal em um
determinado instante 𝑘𝑎, que pode ser menor, igual ou maior que o instante 𝑘 dá origem
a três termos diferentes, normalmente encontrados na literatura com relação à estimação
de estados, ou seja,

1. 𝑘𝑎 < 𝑘. Deseja-se estimar os valores apenas do passado dos estados. Este é um
problema de interpolação.

2. 𝑘𝑎 = 𝑘. Estimação de valores do presente. O estimador, nesses casos, é chamado
filtro.

3. 𝑘𝑎 > 𝑘. Quando se necessita dos valores dos estados em instantes futuros, usa-se o
termo predição.

O algoritmo recursivo que será introduzido nesta seção é conhecido na literatura como
sendo um filtro. Entretanto, sabe-se que ele é capaz de realizar estimação de valores
dos estados nos instantes presente, passado e futuro. Tal procedimento foi proposto pela
primeira vez por Kalman (1959). Em seu trabalho, o autor descreve uma nova abordagem
para problemas de filtragem linear e predição (KALMAN, 1959). Esta é definida como
um algortimo recursivo ótimo capaz de estimar os estados de um sistema dinâmico linear
perturbado por ruído (de processo e de medição) branco e gaussiano. O termo ótimo,
neste caso, significa que o KF calcula as estimativas para as variáveis, minimizando o
valor esperado da soma quadrática dos resíduos de estimação, que equivale a minimizar
a matriz de covariância dos estados dentro da dinâmica deste estimador.

3.4.1 Algoritmo

A função do Filtro de Kalman é estimar as variáveis de estado de sistemas lineares a
partir de medições contaminadas por ruído. O desenvolvimento apresentado se baseia na
teoria apresentada por Anderson e Moore (1979), Ljung (1987) e Bitencourt (2003).
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Considerando-se um sistema linear cuja representação no espaço de estados possa ser
dada conforme (160), deseja-se estimar os valores de um vetor de variáveis aleatórias 𝑥𝑘 a
partir da sua representação no espaço de estados correlacionada a um vetor de entradas
𝑢𝑘.

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘 + 𝑤𝑘−1, (160)

sendo que matriz 𝐴 é conhecida e 𝑤𝑘−1 é representado por um sinal de ruído gaussiano
branco de média zero e covariância 𝑄.

O primeiro passo é inicializar o algoritmo de forma adequada. Considera-se que a
melhor estimativa inicial para o vetor 𝑥 seja conhecida, e será representada por �̂�0. En-
tretanto, supõe-se que haja erro entre o valor real de 𝑥0 e o valor estimado �̂�0, cuja
covariância pode ser expressa por:

𝑃0 = 𝐸[𝑥0 − �̂�0]2.

De posse das condições iniciais, é possível calcular uma estimativa para a amostra
seguinte, que será designada por �̃�1. De acordo com a equação (160), verifica-se que o
valor real desta amostra é:

𝑥1 = 𝐴𝑥0 + 𝐵𝑢 + 𝑤0.

Segundo Kalman (1959), a melhor estimativa para 𝑥1 é:

�̃�1 = 𝐴�̂�0 + 𝐵𝑢. (161)

É possível constatar que essa é realmente a melhor estimativa, levando-se em conta
o conjunto de informações disponíveis até então, pois não há outro valor que possa ser
atribuído a 𝑤0 que não seja a média, definida como sendo nula.

A covariância do erro de estimação de �̃�1 é dada conforme (162).

𝑃1 = 𝐸[𝑥1 − �̃�1]2. (162)

Desenvolvendo a equação (162), obtém-se a covariância da estimação de �̃�1. Assim,
como não existe correlação entre 𝑤 e 𝑥, tem-se:

𝑃1 = 𝐴𝑃0𝐴
𝑇 + 𝑄.
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Na etapa seguinte, obtêm-se medições do vetor de variáveis 𝑥, contaminadas por ruído
de medição, conforme apresentado em (163).

𝑦1 = 𝐻𝑥1 + 𝑣1, (163)

sendo que 𝑦1 é a amostra do sinal medido, 𝐻 é uma matriz conhecida e 𝑣1 é um ruído
do tipo branco, cuja covariância é 𝑅. Caso o valor de 𝑦1 fosse estimado antes de se obter
as medições, esse seria:

𝑦1 = 𝐻�̃�1. (164)

De acordo com as equações (161) e (164), �̃�1 e 𝑦1 foram obtidos a partir de valores
passados, ou seja, �̂�0 nesse caso. Por esse motivo, essas equações são chamadas de equações
de predição.

Segundo Kalman (1959), a partir da medição 𝑦1, é possível obter uma nova estimativa
para 𝑥1, de acordo com a seguinte expressão:

�̂�1 = �̃�1 + 𝐾1(𝑦1 − 𝑦1), (165)

sendo que a matriz 𝐾1 é o ganho de Kalman para o instante 𝑘 = 1. O termo 𝑦1 − 𝑦1,
conhecido como inovação, representa o erro ao estimar 𝑦1, sendo portanto proveniente de
duas fontes:

1. ruído de medição;

2. erro ao calcular �̃�1.

Observando a equação (165), pode-se verificar que o erro é multiplicado por um ganho
𝐾1, para então ser adicionado à estimativa anterior �̃�1 ou conhecimento a priori, de tal
forma que essa estimativa é corrigida. Por esse motivo, a equação (165) é chamada de
equação de correção.

Para calcular o ganho 𝐾1, deve-se levar em consideração a covariância do erro de
estimação:

𝐸[𝑥1 − �̂�1]2 = 𝐸[𝑥1 − �̃�1 − 𝐾1(𝑦1 − 𝑦1)]2. (166)

Desenvolvendo a equação (166), obtém-se:

𝑃1 = (𝐼 − 𝐾1𝐻)𝑃1, (167)
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sendo que em (167), 𝐼 é um matriz identidade de mesma ordem que a covariância 𝑃 .
Para que o erro de estimação seja mínimo e �̂� seja um estimativa ótima, é preciso

minimizar o valor de 𝑃1 na equação (167). Assim, verifica-se que o ganho de Kalman é
dado por:

𝐾1 = 𝑃1𝐻
𝑇 (𝐻𝑃1𝐻

𝑇 + 𝑅)−1. (168)

Desta forma, a partir do equacionamento genérico para a estimação de um estado
apresentado anteriormente, pode-se arbitrar um algoritmo recursivo que recebe o nome
de Filtro de Kalman:

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̃�𝑘 = 𝐴�̂�𝑘−1 + 𝐵𝑢 + 𝑤

𝑦𝑘 = 𝐻�̃�𝑘 + 𝑣

𝑃𝑘 = 𝐴𝑃𝑘−1𝐴
𝑇 + 𝑄

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘𝐻𝑇 (𝐻𝑃𝑘𝐻𝑇 + 𝑅)−1

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻)𝑃𝑘

�̂�𝑘 = �̃�𝑘 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘)

. (169)

Na seção seguinte, o algoritmo apresentado será desenvolvido seguindo a abordagem
Bayesiana.

3.4.2 Algoritmo segundo abordagem Bayesiana

Na seção 3.4.1, apresentou-se o algoritmo do Filtro de Kalman (KF) baseado em uma
abordagem clássica. Esse algoritmo é abordado na literatura de várias formas diferentes,
porém com o mesmo objetivo: obter a melhor estimativa das variáveis desejadas a partir
de medições ruidosas.

Seguindo uma abordagem Bayesiana, determina-se a função densidade de probabi-
lidade (PDF) a posteriori 𝑃 (𝑥𝑘|𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑘) e sua evolução no tempo (ANDERSON;
MOORE, 1979; LJUNG, 1987). Esta abordagem é baseada no Teorema de Bayes, des-
crito anteriormente. Assim, seja o sistema linear de ordem 𝑛 representado pelo seguinte
modelo:

⎧⎨⎩𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 + 𝐵𝑢 + 𝑤𝑘−1

𝑦𝑘 = 𝐻𝑥𝑘 + 𝑣𝑘

,

sendo 𝑥𝑘 o vetor de estados de dimensão 𝑛 x 1 e 𝑦𝑘 o vetor de saídas. O ruído
de processo e o de observação são representados por 𝑤𝑘−1 e 𝑣𝑘, respectivamente, sendo
processos aleatórios gaussianos e não-correlacionados. Por fim, os termos 𝐴 e 𝐻 são
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matrizes constantes de dimensão 𝑛 x 𝑛, porém para alguns casos podem possuir dimensão
𝑚 x 𝑛.

O ruído afeta o sistema de forma tal que os próprios estados se tornam variáveis
aleatórias. Pelo fato de o sistema ser linear, a PDF que está sendo propagada é gaussiana
em todas as observações até o instante 𝑘 (BAR-SHALOM, 1987). Uma PDF gaussiana
pode ser completamente descrita por sua média e covariância, o que justifica o fato de ser
suficiente estudar apenas a evolução dessas duas grandezas ao invés de todos os momentos,
que por serem possivelmente infinitos, impossibilitariam a solução do problema.

Conforme apresentado anteriormente, o KF é composto por duas etapas:

1. predição;

2. correção.

A partir das equações de estado do modelo, durante a etapa de predição, calcula-se
a média da PDF, ou seja, a predição para a estimativa do estado �̂�𝑘|𝑘−1 e a observação
associada a ela 𝑦𝑘|𝑘−1, usando informações de todas as observações a priori, ou seja,
observações tomadas até o instante 𝑘 − 1, tem-se:

𝑌𝑘−1 = 𝑦1, 𝑦2, . . . , 𝑦𝑘−1.

As predições ótimas são dadas pelas operações conhecidas como esperança matemática
condicional expressas pelas seguintes equações (KAILATH; SAYED; HASSIBI, 2000).

�̂�𝑘|𝑘−1 = 𝐸[𝑥𝑘|𝑌𝑘−1] = 𝐸[𝐴𝑥𝑘−1|𝑌𝑘−1], (170)

𝑦𝑘|𝑘−1 = 𝐸[𝑦𝑘|𝑌𝑘−1] = 𝐸[𝐻𝑥𝑘|𝑌𝑘−1]. (171)

Como o sistema é linear, as equações (170) e (171) podem ser resolvidas analiticamente,
ou seja:

�̂�𝑘|𝑘−1 = 𝐸[𝐴𝑥𝑘−1|𝑌𝑘−1] = 𝐴𝐸[𝑥𝑘−1|𝑌𝑘−1] = 𝐴�̂�𝑘−1|𝑘−1 + 𝐵𝑢𝑘−1|𝑘−1.

Observando-se a equação anterior, verifica-se que o estado predito no instante 𝑘 é
função da predição no instante anterior 𝑘 − 1.

As matrizes de covariância ou erros de predição são calculadas pelas equações:

𝑃𝑘|𝑘−1 = 𝐸[(𝑥𝑘 − �̂�𝑘|𝑘−1)(𝑥𝑘 − �̂�𝑘|𝑘−1)𝑇 |𝑌𝑘−1],
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𝑃 𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1 = 𝐸[(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1)(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1)𝑇 |𝑌𝑘−1],

𝑃 𝑥𝑦
𝑘|𝑘−1 = 𝐸[(𝑥𝑘 − �̂�𝑘|𝑘−1)(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1)𝑇 |𝑌𝑘−1],

onde 𝑃 𝑦𝑦 é a matriz de covariâncias própria para as observações e 𝑃 𝑥𝑦 é matriz de
covariâncias para as correlações cruzadas entre as observações e os estados.

Um modelo nunca é capaz de representar perfeitamente todas as características do
comportamento de um determinado sistema. As imperfeições inerentes ao modelo podem
provocar um significativo acúmulo de erros, o que justifica a necessidade de uma etapa de
correção do algoritmo do KF (KAILATH; SAYED; HASSIBI, 2000). A etapa de correção
atualiza as predições para o estado e erro de estimação usando a nova observação 𝑦𝑘.

⎧⎨⎩�̂�𝑘|𝑘 = �̂�𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1)

𝑃𝑘|𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − 𝐾𝑘𝑃 𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1𝐾

𝑇
𝑘

. (172)

A primeira equação de (172) equivale à equação de correção apresentada em (169),
definida anteriormente, pois �̂�𝑘|𝑘−1 = �̃�𝑘 e 𝑦𝑘|𝑘−1 = 𝑦𝑘. Existe também uma relação entre
a segunda equação de (172) e o conjunto de equações em (169).

As incertezas provenientes dos erros gerados durante a etapa de predição são levadas
em consideração e corrigidas usando a matriz de ganho de Kalman, dada pela equa-
ção (173).

𝐾𝑘 = (𝑃 𝑥𝑦
𝑘|𝑘−1)(𝑃

𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1)

−1. (173)

O ganho de Kalman atua como sendo um peso para a inovação 𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1 em (172).
As equações apresentadas em (172) e (173) podem ser agrupadas e colocadas em

uma ordem apropriada, constituindo a etapa de correção do algoritmo do KF em uma
abordagem Bayesiana.

⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩
𝐾𝑘 = (𝑃 𝑥𝑦

𝑘|𝑘−1)(𝑃
𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1)

−1

�̂�𝑘|𝑘 = �̂�𝑘|𝑘−1 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝑦𝑘|𝑘−1)

𝑃𝑘|𝑘 = 𝑃𝑘|𝑘−1 − 𝐾𝑘𝑃 𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1𝐾

𝑇
𝑘

. (174)

Partindo de condições iniciais para o vetor de estados e sua matriz de covariância, o al-
goritmo estima recursivamente o vetor de estados �̂�𝑘|𝑘 e a matriz 𝑃𝑘|𝑘, usando informações
disponibilizadas pelas novas medidas 𝑦𝑘.
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3.5 Filtro de Kalman para sistemas não-lineares

Conforme apresentado anteriormente, o Filtro de Kalman (KF) é um algoritmo re-
cursivo muito eficiente, capaz de estimar de forma ótima os estados de sistemas lineares.
No KF, toda a informação disponibilizada é incorporada a partir de medições ruidosas
para estimar as variáveis desejadas. Pressupõe-se que o sistema seja perturbado por ruído
branco e gaussiano, de forma que os estados possam ser tratados como variáveis aleatórias
gaussianas. O caráter ótimo da estimação depende criticamente destes pressupostos.

A fim de se obter uma solução ótima para o problema de estimação em sistemas não-
lineares, é necessária uma descrição completa da PDF condicional dos valores estimados
a cada iteração (KUSHNER, 1967a; KUSHNER, 1967b). No entanto, esta descrição
completa exigiria o estudo da evolução de um número infinito de momentos da distribuição
de probabilidade, o que faz com que seja mais viável algum tipo de linearização. Por este
motivo, os problemas de estimação para essa classe de sistemas não podem apresentar
soluções ótimas.

Várias aproximações foram propostas no passado, e também recentemente, algumas
delas estão presentes nos trabalhos de Kushner (1967a), Maybeck (1982), Gordon, Sal-
mond e Smith (1993), Daum (1994), Julier e Uhlmann (1997), Haykin (2004) e Jazwinski
(2007).

Nesta seção, serão abordados duas extensões do KF para sistemas não-lineares. Essas
técnicas são conhecidas como:

1. Filtro de Kalman Estendido ou Extended Kalman Filter (EKF);

2. Filtro de Kalman Unscented ou Unscented Kalman Filter (UKF)

Além de realizarem estimação de estados de sistemas não-lineares, os dois algoritmos
mencionados também são dotados da capacidade de estimar os parâmetros do modelo.

O EKF é um algoritmo que se caracteriza por ser uma simples extensão do KF para
aplicação em sistemas não-lineares. Este algoritmo é o mais conhecido e mais utilizado
na maior parte das aplicações.

Por outro lado, o UKF é um algoritmo proposto por Julier e Uhlmann (1997), como
alternativa para solucionar os problemas apresentados pelo EKF. Dificuldades de im-
plementação, divergência de resultados, falta de precisão e maior esforço computacional
podem ser citados como alguns desses problemas, que são consequências dos procedimen-
tos de linearização necessários para implementação do EKF.

3.5.1 Filtro de Kalman Estendido (EKF)

O Filtro de Kalman Estendido (EKF) é uma extensão do algoritmo do KF, proposta
para aplicação em sistemas não-lineares. O algoritmo se baseia na linearização das fun-
ções, gerando um novo sistema linear aproximado, a partir do qual se torna possível a
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aplicação do KF clássico (MORRELL, 1997; BISHOP; WELCH et al., 2001). O procedi-
mento apresentado a seguir tem como base a teoria apresentada por Haykin (2004).

Sendo um sistema não-linear discreto que possa ser representado pelo seguinte modelo:

𝑥𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1) + 𝑤𝑘, (175)

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘, (176)

sendo que 𝑥𝑘 é o vetor de estados e 𝑦𝑘 o vetor de saídas. Os vetores 𝑤𝑘 e 𝑣𝑘 representam
o ruído de processo e o ruído de observação, respectivamente, que são processos aleatórios
não-correlacionados e gaussianos.

A não-linearidade pode estar presente no problema na dinâmica do processo, por meio
da função não-linear 𝑓 em (175), ou na equação de observação (176) por meio da função
não-linear ℎ (BROWN; HWANG et al., 1992).

Um novo sistema, sendo uma aproximação linear, pode ser gerado a partir das equa-
ções (175) e (176). Desta forma, seja 𝑥*

𝑘 um vetor de referência, a princípio escolhido
arbitrariamente. Esse vetor pode ser expresso pela equação (175) sem o termo referente
ao ruído 𝑤𝑘−1:

𝑥*
𝑘 = 𝑓(𝑥*

𝑘−1). (177)

A diferença entre 𝑥𝑘 e 𝑥*
𝑘 é definida como:

𝛿𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥*
𝑘. (178)

Substituindo as equações (175) e (177) em (178), obtém-se:

𝛿𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘−1) + 𝑤𝑘 − 𝑓(𝑥*
𝑘−1). (179)

É possível obter uma aproximação linear para a equação (179) a partir de uma expan-
são em série de Taylor de 𝑓(𝑥𝑘−1) em torno de 𝑥*

𝑘−1.

𝑓(𝑥𝑘−1) ≈ 𝑓(𝑥*
𝑘−1) + 𝐹𝑘−1(𝑥𝑘−1 − 𝑥*

𝑘−1), (180)

sendo 𝐹𝑘−1 a matriz jacobiana dada por (181) para o ponto de operação 𝑥*
𝑘−1.

𝐹𝑘−1 = 𝜕𝑓(𝑥)
𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑥=𝑥*

𝑘−1

. (181)
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Substituindo a equação (180) em (179), obtém-se uma equação de diferenças linear.

𝛿𝑘 ≈ 𝑓(𝑥*
𝑘−1) + 𝐹𝑘−1(𝑥𝑘−1 − 𝑥*

𝑘−1) + 𝑤𝑘 − 𝑓(𝑥*
𝑘−1),

𝛿𝑘 = 𝐹𝑘−1𝛿𝑘−1 + 𝑤𝑘.

De maneira semelhante, é possível obter uma aproximação linear para a equação (176).
O termo não-linear ℎ(𝑥𝑘) pode ser aproximado por:

ℎ(𝑥𝑘) ≈ ℎ(𝑥*
𝑘) + 𝐻𝑘(𝑥𝑘 − 𝑥*

𝑘),

sendo 𝐻𝑘 a matriz jacobiana dada por (182) para o ponto de operação 𝑥*
𝑘.

𝐻𝑘 = 𝜕ℎ(𝑥)
𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝑥=𝑥*

𝑘

. (182)

A equação de observação (176) pode então ser expressa como:

𝑦𝑘 ≈ ℎ(𝑥*
𝑘) + 𝐻𝑘(𝑥𝑘 − 𝑥*

𝑘) + 𝑣𝑘. (183)

A partir de (183), obtém-se uma equação linear para a nova variável 𝜈𝑘.

𝜈𝑘 = 𝑦𝑘 − ℎ(𝑥*
𝑘),

= ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 − ℎ(𝑥*
𝑘),

≈ 𝐻𝑘(𝑥𝑘 − 𝑥*
𝑘) + 𝑣𝑘,

sendo 𝛿𝑘 = 𝑥𝑘 − 𝑥*
𝑘, tem-se:

𝜈𝑘 = 𝐻𝑘𝛿𝑘 + 𝑣𝑘. (184)

As equações geradas por meio dos procedimentos de linearização acima podem ser
agrupadas compondo o seguinte modelo linearizado.

⎧⎨⎩𝛿𝑘 = 𝐹𝑘−1𝛿𝑘−1 + 𝑤𝑘

𝜈𝑘 = 𝐻𝑘𝛿𝑘 + 𝑣𝑘

.

Após obtido o sistema linearizado, é possível aplicar normalmente as equações do KF
clássico para calcular uma estimativa para o novo vetor de estados 𝛿𝑘. Como 𝛿𝑘 é uma
estimativa da diferença entre 𝑥𝑘 e 𝑥*

𝑘, a estimativa do vetor original �̂�𝑘, é calculada de
acordo com a expressão:
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�̂�𝑘 = 𝑥*
𝑘 + 𝛿𝑘.

O vetor de referência 𝑥*
𝑘 varia a cada iteração. No primeiro passo ele é escolhido como

sendo o valor esperado do vetor 𝑥0. Desta forma,

𝐸[𝛿0] = 0

e a primeira estimativa para o vetor 𝑥 é:

�̂�0 = 𝑥*
0.

Nas iterações seguintes, 𝑥*
𝑘 deve ser atualizado com a estimativa obtida no passo an-

terior: �̂�𝑘−1. Por simplificação de notação, �̂�*
𝑘 = �̂�𝑘−1 = �̂�−

𝑘 , onde o sobrescrito (−) indica
a etapa de correção baseada nos dados anteriores da etapa de previsão. Assim, conforme
apresentado anteriormente, pode-se apresentar um algoritmo genérico para formulação do
EKF, este é apresentado em (185).

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̂�0 = 𝐸[𝑥0]

𝑃0 = 𝐸[(𝑥0 − �̂�0)(𝑥0 − �̂�0)𝑇 ]

�̂�−
𝑘 = 𝑓(�̂�𝑘−1, 𝑢𝑘, 𝑤)

𝑃 −
𝑘 = 𝐴𝑘−1𝑃𝑘−1𝐴

𝑇
𝑘−1 + 𝑄

𝐾𝑘 = 𝑃 −
𝑘 𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘𝑃 −
𝑘 𝐻𝑇

𝑘 + 𝑅)−1

�̂�𝑘 = �̂�−
𝑘 + 𝐾𝑘[𝑦𝑘 − ℎ(𝑥−

𝑘 , 𝑣)]

𝑃𝑘 = (𝐼 − 𝐾𝑘𝐻𝑘)𝑃 −
𝑘

, (185)

onde 𝑄 é matriz de covariância de processo, 𝑅 é matriz de covariância das observações,
𝑃 é a matriz de covariância dos estados, 𝐾 é matriz do ganho de Kalman, 𝐼 é uma matriz
identidade de ordem 𝑛 e, por fim, as matrizes 𝐴 e 𝐻 são definidas em (186).

𝐴𝑘 ≈ 𝜕𝑓(𝑥, 𝑢𝑘, 𝑤)
𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒
�̂�𝑘

𝐻𝑘 ≈ 𝜕ℎ(𝑥, 𝑣)
𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒
�̂�𝑘

. (186)

Estimação de parâmetros - EKF

Conforme apresentado anteriormente, o EKF é um algoritmo capaz de realizar a esti-
mação de estados para sistemas não-lineares através da linearização do sistema por algum
método, neste caso, foi realizada a linearização através de Jacobianos como apresentado
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em (185) e (186). No entanto, para o fato de não se haver conhecimento inicial sobre
os parâmetros de determinado modelo ou estes variam ao longo do tempo e é desejável
realizar o acompanhamento de sua variação, então o algoritmo apresentado em (185) não
é suficiente para realizar esta tarefa. Assim, o EKF é adaptado de forma a realizar a
estimação dos parâmetros ou identificação do sistema. Desta forma, apresentar-se-á o
algoritmo de EKF para realização somente da estimação dos parâmetros de determinada
planta e, em seguida, apresentar-se-á o algoritmo para realização da estimação dual, ou
seja, estimação de estados e de parâmetros do sistema; o equacionamento apresentado
pode ser encontrado em Haykin (2004).

O EKF pode ser usado para estimar os parâmetros de modelos não-lineares a partir
de dados limpos (MATTHEWS, 1990; BRUMBAUGH, 1994; JR, 1994; WENZEL et
al., 2006).Desta forma, considere o problema geral de realização de um mapeamento de
aprendizado usando uma função não-linear parametrizada h(xk, 𝜃). Normalmente, um
conjunto de treinamento é fornecido com pares de amostras de entrada conhecida e saída
desejada, {xk, dk}. O erro no modelo é definido como ek = dk − h(xk, 𝜃), e o objetivo
do aprendizado envolve a resolução para os parâmetros 𝜃 com intuito de minimizar o erro
quadrático esperado. O EKF pode ser usado para estimar os parâmetros escrevendo uma
nova representação no espaço de estados, conforme as equações (187) e (188).

𝜃𝑘+1 = 𝜃𝑘 + 𝑟𝑘, (187)

𝑑𝑘 = ℎ(𝑥𝑘, 𝜃𝑘) + 𝑒𝑘, (188)

onde os parâmetros 𝜃𝑘 correspondem a um processo estacionário com matriz de tran-
sição de estado igual a uma matriz identidade de ordem 𝑛, impulsionada pelo ruído de
processo 𝑟𝑘. A saída desejada 𝑑𝑘 corresponde a uma observação não-linear para 𝜃𝑘. O
EKF pode então ser aplicado diretamente, com as equações dadas em (189) e (190). Para
o caso não-linear, o EKF corresponde a um método de otimização de Newton modifi-
cado (NELSON, 2000).

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜃0 = 𝐸[𝜃0]

𝑃𝜃0 = 𝐸[(𝜃0 − 𝜃0)(𝜃0 − 𝜃0)𝑇 ]

𝜃−
𝑘 = 𝜃𝑘−1

𝑃 −
𝜃𝑘

= 𝑃𝜃𝑘−1 + 𝑄𝜃𝑘−1

𝐾𝜃
𝑘 = 𝑃 −

𝜃𝑘
(𝐻𝜃

𝑘)𝑇 (𝐻𝜃
𝑘𝑃 −

𝜃𝑘
(𝐻𝜃

𝑘)𝑇 + 𝑅)−1

𝜃𝑘 = 𝜃−
𝑘 + 𝐾𝜃

𝑘 [𝑑𝑘 − ℎ(𝑥𝑘−1, 𝜃−
𝑘 )]

𝑃𝜃𝑘
= (𝐼 − 𝐾𝜃

𝑘𝐻𝜃
𝑘)𝑃 −

𝜃𝑘

, (189)
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onde 𝑄𝜃 é matriz de covariância de processo para os parâmetros, 𝑅 é matriz de co-
variância das observações, 𝑃𝜃 é a matriz de covariância dos parâmetros, 𝐾𝜃 é matriz do
ganho de Kalman para o filtro de estimação de parâmetros, 𝐼 é uma matriz identidade
de ordem 𝑛 e, por fim, a matriz 𝐻𝜃 é definida em (190).

𝐻𝜃
𝑘 ≈ 𝜕ℎ(𝑥𝑘−1, 𝜃)𝑇

𝜕𝜃

⃒⃒⃒⃒
⃒
�̂�𝑘

. (190)

Estimação dual - EKF

Para o caso de quando os estados não estão disponíveis sem ruído, uma abordagem de
estimativa dupla é requerida. Nesta seção, apresenta-se o algoritmo dual EKF básico, que
combina o filtro de estimação de estados e o filtro de estimação de parâmetros. É neces-
sário salientar que a tarefa de estimar o estado e o modelo apenas de observações ruidosas
se baseia, essencialmente, em dois EKF que são executados simultaneamente (HAYKIN,
2004; WENZEL et al., 2006). A cada passo de tempo, um EKF de estados estima o estado
usando o modelo atual estimado 𝜃𝑘, enquanto o EKF de parâmetros estima os parâme-
tros usando a estimativa do estado atual �̂�𝑘. O sistema é mostrado esquematicamente na
Figura 15. Para simplificar a representação das equações, considera-se o seguinte modelo
de espaço de estados:

𝑥𝑘−1 = 𝑓(𝑥𝑘, 𝑢𝑘, 𝜃) + 𝑤𝑘,

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘,

onde se toma a observação 𝑦𝑘 como sendo parte do vetor de estados. Assim, somente
é necessário considerar a estimativa associada a uma única função não-linear 𝑓 , então ℎ

passa a ser uma matriz facilmente determinável, passando a ser representado pela matriz
𝐻. As equações do EKF dual para este sistema são apresentadas conforme (191).



104 Capítulo 3. Representação e identificação de sistemas

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�̂�0 = 𝐸[𝑥0]

𝑃𝑥0 = 𝐸[(𝑥0 − �̂�0)(𝑥0 − �̂�0)𝑇 ]

𝜃0 = 𝐸[𝜃0]

𝑃𝜃0 = 𝐸[(𝜃0 − 𝜃0)(𝜃0 − 𝜃0)𝑇 ]

𝜃−
𝑘 = 𝜃𝑘−1

𝑃 −
𝜃𝑘

= 𝑃𝜃𝑘−1 + 𝑄𝜃𝑘−1

�̂�−
𝑘 = 𝑓(�̂�𝑘−1, 𝑢𝑘, 𝜃−

𝑘 )

𝑃 −
𝑥𝑘

= 𝐴𝑘−1𝑃𝑥𝑘−1𝐴𝑇
𝑘−1 + 𝑄𝑥

𝐾𝑥
𝑘 = 𝑃 −

𝑥𝑘
𝐻𝑇

𝑘 (𝐻𝑘𝑃 −
𝑥𝑘

𝐻𝑇
𝑘 + 𝑅)−1

�̂�𝑘 = �̂�−
𝑘 + 𝐾𝑥

𝑘 [𝑦𝑘 − 𝐻𝑘�̂�−
𝑘 ]

𝑃𝑥𝑘
= (𝐼 − 𝐾𝑥

𝑘 𝐻𝑘)𝑃 −
𝑥𝑘

𝐾𝜃
𝑘 = 𝑃 −

𝜃𝑘
(𝐻𝜃

𝑘)𝑇 (𝐻𝜃
𝑘𝑃 −

𝜃𝑘
(𝐻𝜃

𝑘)𝑇 + 𝑅)−1

𝜃𝑘 = 𝜃−
𝑘 + 𝐾𝜃

𝑘 [𝑦𝑘 − 𝐻𝑘�̂�−
𝑘 ]

, (191)

onde:

𝐴𝑘−1 ≈ 𝜕𝑓(�̂�, 𝑢, 𝜃−
𝑘 )

𝜕𝑥

⃒⃒⃒⃒
⃒⃒
�̂�𝑘−1

𝐻𝜃
𝑘 ≈ 𝐻𝑘

𝜕�̂�−
𝑘

𝜕𝜃

⃒⃒⃒⃒
⃒
𝜃−

𝑘

.

Figura 15 – Processo esquemático da estimação dual.

Previsão x

Previsão 𝜃
𝜃𝑘−1

𝑥𝑘−1
Correção x

Correção 𝜃

𝑦𝑘

�̂�𝑘

𝜃𝑘

Adaptado de Haykin (2004).

Enquanto as equações do EKF dual possam parecer uma simples concatenação das
equações do filtro de estados com o filtro de parâmetros, existe realmente uma modifi-
cação necessária a ser realizada que é a linearização 𝐻𝜃

𝑘 = 𝐻𝑘
𝜕�̂�−

𝑘

𝜕𝜃
associada ao filtro de

parâmetros. Isso se deve ao fato que o filtro de estados, cujos parâmetros estão sendo
estimados pelo outro filtro, tem uma arquitetura recorrente, ou seja, �̂�𝑘 é uma função de
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�̂�𝑘−1, e ambos são funções de 𝜃. Assim, a linearização deve ser calculada usando derivações
recorrentes, onde 𝜕𝑓(�̂�,𝑢,𝜃)

𝜕�̂�𝑘
e 𝜕�̂�−

𝑘

𝜕𝜃𝑘
são calculados para 𝜃𝑘 e contêm linearizações estáticas da

função não-linear.
Devido às aproximações realizadas, o EKF não é capaz de fornecer uma estimativa

ótima para o vetor de estados desejado, sendo estimativa ótima aquela que minimiza o
valor esperado da soma quadrática dos resíduos de estimação. Entretanto, a técnica se
mostra eficaz em diversas aplicações diferentes envolvendo sistemas não-lineares (MOR-
RELL, 1997). Por outro lado, sabe-se que os procedimentos de linearização das equações
podem conduzir a resultados insatisfatórios ou até mesmo à divergência do filtro. Além
disso, o cálculo de matrizes jacobianas não é trivial na maior parte das aplicações, o que
ocasiona um maior esforço computacional. Essas falhas identificadas no EKF motivaram
a busca por outras abordagens para problemas de estimação em sistemas não-lineares
baseados no KF.

3.5.2 Filtro de Kalman Unscented (UKF)

O filtro de Kalman Unscented (UKF) foi proposto por Julier e Uhlmann (1997) com
intuito de superar os problemas verificados quando se faz uso do EKF em determinadas
aplicações (JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE, 1995; JULIER; UHLMANN,
1996; JULIER; UHLMANN, 1997; JULIER; UHLMANN; DURRANT-WHYTE, 2000;
JULIER; UHLMANN, 2004). Algumas modificações para o EKF foram propostas poste-
riormente de forma a adaptá-lo de acordo com o tipo de aplicação. As adaptações mais
interessantes se encontram nos trabalhos de Wan e Merwe (2000), Merwe et al. (2001)
e Merwe e Wan (2001).

O UKF é um algoritmo capaz de realizar estimação de estados, estimação de parâme-
tros e estimação dual em sistemas dotados de alguma não-linearidade, sem a necessidade
de se linearizar as funções presentes no modelo. Essa estimação se torna possível graças
a uma técnica de transformação que gera um conjunto finito de vetores que, ao passarem
por uma relação não-linear, apresentam média amostral e covariância amostral iguais à
média e covariância que seriam calculadas para o novo conjunto de vetores transformados.
Esta técnica é conhecida como Transformação Unscented.

Transformação Unscented

A Transformação Unscented (UT), do inglês Unscented Transformation, é uma técnica
que foi proposta por Julier e Uhlmann (1996), sendo explicitado em Julier e Uhlmann
(2004), para calcular as propriedades estatísticas de variáveis aleatórias que passam por
alguma transformação não-linear.

O problema pode ser apresentado de forma mais específica da seguinte maneira: Uma
variável aleatória 𝑥, de dimensão 𝑛, possui média e covariância representadas por �̄� e 𝑃 ,



106 Capítulo 3. Representação e identificação de sistemas

respectivamente. Desta forma, deseja-se calcular a média 𝑦 e a covariância 𝑃 𝑦𝑦 de uma
variável aleatória 𝑦, de dimensão 𝑚, sendo que 𝑦 está relacionada a 𝑥 por meio de uma
função não-linear 𝑔.

𝑦 = 𝑔(𝑥).

Segundo Julier e Uhlmann (1996), é muito mais simples aproximar uma distribui-
ção gaussiana do que linearizar uma função não-linear arbitrária. Conforme apresentado
anteriormente, para que uma PDF gaussiana possa ser completamente descrita, são neces-
sários apenas os momentos de primeira e de segunda ordem, ou seja, média e covariância.
Assim, o objetivo passa a ser o de encontrar alguma parametrização que ao mesmo tempo,
capture a média e a covariância, permitindo a propagação direta da informação por meio
das equações não-lineares.

A determinação da média e da covariância resultantes do processo não-linear podem
ser alcançadas gerando um conjunto de vetores a partir das linhas ou colunas das matrizes
determinadas por [𝑛𝑃 ]1/2, ou seja, das matrizes compostas pela raiz quadrada da matriz
de covariância 𝑃 multiplicada pela dimensão do vetor de variáveis aleatórias 𝑛, realizada
através da definição apresentada em Reams (1999).

Esse novo conjunto de vetores é normalmente representado pela matriz 𝑛 x 2𝑛:

𝜎 =
[︁
[𝑛𝑃 ]1/2 −[𝑛𝑃 ]1/2

]︁
,

sendo que cada coluna, isto é, cada vetor é conhecido na literatura como Ponto Sigma
ou Sigma Point (SP). Por este motivo, alguns pesquisadores tem o hábito de se referir
ao UKF como Sigma Points Kalman Filter (SPKF) (MERWE et al., 2001).

Em razão de sua forma construtiva, esse conjunto de vetores possui covariância amos-
tral igual a 𝑃 e média amostral zero. Desta maneira, basta adicionar a média �̄� a cada
coluna da matriz 𝜎 para que o novo conjunto de vetores formado possua a mesma média
dos vetores 𝑥 originais. Como o novo conjunto é simétrico, seus momentos centrais ímpa-
res são nulos, fazendo com que os três primeiros momentos sejam iguais aos da distribuição
original.

É possível adicionar um fator de escala 𝜅 no cálculo da raiz quadrada da matriz de
covariância, sem que o resultado da nova covariância se altere. A razão pela qual essa
alteração no algoritmo pode ser útil, bem como os valores que são tipicamente atribuídos
a 𝜅 serão apresentados posteriormente.

O novo conjunto de vetores é gerado da seguinte maneira:
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𝜎 =
[︁√︁

(𝑛 + 𝜅)𝑃 −
√︁

(𝑛 + 𝜅)𝑃
]︁

,

𝜒(0) = �̄�,

𝜒(𝑖) = �̄� + 𝜎(𝑖),

sendo 𝜎(𝑖) a 𝑖-ésima coluna da matriz 𝜎 e 𝜒 é o vetor das médias dos estados acrescido
dos SP calculados para a matriz 𝜎. Assim, 𝑖 varia de 1 até 2𝑛.

A nova matriz de covariância é dada por:

𝑃 = 1
2(𝑛 + 𝜅)

2𝑛∑︁
𝑖=1

(𝜒(𝑖) − �̄�)(𝜒(𝑖) − �̄�)𝑇 . (192)

Desenvolvendo-se a equação (192), é possível verificar que a covariância de 𝜒 é igual
à covariância original 𝑃 .

A UT pode ser efetuada seguindo o procedimento a seguir (JULIER; UHLMANN,
1996; JULIER; UHLMANN, 1997).

1. Cálculo dos SP e do novo conjunto de vetores 𝜒:

⎧⎨⎩ 𝜒0 = �̄�

𝜒(𝑖) = �̄� + 𝜎(𝑖)
. (193)

2. Cálculo dos pesos 𝑤:

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
𝑤0 = 𝜅

𝑛 + 𝜅

𝑤(𝑖) = 1
2(𝑛 + 𝜅)

, (194)

sendo que os pesos podem ser definidos como as relações existentes entre o processo
não-linear, os SP calculados para a função não-linear 𝑔 e a previsão da variável de
saída.

3. Cada novo vetor gerado 𝜒(𝑖) é propagado usando a função não-linear 𝑔, formando
um conjunto de SP transformado:

Ψ(𝑖) = 𝑔(𝜒(𝑖)). (195)

4. A nova média é dada por:

𝑦 =
2𝑛∑︁
𝑖=0

𝑤(𝑖)Ψ(𝑖). (196)
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5. A covariância do conjunto de vetores transformado Ψ(𝑖) é:

𝑃 𝑦𝑦 =
2𝑛∑︁
𝑖=0

𝑤𝑖(Ψ(𝑖) − 𝑦)(Ψ(𝑖) − 𝑦)𝑇 . (197)

Observando a equação (193), verifica-se que o número de SP (𝑛𝑆𝑃 ) é dado por:

𝑛𝑆𝑃 = 2𝑛 + 1. (198)

Representação gráfica da UT

De forma a elucidar a teoria apresentada para a UT, apresentar-se-á um exemplo ge-
nérico da relação gráfica dos pontos encontrados através da UT e o pontos da distribuição
original. Desta forma, seja 𝑥 uma variável aleatória bidimensional cujas média e covari-
ância são dadas por �̄� e 𝑃 , respectivamente. Assim, deseja-se determinar a média 𝑦 e a
covariância 𝑃 𝑦𝑦 da variável aleatória 𝑦, que está relacionada com 𝑥 pela função:

𝑦 = arctan(𝑥).

Como as variáveis aleatórias envolvidas são bidimensionais, calcula-se, a partir da
equação (198), que o número de SP é 𝑛𝑆𝑃 = 5.

Na Figura 16, mostra-se como ocorre a UT. Na parte a), representa-se as propriedades
estatísticas de 𝑥, enquanto que na parte b), estão representadas as propriedades estatís-
ticas da variável transformada 𝑦. Os SP são representados por (x) e pela média, que é
representada por uma pequena circunferência, totalizando os 5 SP. O triângulo na parte
b) se refere à média real após transformação. As covariâncias são representadas pelas
elipsoides, sendo a covariância dos SP representada por (−), enquanto que a covariância
real é representada por (−−). Para que se possa comparar a UT com os métodos que
linearizam o processo não-linear, como o EKF, são apresentadas a média (quadrado) e
a covariância (− · −) da variável 𝑦, obtidas por linearização. Desta forma, percebe-se
que a UT fornece valores de média e covariância mais próximos dos valores reais para
um sistema não-linear, considerando uma aproximação de 2a ordem para a expansão em
séries de Taylor.

Algoritmo do UKF

O algoritmo UKF se baseia na UT de Julier e Uhlmann (1997), apresentada anterior-
mente. Da mesma maneira que fora apresentado para o EKF, o sistema não-linear cujos
estados se deseja estimar pode ser representado pelas equações (175) e (176).
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Figura 16 – Transformação Unscented - propagação da média e da covariância, a) SP (x),
média (circunferência), covariância (elipsoide) e b) média (circunferência)
e covariância (elipsoide (−)) dos SP, média real (triângulo), covariância
real (elipsoide (−−)), média linearizada (quadrado), covariância linearizada
(elipsoide(− · −)).

(a) Variável aleatória 𝑥. (b) Variável 𝑦.

Conforme apresentado em 3.4, a primeira etapa do KF corresponde a um procedimento
de predição, no qual se calcula a média de uma PDF, ou seja, a predição para a estimativa
do estado, �̂�𝑘|𝑘−1, e a observação associada a ela, 𝑦𝑘|𝑘−1, usando informação de todas as
observações a priori até o instante 𝑘 −1. A predição pode ser realizada usando a UT para
um sistema de dimensão 𝐿, estados acrescidos dos SP, através de adaptações propostas
por Wan e Merwe (2000), como apresentado a seguir:

1. Cálculo dos pontos sigma e do novo conjunto de vetores

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜎 =
[︁√︁

(𝐿 + 𝜆)𝑃 −
√︁

(𝐿 + 𝜆)𝑃
]︁

𝜒
(0)
𝑘−1|𝑘−1 = �̂�𝑘−1|𝑘−1

𝜒
(𝑖)
𝑘−1|𝑘−1 = �̂�𝑘−1|𝑘−1 + (

√︁
(𝐿 + 𝜆)𝑃𝑘−1|𝑘−1)(𝑖) 𝑖 = 1, . . . , 𝐿

𝜒
(𝑖)
𝑘−1|𝑘−1 = �̂�𝑘−1|𝑘−1 − (

√︁
(𝐿 + 𝜆)𝑃𝑘−1|𝑘−1)(𝑖−𝐿) 𝑖 = 𝐿 + 1, . . . , 2𝐿

, (199)

onde 𝜆 = 𝛼2(𝐿 + 𝜅) − 𝐿 é um parâmetro de escala. A constante 𝛼 determina
o espalhamento da propagação dos pontos sigma em torno de �̂� e, geralmente, é
definida como um pequeno valor positivo. A constante 𝜅 é um parâmetro de escala
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secundário, que é normalmente definido como sendo igual a 0 ou 3 (WAN; MERWE,
2000; HAYKIN, 2004).

2. Cálculo dos pesos 𝑤

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝑊
(𝑚)
0 = 𝜆

𝐿 + 𝜆

𝑊
(𝑐)
0 = 𝜆

𝐿 + 𝜆
+ 1 − 𝛼2 + 𝛽

𝑊
(𝑚)
𝑖 = 𝑊

(𝑐)
𝑖 = 1

2(𝐿 + 𝜆) 𝑖 = 1, . . . , 2𝐿

, (200)

sendo 𝑊 (𝑚) o peso usado para propagação da média, 𝑊 (𝑐) o peso utilizado para
a propagação da covariância e 𝛽 é usado para incorporar conhecimento prévio da
distribuição de 𝑥 (para distribuições gaussianas, 𝛽 = 2 é o valor ótimo).

3. Propagação de cada vetor 𝜒(𝑖) usando a função não-linear 𝑓

Ψ(𝑖)
𝑘|𝑘−1 = 𝑓(𝜒(𝑖)

𝑘−1|𝑘−1) 𝑖 = 0, . . . , 2𝐿. (201)

4. Cálculo da média

𝑦𝑘|𝑘−1 =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 Ψ(𝑖)

𝑘|𝑘−1. (202)

5. Cálculo da matriz de covariância

𝑃 𝑦𝑦
𝑘|𝑘−1 =

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (Ψ(𝑖)

𝑘|𝑘−1 − 𝑦𝑘|𝑘−1)(Ψ(𝑖)
𝑘|𝑘−1 − 𝑦𝑘|𝑘−1)𝑇 . (203)

A abordagem modificada em Wan e Merwe (2000) feita com o UT resulta em apro-
ximações que são precisas para a terceira ordem do desenvolvimento das variáveis em
expansões de séries de Taylor, sendo utilizadas entradas gaussianas para todas as não-
linearidades. Para entradas não gaussianas, as aproximações são precisas pelo menos na
segunda ordem, com a precisão dos momentos de terceira e de ordens superiores sendo
determinadas pela escolha de 𝛼 e 𝛽 para os problemas analisados. O processo de esti-
mação começa com a determinação de condições iniciais para o vetor de estados 𝑥0 e
matriz de covariância dos 𝑃0. Após a primeira iteração, o vetor 𝑥𝑘 e a matriz 𝑃𝑘 passam
a ser atualizados (HAYKIN, 2004). Sendo assim, a partir do disposto é apresentado o
algoritmo para o UKF.
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�̂�0 = 𝐸[𝑥0]

𝑃0 = 𝐸[(𝑥0 − �̂�0)(𝑥0 − �̂�0)𝑇 ]

�̂�𝑎
0 = 𝐸[𝑥𝑎] =

[︁
�̂�𝑇

0 0 0
]︁𝑇

𝑃 𝑎
0 = 𝐸[(𝑥𝑎

0 − �̂�𝑎
0)(𝑥𝑎

0 − �̂�𝑎
0)𝑇 ] =

⎡⎢⎢⎢⎣
𝑃0 0 0
0 𝑄 0
0 0 𝑅

⎤⎥⎥⎥⎦
𝜒𝑎

𝑘−1 =
[︁
�̂�𝑎

𝑘−1 �̂�𝑎
𝑘−1 + 𝛾

√︁
𝑃 𝑎

𝑘−1 �̂�𝑎
𝑘−1 − 𝛾

√︁
𝑃 𝑎

𝑘−1

]︁
𝜒𝑥

𝑘|𝑘−1 = 𝑓(𝜒𝑥
𝑘−1, 𝑢𝑘−1, 𝜒𝑤

𝑘−1)

�̂�−
𝑘 =

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 𝜒𝑥

𝑖,𝑘|𝑘−1

𝑃 −
𝑘 =

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (𝜒𝑥

𝑖,𝑘|𝑘−1 − �̂�−
𝑘 )(𝜒𝑥

𝑖,𝑘|𝑘−1 − �̂�−
𝑘 )𝑇

Ψ𝑘|𝑘−1 = ℎ𝜒𝑥
𝑘|𝑘−1, 𝜒𝑣

𝑘−1

𝑦−
𝑘 =

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 Ψ𝑖,𝑘|𝑘−1

𝑃𝑦𝑘𝑦𝑘
=

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (Ψ𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑦−

𝑘 )(Ψ𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑦−
𝑘 )𝑇

𝑃𝑥𝑘𝑦𝑘
=

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (𝜒𝑖,𝑘|𝑘−1 − �̂�−

𝑘 )(Ψ𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑦−
𝑘 )𝑇

𝐾𝑘 = (𝑃𝑥𝑘𝑦𝑘
)(𝑃𝑦𝑘𝑦𝑘

)−1

�̂�𝑘 = �̂�−
𝑘 + 𝐾𝑘(𝑦𝑘 − 𝑦−

𝑘 )

𝑃𝑘 = 𝑃 −
𝑘 − 𝐾𝑘𝑃𝑦𝑘𝑦𝑘

𝐾𝑇
𝑘

, (204)

onde:

𝑥𝑎 =
[︁
𝑥𝑇 𝑤𝑇 𝑣𝑇

]︁
, 𝜒𝑎 =

[︁
(𝜒𝑥)𝑇 (𝜒𝑤)𝑇 (𝜒𝑣)𝑇

]︁𝑇
, 𝛾 =

√
𝐿 + 𝜆. (205)

Sendo que 𝜆 = 𝛼2(𝐿 + 𝜅) − 𝐿 é um parâmetro de escala, 𝐿 é a dimensão do vetor de
estados aumentado, ou seja, acrescido dos SP, 𝑄 é a matriz de covariância do ruído de
processo, 𝑅 é a matriz de covariância do ruído de medição e 𝑊𝑖 são os pesos calculados
conforme (200).

Estimação de parâmetros

Em problemas de estimação, existem situações nas quais os parâmetros do modelo
não são precisamente conhecidos ou totalmente desconhecidos. Desta forma, lembrando
de que a estimativa de parâmetros envolve a aprendizagem de um mapeamento não linear
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𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘, 𝜃), onde 𝜃 corresponde ao conjunto de parâmetros desconhecidos, pode-se usar
uma nova representação do espaço de estados como em (187) e (188) para estimação dos
parâmetros de um sistema.

O UKF apresenta uma alternativa ao EKF para estimativa de parâmetros. No entanto,
como a função de transição de estado é linear, a vantagem do UKF pode não ser tão
óbvia, porém a função de observação ainda é não-linear. Além disso, o EKF constrói
essencialmente uma aproximação para o Jacobiano esperado. Entretanto, o UKF pode
fornecer uma estimativa mais precisa através da aproximação direta da expectativa do
Jacobiano (HAYKIN, 2004). Uma vantagem distinta do UKF ocorre quando a arquitetura
ou a métrica de erro é tal que a diferenciação em relação aos parâmetros não é facilmente
obtida, como é necessário no EKF, pois o UKF avalia o Jacobiano precisamente através
da propagação dos SP, sem a necessidade de realizar qualquer diferenciação analítica.

Equações específicas para a estimativa de parâmetros com UKF são dadas em (207),
simplificações foram feitas em relação ao filtro de estados com UKF, responsável pela
forma específica da função de transição de estado. As equações apresentadas em (207)
possuem duas opções sobre como a função desejada de saída 𝑑𝑘 é alcançada. Na primeira
opção, a saída é dada como:

𝑑𝑘 =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 D𝑖,𝑘|𝑘−1 ≈ 𝐸[ℎ(𝑥𝑘, 𝜃𝑘)]. (206)

A equação (206) corresponde à interpretação direta das equações do UKF. A saída
obtida é o valor esperado (média) da função da variável aleatória 𝜃𝑘, sendo que D é a saída
resultante do processo não-linear aplicado ao vetor de estados 𝑥 e ao vetor dos parâmetros
𝜗 obtido a partir dos SP. Como segunda opção, tem-se:

𝑑𝑘 = ℎ(𝑥𝑘, 𝜃−
𝑘 ).

Esta opção produz um desempenho de convergência que é indistinguível do EKF. No
entanto, a primeira opção tem diferentes características de convergência. Na abordagem
de espaço de estados para estimação de parâmetros, a convergência absoluta é alcançada
quando a matriz de covariância dos parâmetros 𝑃𝜃𝑘

vai a zero (isso também força o ganho
de Kalman a zero) (HAYKIN, 2004). Neste ponto, a saída para qualquer uma das opções
é idêntica. Entretanto, a covariância finita fornece uma média na saída da função, que
por sua vez impede que os parâmetros caiam em um mínimo local.
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𝜃0 = 𝐸[𝜃0]

𝑃𝜃0 = 𝐸[(𝜃0 − 𝜃0)(𝜃0 − 𝜃0)𝑇 ]

𝜃−
𝑘 = 𝜃𝑘−1

𝑃 −
𝜃𝑘

= 𝑃𝜃𝑘−1 + 𝑄𝜃𝑘−1

𝜗𝑘|𝑘−1 =
[︁
𝜃−

𝑘 𝜃−
𝑘 + 𝛾

√︁
𝑃 −

𝑤𝑘
𝜃−

𝑘 − 𝛾
√︁

𝑃 −
𝑤𝑘

]︁
D𝑘|𝑘−1 = ℎ(𝑥𝑘, 𝜗𝑘|𝑘−1)

Opção 1: 𝑑𝑘 =
2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑚)
𝑖 D𝑖,𝑘|𝑘−1

Opção 2: 𝑑𝑘 = ℎ(𝑥𝑘, 𝜃−
𝑘 )

𝑃𝑑𝑘𝑑𝑘
=

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (D𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑑𝑘)(D𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑑𝑘)𝑇 + 𝑅

𝑃𝜃𝑘𝑑𝑘
=

2𝐿∑︁
𝑖=0

𝑊
(𝑐)
𝑖 (𝜗𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝜃−

𝑘 )(D𝑖,𝑘|𝑘−1 − 𝑑𝑘)𝑇

𝐾𝑘 = 𝑃𝜃𝑘𝑑𝑘
𝑃 −1

𝑑𝑘𝑑𝑘

𝜃𝑘 = 𝜃−
𝑘 + 𝐾𝑘(𝑑𝑘 − 𝑑𝑘)

𝑃𝜃𝑘
= 𝑃 −

𝜃𝑘
− 𝐾𝑘𝑃𝑑𝑘𝑑𝑘

𝐾𝑇
𝑘

, (207)

onde 𝛾 =
√

𝐿 + 𝜆, sendo que 𝜆 = 𝛼2(𝐿 + 𝜅) − 𝐿 é um parâmetro de escala, 𝐿 é
a dimensão do vetor de estados, 𝑄𝜃 é a matriz de covariância do ruído de processo, 𝑅

é a matriz de covariância do ruído de medição e 𝑊𝑖 são os pesos calculados de acordo
com (200).

Estimação dual UKF

O problema de estimativa dupla consiste em estimar o estado limpo 𝑥𝑘 e os parâme-
tros do modelo 𝜃, simultaneamente, a partir de medições ruidosas 𝑦𝑘, como apresentado
anteriormente. Existem várias abordagens algorítmicas para este problema, incluindo o
método dual EKF, em que representações de espaço de estados separadas são usadas para
o sinal e para os parâmetros. Desta forma, dois EKF são executados simultaneamente
para estimativa de sinal e de parâmetro. A cada passo de tempo, a estimativa atual dos
parâmetros é usada no filtro de sinal e a atual estimativa do estado do sinal é utilizada no
filtro de parâmetros (HAYKIN, 2004). No algoritmo dual UKF, estimativas de estados e
de parâmetros são feitas com o UKF. Assim, como apresentado para o EKF, pode-se uti-
lizar o UKF para estimação de estados e de parâmetros, para isto se utilizam dois filtros
UKF de forma simultânea onde a saída de um é utilizada como dados de entrada do outro.
O algoritmo dual UKF pode ser apresentado como uma combinação das equações (204)
e (207).
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Aspectos da implementação do algoritmo

O UKF apresenta uma série de vantagens com relação ao EKF, conforme demons-
trado por Julier e Uhlmann (1996). Por outro lado, alguns fatores podem dificultar a
implementação ou conduzir a resultados indesejados.

Precisão

Os procedimentos de linearização, utilizados no EKF, provocam erros nos termos de
segunda ordem para o cálculo da média e nos termos de quarta ordem ao se calcular a
covariância das variáveis (JULIER; UHLMANN, 1996). A UT produz erro nos termos de
quarta ordem tanto nos cálculos da média como da covariância, isto sugere que o UKF
reduz bastante os erros de estimação, conduzindo a resultados bem mais precisos que os
obtidos através do EKF.

Um outro fato interessante que pode conduzir a resultados mais precisos, reduzindo
o erro de estimação, é a influência da constante 𝜅. Para sistemas multi-dimensionais, é
interessante selecionar 𝜅 = 0 ou 𝜅 = 3−𝑛, com objetivo de minimizar os erros apresentados
devido à presença desses em ordens superiores.

O parâmetro 𝜅 pode ser usado para incorporar informações provenientes de momen-
tos de ordem superior. Por este motivo, o método também pode ser aplicado quando as
variáveis aleatórias de ruído possuem outro tipo de distribuição que não seja a gaussi-
ana (JULIER; UHLMANN, 1996).

Cálculo da raiz quadrada

O cálculo da raiz quadrada da matriz de covariância é uma operação crítica na de-
terminação dos SP. Em determinados casos, podem ocorrer problemas de instabilidade
numérica e mal condicionamento da matriz resultante. Por outro lado, existe uma certa
liberdade na escolha do método a ser usado no cálculo dessa raiz quadrada, conduzindo a
diversas alternativas de cálculo, como por exemplo, via decomposição de Cholesky (GILL
et al., 1991):

𝑃 = 𝐴𝐴𝑇 , (208)

sendo que 𝐴 é uma matriz triangular inferior e 𝑃 deve ser simétrica e definida posi-
tiva (CHEN, 1998).

Uma alternativa mais sofisticada, que faz uso tanto da decomposição de Cholesky como
também de outras ferramentas da álgebra linear, é a propagação diretamente através da
matriz raiz quadrada, sem a necessidade de se recalculá-la a cada iteração. Esse algoritmo
é conhecido como Square-root Unscented Kalman Filter (SRUKF) (MERWE; WAN, 2001).
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Esses métodos considerados mais estáveis no cálculo da matriz raiz quadrada são muito
importantes para aplicações em tempo real (JULIER; UHLMANN, 1996).

Inicialização do algoritmo

Para dar início ao processo de estimação todo estimador recursivo precisa ser inicia-
lizado. Esta inicialização inclui a determinação de condições iniciais para formar o vetor
de estados iniciais 𝑥0 e uma matriz de covariância inicial adequada 𝑃0 (MORRELL, 1997;
MERWE et al., 2001; HAYKIN, 2004). Normalmente, quando não se conhece os parâme-
tros do modelo, o que se faz é inicializar o vetor de estados com valores nulos e a matriz
de covariância 𝑃 com valores elevados, indicando que se tem pouca ou nenhuma certeza
sobre o valor real dos estados, sendo que o vetor de parâmetros 𝜃0 é inicializado com
valores obtidos de métodos de estimação mais simplificados, ou através do conhecimento
prévio acerca de seu comportamento, e a matriz de covariância 𝑄𝜃 é inicializada com
valores muito pequenos.

No caso do UKF, a situação é um pouco mais complexa, pois a escolha da estimativa
inicial para as matrizes de covariância influencia a taxa de convergência do algoritmo. De
acordo com as matrizes iniciais, a convergência pode ser mais lenta, mais rápida ou pode
não ocorrer.

Um fato conhecido é que, ao contrário do EKF, não se pode inicializar a matriz de
covariância com valores elevados, porque isto pode causar grande impacto na etapa de
predição (JULIER; UHLMANN, 2004). Desta forma, não é qualquer matriz de covariância
inicial 𝑃0 suficientemente grande que vai levar o algoritmo a convergir para os valores
desejados. É importante deixar claro que quando se refere à inicialização das matrizes de
covariância, os elementos significativos são aqueles que se encontram na diagonal principal
dessas matrizes, pois estes realmente correspondem à covariância de cada variável, aos
demais elementos são atribuídos valores nulos para a maioria dos casos.

3.6 Conclusão

Neste capítulo, foram apresentados alguns conceitos básicos sobre modelagem esto-
cástica e abordagem Bayesiana para problemas de estimação recursiva. Estes conceitos
foram apresentados com o intuito de tornar mais clara a estrutura dos algoritmos estuda-
dos. Assim, foram apresentados alguns estimadores recursivos que podem ser utilizados
para estimação de estados em sistemas lineares e não-lineares, sendo que aquelas meto-
dologias que se baseiam em problemas não-lineares podem ser utilizadas para estimação
tanto de parâmetros quanto dos estados do sistema.

Com relação às estimações recursivas, foi descrito um estimador recursivo capaz de
estimar variáveis de estado em sistemas lineares: o Filtro de Kalman (KF) (KALMAN,
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1959). O KF foi analisado através de uma abordagem Bayesiana e seu algoritmo para
implementação prática foi apresentado. Conforme a abordagem proposta originalmente,
o KF não pode ser aplicado a sistemas representados por modelos não-lineares, conse-
quentemente, algumas variações do algoritmo foram propostas, sendo apresentadas duas
delas: o Filtro de Kalman Estendido (EKF) e o Filtro de Kalman Unscented (UKF).

Conforme apresentado, o EKF é um algoritmo bastante conhecido e difundido, sendo
bastante utilizado em problemas com modelos não-lineares através da utilização de line-
arizações do sistema, estas foram apresentadas através da utilização da matriz Jacobiana
neste trabalho. A técnica é eficaz para muitas aplicações, porém em determinadas apli-
cações podem ocorrer problemas de imprecisão, divergência e lentidão do método, como
consequência dos procedimentos de linearização de funções não-lineares presentes no al-
goritmo. Desta forma, o UKF foi proposto com a promessa de proporcionar resultados
mais precisos, com menor esforço computacional, e uma implementação mais simples do
que a apresentada para o EKF (JULIER; UHLMANN, 1997). Nas seções anteriores, fo-
ram apresentados os algoritmos para ambas variações do KF, tanto para a realização da
estimação de estados e quanto para a realização da estimação de parâmetros. Vale ressal-
tar que embora seja possível obter resultados promissores com o UKF, alguns problemas
são verificados, sendo um deles a sensibilidade à inicialização das matrizes de covariân-
cia. Assim, são implementados os algoritmos de estimação dupla, ou dual, do EKF e
do UKF para um modelo básico de linha de transmissão, tendo como objetivo a estima-
ção das correntes e tensões ao longo desta, bem como, a estimação de seus parâmetros
longitudinais.
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Conforme visto nas seções anteriores, existem diversas formas de modelagem de siste-
mas de transmissão, sendo cada modelo escolhido de acordo com a aplicação e precisão
exigida. Além disso, como este trabalho tem como objetivo a identificação de sistemas
de transmissão, ou seja, a estimação de seus parâmetros aplicando um modelo qualquer,
neste caso um modelo de representação no espaço de estados, foram apresentados alguns
métodos recursivos para estimação de estados, parâmetros ou ambos. Assim, neste capí-
tulo, descreve-se a metodologia adotada e os critérios adotados para simular o sistema de
transmissão e para aplicação do método de identificação.

4.1 Modelagem dos sistemas de transmissão

As simulações do sistema transmissão proposto foram realizadas no programa de simu-
lação e desenvolvimento de modelos Simulink, onde se considerou um passo de cálculo de
Δ𝑡 = 1

6 𝜇𝑠. A escolha do passo de simulação ou passo de cálculo se deve à precisão dada
por ele ao método de integração, sendo adotado o método de Runge-Kutta de segunda
ordem, para resolução do modelo de linha de transmissão e à precisão também necessária
para resolução do método utilizado para identificação de sistemas, neste caso o UKF, pois
um passo pequeno o suficiente permite menor perda de informações durante os cálculos.
Os modelos adotados para obtenção dos dados são descritos a seguir.

4.1.1 Linha de transmissão média

Conforme visto na Seção 2, pode-se aproximar o comportamento de uma linha de
transmissão através de modelos no domínio da frequência ou no domínio do tempo, sendo
estes utilizados no escopo deste documento. Nesta seção, serão apresentados o modelo uti-
lizado e seus dados de entrada para representação na ferramenta computacional Simulink,
sendo que um dos sistemas de transmissão adotados neste trabalho é um sistema mono-
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fásico de comprimento médio, baseado na representação em cascata de circuitos 𝜋 e sua
representação no espaço de estados.

O comportamento aproximado de uma linha de transmissão monofásica em regime
permanente e para transitórios simples pode ser obtido através do modelo de cascata de
circuitos 𝜋, o objetivo de se utilizar este modelo simples é a validação do método de es-
timação para qualquer modelo ou conjunto de modelos dado um conjunto de medições
ruidosas obtidas de um sistema de transmissão operando em regime permanente. Con-
forme apresentado em Nelms et al. (1989) e Costa (2013), e citado em 2.2.4, o sistema
é representado por um conjunto série de circuitos 𝑅𝐿 com circuitos shunt do tipo 𝑅𝐶

que é resolvido através da representação no espaço de estados, cujo circuito equivalente é
apresentado na Figura 11.

Neste trabalho, a modelagem do sistema de transmissão monofásico no Simulink é
realizada através da confecção de uma cascata de circuitos 𝜋, neste caso são utilizados
dois circuitos 𝜋 em série, pois como se trata de uma linha de transmissão média de 70 𝑘𝑚

cada circuito representaria uma linha curta de 35 𝑘𝑚, que é suficiente para resolução
aproximada do comportamento de transitórios simples e operação em regime deste tipo
de planta. Vale ressaltar que este tipo de modelo trabalha com a propagação das on-
das de tensão e corrente através da linha de transmissão no domínio do tempo, baseado
na representação dos parâmetros distribuídos, no comprimento da linha de transmissão,
na fonte de geração e, se houver, na carga, sendo comumente utilizado para simulação
de transitórios simples e operação de regime, sendo que os parâmetros utilizados estão
listados na Tabela 1. A partir destes, calcula-se internamente a resolução das equações
diferenciais que representam o modelo, obtendo-se o comportamento para as ondas trans-
mitida e refletida, bem como a resposta das ondas de tensão e corrente para o sistema
proposto.

Tabela 1 – Parâmetros do sistema de transmissão de comprimento médio.

Parâmetro Valor
Tensão de entrada (𝑘𝑉 ) - Linha de transmissão 230

Frequência nominal (Hz) 60
Resistência série por quilômetro - 𝑟 (Ω/𝑘𝑚) 0.04

Indutância série por quilômetro - 𝑙 (𝑚𝐻/𝑘𝑚) 2.90
Capacitância shunt por quilômetro - 𝑐 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 8.391
Condutância shunt por quilômetro - 𝑔 (𝜇𝑆/𝑘𝑚) 0.556

Comprimento da linha (𝑘𝑚) 70
Ponto de medição 1 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 35
Ponto de medição 2 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 70

Os valores adotados na Tabela 1 foram escolhidos de forma arbitrária, sendo o valor
da tensão um dos níveis mais baixos dentro do escopo de sistemas de transmissão. No
entanto, os parâmetros da linha são valores próximos ao comumente encontrado para
sistemas reais, sendo o comprimento adotado equivalente a uma linha de transmissão
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média, sendo que esta pode ser facilmente representada por modelos do tipo 𝜋. Por fim,
a carga adotada é nula, pois a linha está em aberto, isto se deve ao objetivo de simular
uma linha com baixas magnitudes de corrente e na condição de energização, porém é
necessário ressaltar que a aplicação do método apresentado no escopo deste documento
pode ser feita para qualquer tipo de carga aplicada ao terminal receptor do sistema de
transmissão, pois como explicitado anteriormente, o UKF realiza o rastreio da PDF dos
SP para obter o comportamento da PDF das grandezas de saída. Assim, a carga aplicada
pode ter comportamento linear ou não-linear, porém se deve analisar e modificar a forma
de inicialização do algoritmo, assim como o modelo aplicado no estimador.

Figura 17 – Forma de onda para corrente a 35 𝑘𝑚: a) Corrente Série; b) Corrente Série
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 1

(b) Corrente Série 1 (escala ampliada)

Como parte final do processo de obtenção das medições de corrente e tensão do sis-
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Figura 18 – Forma de onda para tensão a 35 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt; b) Tensão Shunt
(escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 1

(b) Tensão Shunt 1 (escala ampliada)

tema de transmissão, realiza-se a simulação do sistema de transmissão através de dois
módulos de linhas do software Simulink em série, cada um com 35 𝑘𝑚 de comprimento
e com parâmetros equivalentes. Desta forma, têm-se duas linhas curtas de 35 𝑘𝑚 em
série representadas por modelo 𝜋 que apresentam comportamento equivalente ao sistema
proposto, tal artifício é muito utilizado para modelagem de sistemas de transmissão nesta
ferramenta computacional. Vale ressaltar que a utilização deste artifício serve para ob-
tenção das tensões e correntes a 35 𝑘𝑚 e a 70 𝑘𝑚, que são as medições que são aplicadas
ao UKF e, posteriormente, comparadas àquelas obtidas no modelo adotado e corrigidas
pelo ganho de Kalman. Por fim, em posse das medições de corrente e tensão a 35 𝑘𝑚 e
70 𝑘𝑚, realiza-se a aplicação de ruído aleatório gaussiano branco com desvio padrão de
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magnitude variável entre 1% e 5% das amplitudes das variáveis medidas. As formas de
onda da corrente e da tensão obtidas a 35 𝑘𝑚 do terminal emissor são apresentadas na
Figura 17 e na Figura 18, respectivamente, e as formas de onda das mesmas grandezas
medidas a 70 𝑘𝑚 do terminal emissor são apresentadas na Figura 19 e na Figura 20.

Figura 19 – Forma de onda para corrente a 70 𝑘𝑚: a) Corrente Série; b) Corrente Série
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 2

(b) Corrente Série 2 (escala ampliada)

4.1.2 Linha de transmissão longa

Conforme visto anteriormente, pode-se aproximar o comportamento de uma linha de
transmissão média através de uma cascata de circuitos 𝜋, pelo qual se tem acesso as
correntes e tensões em determinados pontos da linha, sendo que para um sistema real a
corrente obtida é a composição da corrente shunt com a corrente série ou longitudinal,
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Figura 20 – Forma de onda para tensão a 70 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt; b) Tensão Shunt
(escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 2

(b) Tensão Shunt 2 (escala ampliada)

sendo esta composição utilizada para avaliação do estimador. Na seção anterior, foram
apresentados os dados de entrada necessários para modelagem do sistema de transmissão
de comprimento médio avaliado neste documento, com isto foram obtidos os valores de
tensão e corrente apresentados da Figura 17 a 20. Nesta seção, um sistema de transmissão
longo será formulado na ferramenta computacional Simulink, utilizando o modelo de cas-
cata de circuitos 𝜋, a escolha de comprimentos diferentes tem como objetivo a comparação
das respostas obtidas através do UKF, que não devem apresentar grande divergência de-
vido às medições em virtude de serem linhas com mesmas características diferenciando
somente o comprimento, sendo que o modelo adotado para ambas é capaz de representar
as características de cada uma de forma adequada. No entanto, o foco é a validação do
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método de estimação para qualquer conjunto de medição ruidosa obtido de sistemas de
transmissão, neste caso um sistema monofásico.

A partir dos parâmetros apresentados na Tabela 2, calcula-se internamente a resolução
das equações diferenciais que representam o modelo, obtendo-se as funções para as ondas
transmitida e refletida, bem como a resposta das ondas de tensão e corrente para o
sistema proposto. O sistema de transmissão de comprimento longo proposto necessita
de uma representação com uma quantidade maior de circuitos do tipo 𝜋, visto que a
representação diferencial dos parâmetros distribuídos é mais precisa quanto menor for o
comprimento analisado para cada circuito 𝜋 (ZANETTA, 2006). Para a linha longa de
comprimento de 240 𝑘𝑚 em questão, são utilizados seis pontos de medição que equivalem
a seis circuitos 𝜋.

Tabela 2 – Parâmetros do sistema de transmissão de comprimento longo.

Parâmetro Valor
Tensão de entrada (𝑘𝑉 ) - Linha de transmissão 230

Frequência nominal (Hz) 60
Resistência série por quilômetro - 𝑟 (Ω/𝑘𝑚) 0.04

Indutância série por quilômetro - 𝑙 (𝑚𝐻/𝑘𝑚) 2.90
Capacitância shunt por quilômetro - 𝑐 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 8.391
Condutância shunt por quilômetro - 𝑔 (𝜇𝑆/𝑘𝑚) 0.556

Comprimento da linha (𝑘𝑚) 240
Ponto de medição 1 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 40
Ponto de medição 2 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 80
Ponto de medição 3 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 120
Ponto de medição 4 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 160
Ponto de medição 5 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 200
Ponto de medição 6 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 240

Como apresentado anteriormente, os valores adotados na Tabela 2 foram escolhidos
de forma arbitrária, sendo valores próximos ao comumente encontrado para sistemas re-
ais. Vale lembrar que os parâmetros adotados não ocasionam perda de informação ou
invalidam a aplicação do UKF para sistemas de transmissão monofásicos, tão somente
foram escolhidos por conveniência de sua representação. Para a aplicação do estimador, é
necessária a obtenção de medições de corrente e tensão do sistema de transmissão assim,
realiza-se a simulação do sistema de transmissão através do software Simulink no qual
são utilizados dispositivos de medição para obtenção da corrente longitudinal e da tensão
shunt de cada circuito 𝜋. Embora tenha sido adotada a terminologia corrente longitudi-
nal, a corrente utilizada é uma combinação da corrente série com a corrente shunt. Por
fim, em posse das medições de corrente e tensão a 40 𝑘𝑚 e 240 𝑘𝑚, realiza-se a aplicação
de ruído aleatório gaussiano branco de magnitude variável entre 1% e 5% das amplitudes
das variáveis medidas. As formas de onda da corrente e da tensão obtidas a 40 𝑘𝑚 do
terminal emissor são apresentadas na Figura 21 e Figura 22, respectivamente, e as formas
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Figura 21 – Forma de onda para corrente a 40 𝑘𝑚: a) Corrente Série; b) Corrente Série
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 1

(b) Corrente Série 1 (escala ampliada)

de onda das mesmas grandezas medidas a 240 𝑘𝑚 do terminal emissor são apresentadas
na Figura 23 e na Figura 24. As medições são apresentadas para o primeiro e para o úl-
timo circuito 𝜋, visto que são os pontos mais próximo e mais distante do terminal emissor,
respectivamente.

4.1.3 Linha de transmissão trifásica média

Nesta seção, serão apresentados os dados de entrada para representação na ferramenta
computacional Simulink de um sistema trifásico de comprimento médio de forma simplifi-
cada, baseado na representação adaptada da cascata de circuitos 𝜋 conforme apresentado
na Seção 2. Com isto, tem-se que o comportamento aproximado de uma linha de transmis-
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Figura 22 – Forma de onda para tensão a 40 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt; b) Tensão Shunt
(escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 1

(b) Tensão Shunt 1 (escala ampliada)

são trifásica em regime permanente e para transitórios simples pode ser obtido através de
um modelo adaptado de cascata de circuitos 𝜋, o objetivo de se utilizar este modelo sim-
ples é a validação do método de estimação para qualquer modelo ou conjunto de modelos
dado um conjunto de medições ruidosas obtidas de um sistema de transmissão operando
em regime permanente.

Neste trabalho, a modelagem do sistema de transmissão trifásico no Simulink é rea-
lizada através da confecção de uma cascata de circuitos 𝜋, neste caso são utilizados dois
circuitos 𝜋 em série, tais que o acoplamento entre as fases é representado por resistências,
indutâncias e capacitâncias mútuas entre as fases e as condutâncias são desprezadas, pois
é um circuito de comprimento médio e deseja-se a utilização de um modelo simplificado,
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Figura 23 – Forma de onda para corrente a 240 𝑘𝑚: a) Corrente Série; b) Corrente Série
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 6

(b) Corrente Série 6 (escala ampliada)

assim, para uma linha de transmissão média de 70 𝑘𝑚 cada circuito representaria uma
linha curta de 35 𝑘𝑚, que é suficiente para resolução aproximada do comportamento de
transitórios simples e operação em regime deste tipo de planta, sendo que os parâmetros
utilizados estão listados na Tabela 3. A partir destes, calcula-se internamente a resolução
das equações diferenciais que representam o modelo, obtendo-se as funções para as ondas
transmitida e refletida, bem como a resposta das ondas de tensão e corrente para o sistema
proposto.

Os valores adotados na Tabela 3 foram escolhidos de forma arbitrária com base em
torres de circuitos simples com proteção de um cabo guarda, sendo o valor da tensão
um dos níveis mais baixos dentro do escopo de sistemas de transmissão. No entanto, os
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Figura 24 – Forma de onda para tensão a 240 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt; b) Tensão Shunt
(escala ampliada).

(a) Tensão shunt 6

(b) Tensão Shunt 6 (escala ampliada)

parâmetros da linha são valores próximos ao comumente encontrado para sistemas reais,
sendo o comprimento adotado equivalente a uma linha de transmissão média, sendo que
esta pode ser facilmente representada por modelos do tipo 𝜋. Por fim, a carga adotada
é nula, pois a linha está em aberto, isto se deve ao objetivo de simular uma linha com
baixas magnitudes de corrente e na condição de energização.

Como parte final do processo de obtenção das medições de corrente e tensão do sistema
de transmissão, realiza-se a simulação do sistema de transmissão através de dois módulos
de linhas trifásicas do software Simulink em série, cada um com 35 𝑘𝑚 de comprimento
e com parâmetros equivalentes. Desta forma, têm-se duas linhas curtas de 35 𝑘𝑚 em
série representadas por modelo 𝜋 que apresentam comportamento equivalente ao sistema
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Tabela 3 – Parâmetros do sistema de transmissão trifásico de comprimento médio.

Parâmetro Valor
Tensão de linha de entrada (𝑘𝑉 ) - Linha de transmissão 230

Frequência nominal (Hz) 60
Resistência série própria por quilômetro - 𝑟𝑝 (Ω/𝑘𝑚) 0.1798
Resistência série mútua por quilômetro - 𝑟𝑚 (Ω/𝑘𝑚) 0.0035

Indutância série própria por quilômetro - 𝑙𝑝 (𝑚𝐻/𝑘𝑚) 1.6
Indutância série mútua por quilômetro - 𝑙𝑚 (𝑚𝐻/𝑘𝑚) 0.34

Capacitância shunt própria por quilômetro - 𝑐𝑝 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 7.69
Capacitância shunt mútua por quilômetro - 𝑐𝑚 (𝑛𝐹/𝑘𝑚) 1.23

Comprimento da linha (𝑘𝑚) 70
Ponto de medição 1 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 35
Ponto de medição 2 - Corrente série e Tensão shunt (𝑘𝑚) 70

proposto. Vale ressaltar que a utilização deste artifício serve para obtenção das tensões
e correntes a 35 𝑘𝑚 e a 70 𝑘𝑚, que são as medições que são aplicadas ao UKF e, pos-
teriormente, comparadas àquelas obtidas no modelo adotado e corrigidas pelo ganho de
Kalman. Por fim, em posse das medições de corrente e tensão a 35 𝑘𝑚 e 70 𝑘𝑚, realiza-se
a aplicação de ruído aleatório gaussiano branco com desvio padrão de magnitude variável
entre 1% e 5% das amplitudes das variáveis medidas. As formas de onda da corrente e da
tensão obtidas a 35 𝑘𝑚 do terminal emissor são apresentadas na Figura 25 e na Figura 26,
respectivamente, e as formas de onda das mesmas grandezas medidas a 70 𝑘𝑚 do terminal
emissor são apresentadas na Figura 27 e na Figura 28.

4.2 Modelagem do estimador recursivo

Os estimadores recursivos podem ser utilizados para estimação de estados, de parâme-
tros ou de ambos, sendo que o estimador mais comum em sistemas de potência é o método
dos mínimos quadrados, porém este apresenta algumas desvantagens, uma delas é a im-
possibilidade de aplicação de tal método diretamente em medições ruidosas. Desta forma,
busca-se um estimador ótimo, ou que apresente uma resposta mais próxima deste, para es-
timação a partir de medições contaminadas com ruído. Conforme apresentado nas seções
precedentes, um estimador ótimo para os estados de um sistema linear é o KF, porém este
se limita à estimação de estados e à representação de sistemas lineares (KALMAN, 1959;
MORRELL, 1997; MERWE et al., 2001; HAYKIN, 2004; JULIER; UHLMANN, 2004).
Com isto, foram desenvolvidas variações do método matemático proposto por Kalman
(1959) com intuito de realizar a estimação de estados para sistemas não-lineares, estas
são o EKF e o UKF. A partir das novas metodologias apresentadas, pode-se estender o
estudo à estimação dos parâmetros do sistema através de alterações na representação do
espaço de estados, porém para que ela seja realizável é preciso que se tenham medições
livres de ruído disponíveis. No entanto, se não houver a possibilidade de se ter medições
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Figura 25 – Forma de onda para corrente a 35 𝑘𝑚: a) Corrente Série trifásica; b) Corrente
Série trifásica (escala ampliada).

(a) Corrente Série 1

(b) Corrente Série 1 (escala ampliada)

não ruidosas, pode-se realizar a estimação dupla ou dual que consiste em um filtro de
estados cuja saída é a entrada do filtro de parâmetros e um filtro de parâmetros que a
saída é a entrada daquele (HAYKIN, 2004).

O sistema estimador apresentado neste trabalho consiste de um filtro do tipo UKF para
estimação dos estados (correntes e tensões) e de um filtro do tipo UKF para estimação
dos parâmetros, empregando as medições ruidosas obtidas anteriormente e as matrizes de
covariância para o processo e para a medição. Neste trabalho, serão estimados os parâme-
tros longitudinais, visto que são os parâmetros que recebem maior atenção na literatura
técnica, pois os parâmetros shunt normalmente são desprezados para sistemas menores e
facilmente estimados para sistemas maiores. Nas seções seguintes, serão apresentadas as
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Figura 26 – Forma de onda para tensão a 35 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt trifásica; b) Tensão
Shunt trifásica (escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 1

(b) Tensão Shunt 1 (escala ampliada)

variáveis de inicialização para cada estimador com o objetivo de se realizar sua aplicação
em sistemas de transmissão.

4.2.1 Estimador de estados

O sistema estimador de estados consiste de um filtro de Kalman, ou um EKF ou
um UKF, que pode ser implementado conforme obtenção de medições ruidosas e da
representação do espaço de estados de determinado processo, sendo que para o KF, tal
processo deve ser linear. Como neste documento se deseja obter a estimação tanto de
estados como de parâmetros de um sistema, opta-se pela utilização de um EKF ou de um
UKF, que se utilizam de linearizações do processo ou do rastreio da PDF através dos SP,
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Figura 27 – Forma de onda para corrente a 70 𝑘𝑚: a) Corrente Série trifásica; b) Corrente
Série trifásica (escala ampliada).

(a) Corrente Série 2

(b) Corrente Série 2 (escala ampliada)

respectivamente, conforme apresentado na Seção 3.5. Sabendo-se disso, é preciso um valor
inicial para o vetor dos estados e para as matrizes de covariância do processo e da medição,
tal estimativa inicial para os estados pode ser obtida através do valor médio apresentado
pelas medições, a das covariâncias de processo se baseia na confiabilidade do modelo
empregado e a matriz de covariância para a medição se baseia nos erros apresentados
pelos dispositivos de medição. Uma outra informação importante para inicialização dos
estados é que quando não se tem conhecimento algum acerca de uma estimativa inicial
destes, pode-se iniciar o vetor de estados com valores nulos e covariâncias de processo com
valores altos, isto ocasiona uma melhor estimativa dos parâmetros, porém se deve tomar
muito cuidado, pois uma covariância muito alta no processo de estados faz com que as
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Figura 28 – Forma de onda para tensão a 70 𝑘𝑚: a) Tensão Shunt trifásica; b) Tensão
Shunt trifásica (escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 2

(b) Tensão Shunt 2 (escala ampliada)

previsões sejam descartadas em prol da medição ruidosa.
No Simulink, existem três modelos básicos para simulação do Filtro de Kalman e suas

variações, sendo:

o Filtro de Kalman: é uma toolbox que aplica o algoritmo apresentado em (169),
baseado nas matrizes do espaço de estados, nas covariâncias, nas estimativas iniciais
e nas medições ruidosas. Esta apresenta como resposta a matriz de covariância de
processo de saída 𝑃 e o vetor de estados de saída (valores previstos e corrigidos) �̂�;

o Filtro de Kalman Estendido: é uma toolbox que aplica o algoritmo apresentado
em (185) e (186), baseado nas funções que representam o processo do modelo e o
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processo de medição, nas covariâncias, nas estimativas iniciais e nas medições ruido-
sas, ainda se tem a opção de permitir que seja inserida uma função de linearização
do modelo, cuja condição padrão realiza a linearização a partir de jacobianos do
processo. Esta apresenta como resposta a matriz de covariância de processo de
saída 𝑃 e o vetor de estados de saída (valores previstos e corrigidos) �̂�;

o Filtro de Kalman Unscented: é uma toolbox que aplica o algoritmo apresentado
em (204) e (205), baseado nas funções que representam o processo do modelo e o
processo de medição, nas covariâncias, nas estimativas iniciais, nas medições ruido-
sas e nos parâmetros de dimensionamento 𝛼, 𝛽 e 𝜅, os quais participam do cálculo
dos SP e do rastreio da PDF destas novas variáveis, como apresentado anterior-
mente. Esta apresenta como resposta a matriz de covariância de processo de saída
𝑃 e o vetor de estados de saída (valores previstos e corrigidos) �̂�.

Como apresentado anteriormente, o filtro a ser utilizado é o UKF, sendo que serão uti-
lizados dois filtros um para estimação dos estados e outro para estimação dos parâmetros.
Desta forma, além das matrizes de covariância e das estimativas iniciais, é necessária a
apresentação de outros parâmetros do filtro para sua inicialização e operação, sendo eles,
𝛼, 𝛽 e 𝜅. Estes são os parâmetros de ajuste para o cálculo dos SP que servem para
o rastreio da média e da covariância, sem a necessidade do processo de linearização do
modelo, sendo que: 𝛼 deve ter um valor entre 0 e 1, desde que não seja pequeno demais a
ponto de que os SP fiquem negativos, é desejável que este seja o menor valor possível; 𝛽 é
igual a 2 para distribuições gaussianas e 𝜅 é definido maior ou igual a zero, normalmente,
atribui-se valor nulo para este termo, porém existe a possibilidade de variar esse valor
para obtenção de melhores resultados (JULIER; UHLMANN, 2004). Os parâmetros do
UKF para estimação dos estados das linhas de transmissão monofásicas média e longa e
da linha de transmissão trifásica média adotados neste documento são apresentados na
Tabela 4, na Tabela 5 e na Tabela 6, respectivamente.

A partir do exposto na Tabela 4, têm-se �̂�0 sendo um vetor de dimensão 4x1 e 𝑃0, 𝑄

e 𝑅 sendo uma matrizes diagonais de ordem 4. Nas Tabelas 5 e 6, têm-se �̂�0 sendo um
vetor de dimensão 12x1 e 𝑃0, 𝑄 e 𝑅 sendo matrizes diagonais de ordem 12.

De posse dos dados apresentados nas Tabelas 4, 5 e 6, têm-se os parâmetros neces-
sários para formulação do UKF de estados através das medições ruidosas apresentadas
nas Figuras 17 a 28, desde que se tenha conhecimento sobre os parâmetros das funções
que regem o modelo. De outra forma, na impossibilidade de conhecimento preciso sobre
os valores que devem ser adotados para as funções do modelo de processo, utiliza-se um
filtro adicional que irá realizar a previsão do comportamento interno do filtro de estados.
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Tabela 4 – Parâmetros de entrada do UKF para estimação dos estados da linha monofá-
sica média.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados �̂�0

[︁
0.5 0.5 1000 1000

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃0

⎡⎢⎢⎢⎣
0.05 0 0 0

0 0.05 0 0
0 0 0.05 0
0 0 0 0.05

⎤⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄

⎡⎢⎢⎢⎣
10−8 0 0 0

0 10−8 0 0
0 0 10−8 0
0 0 0 10−8

⎤⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎣
5 0 0 0
0 5 0 0
0 0 2300 0
0 0 0 2300

⎤⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−5

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0

Tabela 5 – Parâmetros de entrada do UKF para estimação dos estados da linha monofá-
sica longa.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados �̂�0

[︁
0.5 . . . 0.5 1000 . . . 1000

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃0

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0.05 0 . . . 0

0 0.05 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 0.05

⎤⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
10−8 0 . . . 0

0 10−8 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 10−8

⎤⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0.1 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 0.1 0 . . . 0
0 . . . 0 100 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 100

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−5

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0
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Tabela 6 – Parâmetros de entrada do UKF para estimação dos estados da linha trifásica
média.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados �̂�0

[︁
0.5 . . . 0.5 1000 . . . 1000

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃0

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
0.05 0 . . . 0

0 0.05 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 0.05

⎤⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄

⎡⎢⎢⎢⎢⎣
10−8 0 . . . 0

0 10−8 . . . 0
... ... . . . ...
0 0 . . . 10−8

⎤⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0.1 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 0.1 0 . . . 0
0 . . . 0 100 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 100

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−4

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0

4.2.2 Estimador de parâmetros do modelo

Com relação ao sistema estimador de parâmetros, este consiste de um EKF ou um
UKF, que pode ser implementado conforme obtenção de medições ruidosas ou limpas e da
representação modificada do espaço de estados de determinado processo como apresentado
nas Seções 3.5.1 e 3.5.2. Desta forma, utiliza-se um UKF para realização recursiva da
estimação dos parâmetros do sistema a partir da saída atualizada pelo filtro de estados,
cujos dados de inicialização são apresentados na seção anterior, e das medições ruidosas
que são aplicadas a ambos os filtros. Sabendo disso, é preciso um valor inicial para o
vetor dos parâmetros e para as matrizes de covariância do processo e da medição, tal
estimativa inicial para os parâmetros pode ser obtida através do método dos mínimos
quadrados aplicado diretamente à medição ruidosa, a das covariâncias de processo se
baseiam na confiabilidade do modelo empregado e a matriz de covariância para a medição
se baseia nos erros apresentados pelos dispositivos de medição. Para inicialização das
covariâncias de processo, deve-se levar em conta que estas devem ser muito menores do
que aquelas atribuídas ao processo dos estados, causando uma variação lenta e gradativa
nos parâmetros (HAYKIN, 2004; WENZEL et al., 2006).

Como o filtro a ser utilizado no escopo deste trabalho é o UKF, além das matrizes
de covariância e das estimativas iniciais, é necessária a apresentação de outros parâme-
tros do filtro para sua inicialização e operação, sendo eles, 𝛼, 𝛽 e 𝜅, como apresentado
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anteriormente. Os dados do UKF estimador dos parâmetros das linhas de transmissão
monofásicas média e longa e da linha de transmissão trifásica média adotados neste do-
cumento são apresentados na Tabela 7, na Tabela 8 e 9, respectivamente.

Tabela 7 – Dados de entrada do UKF para estimação dos parâmetros modelo de linha
média.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados 𝜃0

[︁
0.8 0.08 0.8 0.08

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃𝜃0

⎡⎢⎢⎢⎣
10−2 0 0 0

0 5x10−8 0 0
0 0 10−2 0
0 0 0 5x10−8

⎤⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄𝜃

⎡⎢⎢⎢⎣
10−9 0 0 0

0 10−15 0 0
0 0 10−9 0
0 0 0 10−15

⎤⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎣
5 0 0 0
0 5 0 0
0 0 2300 0
0 0 0 2300

⎤⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−4

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0

De posse dos valores apresentados nas Tabelas 7, 8 e 9, têm-se os dados de iniciali-
zação necessários para formulação do UKF de parâmetros através das medições ruidosas
apresentadas nas Figuras 17 a 28 em conjunto com a saída obtida pelo UKF de estados.
Assim, é possível realizar a implementação da estimação dual ou dupla para os sistemas
de transmissão propostos.

4.3 Conclusão

Neste capítulo foi descrita toda metodologia na qual se embasa o presente trabalho,
sendo que foram apresentadas as metodologias adotadas para formulação de dois sistemas
simples transmissão monofásico, um sistema de transmissão trifásico simples e para for-
mulação de um estimador recursivo que é capaz de realizar a estimação das correntes série,
tensões shunt e parâmetros série dos referidos sistemas de transmissão adotados, a partir
de suas medições ruidosas. Assim, o procedimento leva em consideração a realização de
medições de correntes longitudinais e das tensões transversais (shunt), nas quais se aplica
ruído aleatório gaussiano branco de ordem variável entre 1% e 5% dos valores adotados
para as grandezas em questão.

Com relação às estimações recursivas, foram descritas as premissas para implementa-
ção de um estimador dual UKF, sendo apresentados os dados necessários para sua ini-
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Tabela 8 – Dados de entrada do UKF para estimação dos parâmetros modelo de linha
longa.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados 𝜃0

[︁
1.2 0.1 . . . 1.2 0.1

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃𝜃0

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

10−9 0 . . . 0 0
0 5x10−8 . . . 0 0
... ... . . . ... ...
0 0 . . . 10−9 0
0 0 . . . 0 5x10−8

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄𝜃

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

5x10−15 0 . . . 0 0
0 10−15 . . . 0 0
... ... . . . ... ...
0 0 . . . 5x10−15 0
0 0 . . . 0 10−15

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0.1 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 0.1 0 . . . 0
0 . . . 0 100 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 100

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−4

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0

cialização. Portanto, para inicialização e implementação do UKF são necessários tempo
e passo de simulação compatíveis com aqueles utilizados para o sistema de transmissão,
estimativas iniciais para os vetores de estados e de parâmetros e para as covariâncias
de processo, atribuição de valores às matrizes de covariância de ruído de processo e de
medição e estipulação de valores adequados para as constantes de dimensionamento dos
SP (𝛼, 𝛽 e 𝜅).

Por fim, o UKF é um algoritmo bastante eficiente, porém sua inicialização não é
a mesma para todos os sistemas. Conforme apresentado, esta varia para cada tipo de
sistema e modelo utilizado, bem como para com as medições realizadas e os erros adotados.
No capítulo seguinte, são apresentados os resultados para os sistemas de transmissão
adotados, sendo que estes podem ser expadindos para outros sistemas de mesma natureza,
ou seja, transmissão de energia em alta tensão, a partir de pequenas variações na forma de
inicialização do estimador, sendo tal resultado obtido a partir da metodologia proposta.
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Tabela 9 – Dados de entrada do UKF para estimação dos parâmetros modelo de linha
longa.

Dado de entrada Valor
Estimativa inicial dos estados 𝜃0

[︁
1.2 0.1 . . . 1.2 0.1

]︁𝑇

Matriz de covariância do processo de estados 𝑃𝜃0

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

10−9 0 . . . 0 0
0 10−11 . . . 0 0
... ... . . . ... ...
0 0 . . . 5x10−11 0
0 0 . . . 0 5x10−11

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de processo 𝑄𝜃

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

5x10−17 0 . . . 0 0
0 5x10−22 . . . 0 0
... ... . . . ... ...
0 0 . . . 10−21 0
0 0 . . . 0 10−21

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

Matriz de covariância do ruído de medição 𝑅

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

0.1 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 0.1 0 . . . 0
0 . . . 0 100 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 100

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Parâmetro de dimensionamento 𝛼 (SP) 10−4

Parâmetro de dimensionamento 𝛽 (Distribuição) 2
Parâmetro de dimensionamento 𝜅 (SP) 0
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Capítulo 5
Resultados

Neste capítulo, apresentam-se os resultados do estudo do desempenho de um sistema
estimador recursivo UKF para estimação dos estados (correntes e tensões) e dos parâme-
tros série (resistências e indutâncias) de uma linha de transmissão monofásica de compri-
mento médio, de uma linha de transmissão monofásica de comprimento longo e de uma
linha de transmissão trifásica de comprimento médio, sendo todas com nível de tensão de
230 𝑘𝑉 , de forma a avaliar o desempenho do método aplicado para medições ruidosas.
Para tanto, o sistema de potência proposto é modelado e simulado na plataforma compu-
tacional Simulink, sendo que as respectivas medições realizadas sofrem diferentes variações
de ruído aleatório gaussiano branco e, posteriormente, são empregadas no estimador que
é realizado no Simulink. Por fim, o objetivo de se avaliar três sistemas de transmissão
diferentes, porém com mesmo nível de tensão e mesma condição de carregamento (circuito
aberto), é avaliar o comportamento do estimador para linhas diferentes.

5.1 Sistema utilizado

O sistema proposto neste trabalho é fictício, porém os parâmetros utilizados apre-
sentam valores próximos aos encontrados em sistemas reais, sendo o modelo aplicado
bastante utilizado na representação de sistemas de transmissão para condição de regime
ou transitória simples, pois apresenta uma análise da propagação das ondas de tensão e
de corrente através da representação em seccionamentos de linha a partir de parâmetros
distribuídos (Cascata de circuitos 𝜋).

Para avaliação do método adotado, são simulados e apresentados os resultados de três
casos distintos, modificando o comprimento do sistema de transmissão e a quantidade de
fases. Com isto, apresentam-se os resultados obtidos de três formas, sendo:

o Caso 1: Simulação em regime permanente de linha de transmissão monofásica de
comprimento médio de 230 kV;
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o Caso 2: Simulação em regime permanente de linha de transmissão monofásica de
comprimento longo de 230 kV.

o Caso 3: Simulação em regime permanente de linha de transmissão trifásica de com-
primento médio de 230 kV;

Por fim, os parâmetros para simulação do sistema de potência e para o estimador
foram apresentados no capítulo anterior, sendo que estes podem ser encontrados nas
Tabelas 1 a 9.

5.2 Estudos de caso

Neste seção, são apresentados os resultados obtidos nas simulações, sendo realizada
uma análise comparativa dos valores estimados aos valores reais ou aos valores medidos,
dependendo da grandeza que será comparada. O sistema se encontra desenergizado para
𝑡 ≤ 0, sendo energizado e analisado para o seu regime permanente a partir de um passo de
simulação Δ𝑡 = 1

6 𝜇𝑠. Vale ressaltar que a resposta transitória inicial devido a energização
do sistema não é descartada, pois os modelos utilizados conseguem representar transitórios
desta natureza e o estimador consegue realizar a estimação sem perda de informação
através do rastreio da PDF. No entanto, a resposta em regime permanente é a que
predomina para o tempo de análise adotado que é de 𝑡 = 0.5 𝑠, assim, esta situação é o
interesse principal deste trabalho, pois o estudo de fluxo de carga e, consequetemente, o
carregamento adotado para linhas de transmissão se dá para condições de equilíbrio e de
regime permanente. Então, é interessante saber como se comportam os parâmetros para
a situação de regime, de forma a se realizar um planejamento do sistema de transmissão
de forma mais eficiente para um carregamento próximo do valor ótimo.

5.2.1 Caso 1 (Linha monofásica média)

Os resultados para as previsões de estado, ou seja, as correntes séries e as tensões
shunt do caso 1, são apresentados da Figura 29 a Figura 32, enquanto que a Tabela 10
apresenta os resultados obtidos para a estimação dos parâmetros do modelo do sistema,
ou seja, as resistências e indutâncias série.

Considerando a medição ruidosa, nota-se que apresentam certa quantidade de com-
ponentes espúrias e, com isto, têm comportamento diferente daquele esperado para a
componente fundamental. Vale ressaltar que este é o tipo de comportamento esperado
para medições obtidas diretamente da rede de um sistema de potência real, com ruídos
e perturbações de naturezas diversas e desconhecidas. Nas Figuras 29(a), 30(a), 31(a)
e 32(a), são apresentados os sinais medidos e os sinais filtrados, nestas figuras a presença
do ruído e o sinal filtrado não são perceptíveis, pois o ruído é pequeno e o sinal de medi-
ção sobrepõe o sinal previsto pelo UKF, com isto são apresentadas as versões ampliadas
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em conjunto com os sinais. Assim, a corrente série do primeiro seccionamento do tipo 𝜋

apresenta comportamento variante para valor de pico de 55 𝐴 (Corrente 𝐼1); entre 18 e
19 𝐴 para corrente longitudinal do segundo circuito 𝜋 (Corrente 𝐼2), como apresentado na
Figura 29(c) e na Figura 31(c), respectivamente. Por sua vez, as tensões shunt possuem
variações de valores de pico entre 326 e 327 𝑘𝑉 para a tensão referente ao primeiro circuito
(Tensão 𝑉1); a tensão para o segundo circuito 𝜋 oscila em torno de um valor de 328 𝑘𝑉

(Tensão 𝑉2), como apresentado na Figura 30(c) e na Figura 32(c), respectivamente. Vale
ressaltar que isto se deve à aplicação de ruído aleatório, cuja característica determinada
pelo usuário fora somente a amplitude máxima deste, assim, não se tem o controle sobre
o seu comportamento ou sua influência total sobre a grandeza ao qual fora aplicado.

A partir das medições obtidas, deseja-se obter uma previsão do comportamento das
grandezas medidas que se aproxime daquele apresentado por uma componente fundamen-
tal livre de sinal ruidoso. Desta forma, aplicam-se os sinais ruidosos aos estimadores com
as estimativas iniciais apresentadas anteriormente, estes sistemas realizam a estimação
gradativa a partir do ponto inicial dado e do rastreio da PDF da saída. Com isto, é
possível constatar que o tempo de análise (𝑡 = 0.5 𝑠) foi suficiente para a convergência do
estimador, bem como, o UKF foi capaz de convergir suas respostas para regiões próximas
dos valores reais dos parâmetros adotados para o sistema.

A partir da Figura 29(d) e da Figura 30(d), é possível constatar que a estimação dos
estados para o primeiro circuito 𝜋 realiza a filtragem da maioria das componentes de
ruído, conforme pode ser visto pelas suas formas de ondas com quantidades reduzidas do
ruído que era apresentado pelo sinal medido na Figura 29(c) e na Figura 30(c), assim, os
sinais filtrados apresentados são compostos de ondas senoidais com quantidade reduzida
de ruído conforme Figura 29(b) e Figura 30(b). Da mesma forma, para o segundo circuito
𝜋, a estimação do UKF foi capaz de retirar a maioria das componentes de ruído presen-
tes no sinal de corrente (Figura 31(b) e (d)), o mesmo comportamento foi apresentado
para as componentes de tensão (Figura 32(b) e (d)), isto se deve aos valores adotados
para inicialização das covariâncias referentes a essas grandezas. Como fora apresentado,
mesmo que as componentes de tensão e corrente para os circuitos 𝜋 propostos ainda pos-
suam algumas componentes ruidosas, esta é uma resposta dentro de uma região próxima
à resposta ótima do sistema ou próximo do comportamento da componente fundamen-
tal. Portanto, estes resultados mostram a eficiência dos estimadores para estimação dos
estados do sistema de transmissão para uma estimação do tipo dupla.

Como os parâmetros para o sistema em questão são tidos como desconhecidos, deve-se
realizar a estimação destes concomitantemente àquela realizada para os estados. Assim,
a partir dos valores iniciais aplicados conforme Tabela 7, o estimador de parâmetros apre-
senta estimação gradativa e convergente em direção aos valores reais do sistema. Desta
forma, o desempenho do UKF para estimação dos parâmetros série de transmissão é cons-
tatado a partir dos valores apresentados na Tabela 10, os quais apresentam valores em
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uma faixa menor do que 10% do valor real, que é um valor aceitável para estimação de
parâmetros de linha de transmissão, conforme pode ser constatado na literatura técnica.
A partir da Tabela 10, constata-se que o parâmetro que apresentou maior variação, ou
erro, foi a resistência série (𝑅2) do segundo circuito 𝜋. No entanto, este valor se encon-
tra dentro de uma região aceitável de erro, tal variação pode ser justificada pela pequena
magnitude da corrente envolvida para este circuito, pois qualquer variação para uma gran-
deza desta magnitude possui grande relevância, e pela inicialização adotada, porém foram
adotados valores padrões que mantivessem as estimações dentro de uma faixa aceitável,
de forma que esta técnica de estimação possa ser aplicada a outros sistemas que possuam
características semelhantes. Assim, uma relação importante adotada para as matrizes de
covariância é que 𝑄𝜃 ≈ 0.1𝑄 para as resistências série, 𝑄𝜃 ≈ (entre 10−6 e 10−7) * 𝑄 para
as indutâncias série, 𝑃𝜃0 ≈ 0.2𝑃0 para as resistências e 𝑃𝜃0 ≈ 10−6𝑃0 para as indutâncias.

Tabela 10 – Parâmetros estimados a partir de dual UKF (Caso 1).

Parâmetro Valor real Valor estimado Erro (%)
Resistência série 𝑅1 1.40 Ω 1.38 Ω 1.43
Indutância série 𝐿1 0.1015 𝐻 0.1022 𝐻 0.69
Resistência série 𝑅2 1.40 Ω 1.36 Ω 2.86
Indutância série 𝐿2 0.1015 𝐻 0.1021 𝐻 0.59

Tabela 11 – Matriz de covariâncias para estados estimados a partir de dual UKF (Caso
1).

Grandeza Valor

Matriz de Covariância dos Estados - 𝑃

⎡⎢⎢⎢⎣
11.11x10−6 . . .

. 4.554x10−6 . .

. . 0.4083 .

. . . 0.4622

⎤⎥⎥⎥⎦
Traço - 𝑇𝑟 0.8705

Por fim, tem-se a análise da matriz das covariâncias dos estados como medida da qua-
lidade do sinal previsto. Conforme a Tabela 11, nota-se que as covariâncias apresentaram
valores pequenos com relação às grandezas a que elas estão associadas, e.g., para as cor-
rentes, foram valores de grandeza de 10−6 𝐴 e para as tensões, grandezas abaixo de uma
unidade. Outra medida importante a ser avaliada é o traço da matriz de covariâncias,
este é a soma dos elementos da diagonal principal, assim, o traço apresentado para o
caso 1 possui magnitude de aproximadamente 0.87 que significa um bom valor para a
quantidade de variáveis do sistema, ou seja, um traço de valor menor ou igual a 4 é um
valor aceitável para o sistema em análise.
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5.2.2 Caso 2 (Linha monofásica longa)

Os resultados para as previsões de estado, ou seja, as correntes séries e as tensões
shunt do caso 2, são apresentados da Figura 33 a Figura 36, enquanto que a Tabela 12
apresenta os resultados obtidos para a estimação dos parâmetros do modelo do sistema,
ou seja, as resistências e indutâncias série. Vale ressaltar que o caso 2 é uma linha de
transmissão longa monofásica de 240 𝑘𝑚, assim, são apresentadas as correntes e tensões
para o primeiro e para o último circuito 𝜋 ou primeiro e sexto, respectivamente.

Considerando a medição ruidosa, nota-se que apresentam componentes espúrias de
natureza aleatória, sendo que para a componente de corrente do sexto circuito 𝜋, uma
quantidade maior de ruído do que a do caso anterior foi adicionada com a intenção de
avaliar o comportamento do estimador para casos de sinais muito corrompidos. Com
relação às outras grandezas, estas apresentam variação ruidosa similar quando relacionada
com as obtidas anteriormente para o caso 1 (Figuras 29 a 32). Assim, as correntes séries
apresentam comportamento variante com valor de pico oscilando em 247 𝐴 (Corrente
𝐼1); para a última corrente o valor de pico varia entre 23 e 23, 4 𝐴 (Corrente 𝐼6), como
apresentado na Figura 33(c) e na Figura 35(c), respectivamente. Por sua vez, as tensões
shunt possuem variações ao longo do sinal com valor de pico oscilando em 336 𝑘𝑉 (Tensão
𝑉1); a tensão para o sexto circuito apresenta ruído variável e oscilação de valor de pico em
360 𝑘𝑉 (Tensão 𝑉6), como apresentado na Figura 34(c) e na Figura 36(c), respectivamente.
Vale ressaltar que a sobretensão apresentada no final da linha é justificada pelo fato de o
sistema se encontrar sem carregamento.

A partir das medições obtidas, deseja-se obter uma previsão do comportamento das
grandezas medidas que se aproxime daquele apresentado por uma componente fundamen-
tal livre de sinal ruidoso, como fora feito para o caso anterior. Desta forma, aplicam-se os
sinais ruidosos aos estimadores com as estimativas iniciais apresentadas em seção anterior,
estes sistemas realizam a estimação gradativa a partir do ponto inicial dado e do rastreio
da PDF da saída. Com isto, é possível constatar que o tempo de análise (𝑡 = 0.5 𝑠) foi
suficiente para a convergência do estimador, bem como, o UKF foi capaz de convergir
suas respostas para regiões próximas dos valores reais das grandezas adotadas.

Com relação à análise realizada nas Figuras 33 e 34, pode-se constatar que a estima-
ção dos estados para o primeiro circuito 𝜋 remove a maioria das componentes de ruído,
conforme pode ser visto pelas suas formas de ondas senoidais e com menor ruído (Figu-
ras 33(d) e 34(d)). Para o sexto circuito 𝜋, a estimação do UKF foi capaz de retirar grande
parte das componentes de ruído presentes no sinal de corrente (Figura 35), porém uma
quantidade considerável de componentes espúrias permanece, isto se deve ao fato de o
sinal apresentado ter sido muito corrompido pelas componentes ruidosas. Muito embora,
a corrente (𝐼6) prevista ainda possua algumas componentes ruidosas, esta é uma resposta
dentro de uma região próxima à uma resposta aceitável para o sistema devido ao valor da
sua covariância ser baixo (Tabela 13). Por fim, a tensão (𝑉6) prevista apresenta resposta
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com uma baixa presença de componentes ruidosas (Figura 35) como aquelas apresentadas
para o primeiro circuito 𝜋, portanto, os resultados para este caso também mostram a
eficiência dos estimadores para estimação dos estados para um sistema de transmissão de
comprimento longo.

Como os parâmetros para o sistema em questão são tidos como desconhecidos, deve-se
realizar a estimação destes concomitantemente àquela realizada para os estados. Desta
forma, o desempenho do UKF para estimação dos parâmetros série de transmissão é rea-
lizado e constatado a partir dos valores apresentados na Tabela 12, os quais apresentam
valores em uma faixa menor do que 10% do valor real, sendo que o parâmetro que apre-
sentou maior variação, ou erro, foi a resistência série (𝑅2) do segundo circuito 𝜋. No
entanto, este valor se encontra dentro de uma região aceitável de erro, tal variação pode
ser justificada pela alta taxa de ruído aplicada ao sinal de corrente e pela inicialização
adotada, pois foram adotados valores padrões que mantivessem as estimações dentro de
uma faixa aceitável, de forma que esta técnica de estimação possa ser aplicada a outros
sistemas que possuam características semelhantes, da mesma forma que fora realizado
para o caso 1. Assim, uma relação importante adotada para as matrizes de covariân-
cia é que 𝑄𝜃 ≈ (entre 10−7 e 10−10) * 𝑄 para as resistências série, 𝑄𝜃 ≈ 10−7𝑄 para as
indutâncias série, 𝑃𝜃0 ≈ 10−7𝑃0 para as resistências e 𝑃𝜃0 ≈ 10−6𝑃0 para as indutâncias.

Tabela 12 – Parâmetros estimados a partir de dual UKF (Caso 2).

Parâmetro Valor real Valor estimado Erro (%)
Resistência série 𝑅1 1.60 Ω 1.57 Ω 1.88
Indutância série 𝐿1 0.1160 𝐻 0.1161 𝐻 0.09
Resistência série 𝑅6 1.60 Ω 1.56 Ω 2.50
Indutância série 𝐿6 0.1160 𝐻 0.1156 𝐻 0.34

Tabela 13 – Matriz de covariâncias para estados estimados para dual UKF (Caso 2).

Grandeza Valor

Matriz de Covariâncias de Estados - P

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

31.04x10−6 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 3.09x10−6 0 . . . 0
0 . . . 0 0.0821 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 0.1159

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Traço - 𝑇𝑟 0.5847

Por fim, tem-se a análise da matriz das covariâncias dos estados como medida da
qualidade do sinal previsto. Conforme a Tabela 13, nota-se que as covariâncias apresen-
taram valores pequenos com relação às grandezas a que elas estão associadas, e.g., para
as correntes, foram valores de grandeza de 10−6 𝐴 e para as tensões, grandezas abaixo
de uma unidade como observado para o caso anterior. Da mesma forma como realizado
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anteriormente, o traço da matriz de covariâncias possui magnitude de aproximadamente
0.5847 que significa um bom valor para a quantidade de variáveis do sistema, ou seja, um
traço de valor menor ou igual a 12 é um valor aceitável para o sistema em análise no caso
2.

5.2.3 Caso 3 (Linha trifásica média)

Os resultados para as previsões de estado, ou seja, as correntes séries e as tensões
shunt do caso 3, são apresentados da Figura 37 a Figura 40, enquanto que a Tabela 14
apresenta os resultados obtidos para a estimação dos parâmetros do modelo do sistema,
ou seja, as resistências e indutâncias série.

Considerando a medição ruidosa, nota-se que apresentam certa quantidade de com-
ponentes espúrias e, com isto, têm comportamento diferente daquele esperado para a
componente fundamental. Nas Figuras 37(a), 38(a), 39(a) e 40(a), são apresentados os
sinais medidos e os sinais filtrados, nestas figuras a presença do ruído e o sinal filtrado não
são perceptíveis, pois o ruído é pequeno e o sinal de medição sobrepõe o sinal previsto pelo
UKF, com isto são apresentadas as versões ampliadas em conjunto com os sinais. Assim,
a corrente trifásica série do primeiro seccionamento do tipo 𝜋 apresenta comportamento
variante para valor de pico próximo de 22 𝐴 (Corrente 𝐼1); apresenta oscilação para um
pico de aproximadamente 3.6 𝑚𝐴 para corrente longitudinal do segundo circuito 𝜋 (Cor-
rente 𝐼2), como apresentado na Figura 37(c) e na Figura 39(c), respectivamente. Por sua
vez, as tensões trifásicas shunt possuem variações de valores de pico entre 188 e 189 𝑘𝑉

para a tensão referente ao primeiro circuito (Tensão 𝑉1); a tensão para o segundo circuito 𝜋

oscila em torno de um valor de 189 𝑘𝑉 (Tensão 𝑉2), como apresentado na Figura 38(c) e
na Figura 40(c), respectivamente.

A partir das medições obtidas, deseja-se obter uma previsão do comportamento das
grandezas medidas que se aproxime daquele apresentado por uma componente fundamen-
tal livre de sinal ruidoso. Desta forma, aplicam-se os sinais ruidosos aos estimadores com
as estimativas iniciais apresentadas anteriormente, estes sistemas realizam a estimação
gradativa a partir do ponto inicial dado e do rastreio da PDF da saída. A partir da
Figura 37(d) e da Figura 38(d), é possível constatar que a estimação dos estados para
o primeiro circuito 𝜋 realiza a filtragem da maioria das componentes de ruído, conforme
pode ser visto pelas suas formas de ondas com quantidades reduzidas do ruído que era
apresentado pelo sinal medido na Figura 37(c) e na Figura 38(c), assim, os sinais filtra-
dos apresentados são compostos de ondas senoidais com quantidade reduzida de ruído
conforme Figura 37(b) e Figura 38(b). Da mesma forma, para o segundo circuito 𝜋, a
estimação do UKF foi capaz de retirar a maioria das componentes de ruído presentes no
sinal de corrente (Figura 39(b) e (d)), o mesmo comportamento foi apresentado para as
componentes de tensão (Figura 40(b) e (d)), isto se deve aos valores adotados para inicia-
lização das covariâncias referentes a essas grandezas. Como fora apresentado, mesmo que
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as componentes de tensão e corrente para os circuitos 𝜋 propostos ainda possuam algu-
mas componentes ruidosas, esta é uma resposta dentro de uma região próxima à resposta
ótima do sistema ou próximo do comportamento da componente fundamental. Portanto,
estes resultados mostram a eficiência dos estimadores para uma estimação do tipo dupla
de uma linha trifásica média adotando um modelo simples, porém os resultados podem
ser melhorados através da adoção de um modelo detalhado e da adoção de um método
mais preciso de discretização.

A partir dos valores iniciais aplicados conforme Tabela 9, o estimador de parâme-
tros apresenta estimação gradativa e convergente em direção aos valores reais do sistema.
Desta forma, o desempenho do UKF para estimação dos parâmetros série de transmis-
são é constatado a partir dos valores apresentados na Tabela 14, os quais apresentam
valores em uma faixa menor do que 10% do valor real, que é um valor aceitável para
estimação de parâmetros de linha de transmissão, conforme pode ser constatado na li-
teratura técnica, constata-se que o parâmetro que apresentou maior variação, ou erro,
foram as médias das indutâncias próprias e mútuas (𝐿𝑝 e 𝐿𝑚). No entanto, este valor
se encontra dentro de uma região aceitável de erro, este erro pode ser justificado pelo
modelo adotado, pois a aplicação de um modelo mais preciso permite menor perda de
informações devido ao conhecimento e confiabilidade maior que existe na etapa de previ-
são. Assim, uma relação importante adotada para as matrizes de covariância deste caso é
que 𝑄𝜃 ≈ 10−9𝑄 para as resistências próprias, 𝑄𝜃 ≈ (entre 10−12 e 10−14) * 𝑄 para as re-
sistências mútuas, 𝑄𝜃 ≈ (entre 10−12 e 10−14) * 𝑄 para as indutâncias próprias e mútuas,
𝑃𝜃0 ≈ (entre 2x10−6 e 2x10−8) * 𝑃0 para as resistências próprias e mútuas e 𝑃𝜃0 ≈ 10−9𝑃0

para as indutâncias.

Tabela 14 – Parâmetros estimados a partir de dual UKF (Caso 3).

Parâmetro Valor real Valor estimado Erro (%)
Resistência série própria para um circuito 𝑅𝑝 6.29 Ω 6.41 Ω 1.91
Resistência série mútua para um circuito 𝑅𝑚 0.1225 Ω 0.1194 Ω 2.53
Indutância série própria para um circuito 𝐿𝑝 0.0560 𝐻 0.0540 𝐻 3.57
Indutância série mútua para um circuito 𝐿𝑚 0.0120 𝐻 0.0124 𝐻 3.33

Tabela 15 – Matriz de covariâncias para estados estimados para dual UKF (Caso 3).

Grandeza Valor

Matriz de Covariâncias de Estados - P

⎡⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

3.85x10−6 . . . 0 0 . . . 0
... . . . ... ... ... ...
0 . . . 2.53x10−6 0 . . . 0
0 . . . 0 0.1139 . . . 0
... ... ... ... . . . ...
0 . . . 0 0 . . . 0.1477

⎤⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
Traço - 𝑇𝑟 0.7884
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Por fim, tem-se a análise da matriz das covariâncias dos estados como medida da
qualidade do sinal previsto. Conforme a Tabela 15, nota-se que as covariâncias apresen-
taram valores pequenos com relação às grandezas a que elas estão associadas, e.g., para
as correntes, foram valores de grandeza de 10−6 𝐴 e para as tensões, grandezas abaixo de
uma unidade como observado para os casos anteriores. Da mesma forma como realizado
anteriormente, o traço da matriz de covariâncias possui magnitude de aproximadamente
0.7884 que significa um bom valor para a quantidade de variáveis do sistema, ou seja,
um traço de valor menor ou igual a 12 é um valor aceitável para o sistema em análise no
caso 3.

5.2.4 Conclusão

Neste capítulo, foram apresentados os resultados obtidos à partir da utilização do
UKF para três tipos de linhas de transmissão diferentes, sendo que os valores obtidos
foram satisfatórios para a aplicação em sistemas de transmissão, porém a aplicação do
estimador se baseia em um estudo prévio do sistema, ou seja, cada caso deve ser tratado
em particular para uma correta inicialização do sistema e busca do ponto de mínimo
global. Outra análise que deve ser feita é com respeito ao método de discretização o qual
tem grande relevância para a precisão dos dados obtidos, pois quanto mais preciso for a
discretização do modelo, menor será o passo de simulação necessário para uma precisão
desejável.

Com relação às estimações recursivas, o estimador de estados apresenta boa resposta
com boa repetibilidade, porém deve ser tratado individualmente para cada caso mesmo
tendo apresentado menor variação nos valores de inicialização com relação aos três casos
analisados. O estimador de parâmetros apresentou boa resposta com boa repetibilidade,
porém com maior variação em relação aos valores de inicialização apresentados para cada
caso, pois os sistemas apresentam variação gradativa diferente com relação à evolução
da magnitude dos parâmetros. Por fim, pode-se afirmar que o UKF é eficiente para
estimação de parâmetros de sistemas de transmissão e para a estimação com redução dos
ruídos apresentados nas grandezas medidas que são tensão e corrente em determinados
pontos, apresentando maiores dificuldades com relação aos sistemas trifásicos devido ao
acoplamento entre os condutores fase e sua influência na estimação de cada grandeza de
estado.
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Figura 29 – Forma de onda para corrente da linha média a 35 𝑘𝑚: Corrente série a)
Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 1 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 1 - Previsão

(c) Corrente Série 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 1 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 30 – Forma de onda para tensão da linha média a 35 𝑘𝑚: Tensão Shunt a) Medição
e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão (escala
ampliada).

(a) Tensão Shunt 1 - Medição

(b) Tensão Shunt 1 - Previsão

(c) Tensão Shunt 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 1 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 31 – Forma de onda para corrente da linha média a 70 𝑘𝑚: Corrente série a)
Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 2 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 2 - Previsão

(c) Corrente Série 2 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 2 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 32 – Forma de onda para tensão da linha média a 70 𝑘𝑚: Tensão Shunt a) Medição
e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão (escala
ampliada).

(a) Tensão Shunt 2 - Medição

(b) Tensão Shunt 2 - Previsão

(c) Tensão Shunt 2 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 2 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 33 – Forma de onda para corrente da linha longa a 40 𝑘𝑚: Corrente série a)
Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 1 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 1 - Previsão

(c) Corrente Série 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 1 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 34 – Forma de onda para tensão da linha longa a 40 𝑘𝑚: Tensão Shunt a) Medição
e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão (escala
ampliada).

(a) Tensão Shunt 1 - Medição

(b) Tensão Shunt 1 - Previsão

(c) Tensão Shunt 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 1 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 35 – Forma de onda para corrente da linha longa a 240 𝑘𝑚: Corrente série a)
Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Corrente Série 6 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 6 - Previsão

(c) Corrente Série 6 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 6 - Previsão (escala ampliada)



5.2. Estudos de caso 155

Figura 36 – Forma de onda para tensão da linha longa a 240 𝑘𝑚: Tensão Shunt a) Medição
e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão (escala
ampliada).

(a) Tensão Shunt 6 - Medição

(b) Tensão Shunt 6 - Previsão

(c) Tensão Shunt 6 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 6 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 37 – Forma de onda para corrente da linha trifásica média a 35 𝑘𝑚: Corrente
série a) Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d)
Previsão (escala ampliada).

(a) Corrente Série 1 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 1 - Previsão

(c) Corrente Série 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 1 - Previsão (escala ampliada)



5.2. Estudos de caso 157

Figura 38 – Forma de onda para tensão da linha trifásica média a 35 𝑘𝑚: Tensão Shunt a)
Medição e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 1 - Medição

(b) Tensão Shunt 1 - Previsão

(c) Tensão Shunt 1 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 1 - Previsão (escala ampliada)
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Figura 39 – Forma de onda para corrente da linha trifásica média a 70 𝑘𝑚: Corrente
série a) Medição e Previsão; b) Previsão; c) Medição (escala ampliada) e d)
Previsão (escala ampliada).

(a) Corrente Série 2 - Medição e Previsão

(b) Corrente Série 2 - Previsão

(c) Corrente Série 2 - Medição (escala ampliada)

(d) Corrente Série 2 - Previsão (escala ampliada)



5.2. Estudos de caso 159

Figura 40 – Forma de onda para tensão da linha trifásica média a 70 𝑘𝑚: Tensão Shunt a)
Medição e Previsão; b) Previsão c) Medição (escala ampliada) e d) Previsão
(escala ampliada).

(a) Tensão Shunt 2 - Medição

(b) Tensão Shunt 2 - Previsão

(c) Tensão Shunt 2 - Medição (escala ampliada)

(d) Tensão Shunt 2 - Previsão (escala ampliada)
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Capítulo 6
Conclusão e Trabalhos Futuros

A necessidade de integrar fontes de energia renováveis à rede e transmitir energia a
longas distâncias se relaciona diretamente com estudos de planejamento para a expansão e
desenvolvimento da matriz energética, bem como, de seus sistemas: geração, transmissão
e distribuição. Desta forma, vários problemas podem ocorrer com relação à expansão
do sistema de transmissão sejam eles: ambientais, socioeconômicos ou técnicos. Assim,
uma possível alternativa para contornar situações impeditivas para a expansão imediata
é a utilização de sistemas capazes de realizar a estimação dos parâmetros de linhas de
transmissão existentes, sendo possível realizar com maior precisão um carregamento ótimo
para sistemas sub-utilizados. Outra importante aplicação de uma estimação precisa dos
parâmetros de sistemas de transmissão é o ajuste de dispositivos de proteção como relés,
que utilizam estes parâmetros para detecção e localização de pontos de falhas que venham
a ocorrer no sistema.

A partir da revisão bibliográfica realizada neste trabalho, apresenta-se que a estimação
direta dos parâmetros de um sistema de transmissão a partir das medições dos terminais
de uma linha não é feita de forma simples e trivial. Normalmente, este processo ocorre
pela aplicação de métodos que envolvam a retirada da componente fundamental, ou a
resposta em frequência dessa, a partir de medições ruidosas, com posterior aplicação
destas componentes a métodos de resolução de sistemas lineares, como o método dos
mínimos quadradros, ou de sistemas não-lineares, como o método de Newton-Raphson.
No entanto, a maioria dos métodos apresenta resultados imprecisos ou demandam alto
custo computacional ou são inviáveis para prática recursiva. Portanto, é necessário um
sistema estimador para o qual seja possível uma aplicação em tempo real e que apresente
resultados satisfatórios.

Nesse contexto, este trabalho avaliou a eficácia de um método recursivo para estimação
de estados o qual é adaptado para estimação dupla (UKF), baseado em modelos no domí-
nio do tempo que já estão consolidados. Desta forma, simulou-se o comportamento real
de três sistemas de transmissão em regime permanente a partir da aplicação do modelo
de cascata de circuitos 𝜋, sendo realizadas as medições das grandezas de seus terminais
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em diferentes distâncias com relação ao terminal emissor. Assim, percebe-se que a correta
inicialização do estimador e a correta relação das covariâncias de processo e de medição
permitem resultados satisfatórios quanto à estimação dos estados e dos parâmetros de
sistemas de transmissão, sejam eles de várias naturezas, pois o modelo utilizado é válido,
de forma geral, para qualquer tipo de linha através de simplificações que podem ser reali-
zadas, não havendo, então, perda de informação decorrentes deste processo. É importante
ressaltar que a inicialização do estimador muda para cada tipo de configuração apresen-
tada, com isto é necessário um conhecimento prévio acerca do sistema a ser estudado e
estimado, sendo possível a estimação dos parâmetros diretamente a partir de medições
ruidosas, bem como a filtragem do sinal de forma que seja reduzida a covariância do sinal
a níveis satisfatórios. Por fim, observa-se que o sistema é estável e apresenta boa resposta
para os padrões utilizados, porém os resultados podem ser melhorados através da utili-
zação de métodos mais precisos de discretização e modelos mais precisos para linhas de
transmissão, em especial as trifásicas, pois a linha apresentada é uma linha média simples
com circuito transposto, que apresenta certa simplicidade para o objetivo proposto.

Assim, como trabalhos futuros, pretende-se realizar:

o Uma análise do método utilizado (UKF) para sistemas de transmissão em condição
de regime transitório rápido como descargas atmosféricas. Para isto, o modelo e o
método adotado neste trabalho devem ser alterados, pois não permitem a represen-
tação precisa deste tipo de fenômeno;

o Uma avaliação do sistema estimador para linhas de transmissão com diferentes níveis
de tensão e diferentes níveis de carregamento.

o Um estudo qualitativo sobre o esforço computacional apresentado pelo estimador,
pois com a utilização de métodos e modelos mais precisos de discretização e de
representação de linhas, respectivamente, pode-se aumentar o tamanho do passo de
simulação, que permite menor esforço computacional.
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