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RESUMO
A Estimação de Estado (EE) é uma função importante nos Centros de Operação de
Sistemas, uma vez que é responsável por fornecer em tempo real dados sobre o estado de
operação do sistema a partir de um conjunto redundante de medidas recebidas por canais de
comunicação. Os dados resultantes do processamento da EE servem de ponto de partida para a
execução de diversas outras funções de análise de redes e tomada de decisões quanto a ações
de controle. Portanto, é essencial que o estado de operação obtido pela EE seja confiável, de
modo a não comprometer as análises posteriores e evitar que a operação do sistema elétrico seja
colocada em risco. Contudo, criticalidades do sistema de medição representam vulnerabilidades
para a EE, uma vez que dificultam ou impedem que erros grosseiros em medidas sejam
eliminados, comprometendo os resultados obtidos. Além disso, a eliminação de medidas que
compõem uma dada criticalidade pode fazer com que o sistema não seja mais observável pela
EE. O presente trabalho de conclusão de curso realiza uma análise exploratória da associação
entre os níveis de redundância do sistema de medição e a presença de medidas e conjuntos
críticos para a Estimação de Estado. Para tal, é inicialmente empregado um algoritmo genético
(AG) para realizar a tarefa de mineração de dados, buscando identificar uma amostra
significativa de planos de medição observáveis com níveis de redundância de medidas prédefinidos. Neste processo, são utilizadas tabelas Hash para viabilizar a consulta a planos de
medição que são armazenados durante o processo de busca pelo AG. Em uma segunda etapa
são realizadas análises estatísticas que buscam relacionar as criticalidades encontradas com os
níveis de redundância do sistema de medição, bem como a influência da rede em tais
associações. Os resultados obtidos utilizando os sistemas IEEE-14 e IEEE-30 barras indicam
que, além de haver uma clara associação entre as criticalidades e o nível de redundância do
sistema de medição, tal associação tende a ser independente da rede sob análise.

Palavras-chave: Estimação de Estado, observabilidade, criticalidade, planos de medição

ABSTRACT
The State Estimation (SE) is an important function at Operation Centers of Systems
once these centers are responsible to provide in real time data about of operation state of system
from a set of redundant measures received from communication canals. The data obtained from
processing of SE serve how initial point for the execution of several others analysis function of
electrical network and decisions making as for control actions. Therefore, is essential that
operation state obtained for SE been reliable, so as not to compromise the subsequent analyzes
and to avoid that an operation of electric systems been put in risk. Although, criticalities of
metering systems represent vulnerabilities for the SE once difficulty or prevent the gross errors
present it measure been eliminated, compromising the results obtained. Moreover, the
elimination of a measure with a criticality associated should do the systems don’t be more
observable from SE. The present study realized an exploration analysis of association between
the redundancy levels of metering systems and the presence of measures and set critics for the
State Estimation. Initially it is used a genetic algorithm (GA) for realized the task of mining of
data, searching identify a significative sample of measurement plans observables with a
redundances levels of measures pre-choices. In this process they are used Hash Tables for make
it possible to consult a measurement plans that are stored during the process of search by AG.
In a second stage, statistics analysis is realized that search the relation of criticalities founds
with the redundances levels of metering systems and the influence of electrical network in these
association. The results obtained using the systems IEEE-14 and IEEE-30 indicate that, in
addition to have a clear association between the criticalities and redundances levels of metering
systems, this association tends to be independent of the network analyzed.
Keywords: State Estimation, criticality, observability, measure plans.
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1

INTRODUÇÃO

O principal objetivo dos sistemas elétricos é fornecer energia com qualidade e
segurança para todos os usuários finais, como residências e indústrias. Essa energia deve ser
transmitida e distribuída de forma segura e que não haja interrupções ou outros problemas que
interfiram no fornecimento e causam prejuízos para os agentes encarregados em garantir o
transporte de energia e os clientes.
O avanço das tecnologias, a expansão do sistema elétrico e adição cada vez maior de
novas cargas a rede como um todo, contribuíram de forma significativa para o aumento da
complexidade do sistema elétrico. A fim de garantir a confiabilidade e a qualidade na
transmissão e no fornecimento de energia, se faz necessário a monitoração e supervisão do
estado da rede elétrica.
Nos dias atuais, o estado da rede é fornecido por medidores alocados nas barras do
sistema elétrico ou por unidades de medição (unidades terminais remotas e unidades de medição
fasorial). Os dados obtidos através desses equipamentos, em tempo real, são enviados pelo
sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) ao centro de operação onde será
feita a monitoração da rede e estudos elétricos com a informação recebida. Segundo FERRER
e SCWEITZER III (2010), o Sistema SCADA cobre uma extensa área geográfica e usa a
combinação serial direta de links ou outros meios de comunicação para atender os rígidos
requisitos de disponibilidade. Ademais, sua rede é frequentemente independente e gerenciada
separadamente de outros meios de comunicação.
As medidas obtidas em campo servirão de dados de entrada para a função Estimação
de Estado (EE), a qual irá inicialmente identificar se é possível supervisionar todo o sistema,
filtrar erros de pequena magnitude nas medidas recebidas e posteriormente identificar os erros
grosseiros que possam existir.
A supervisão de toda a rede elétrica em tempo real depende principalmente de dois
fatores. O primeiro é ter o conhecimento da localização topológica das Unidades de Medição
(UMs) e medidores no sistema elétrico, bem como os tipos de medidas presentes. Já o segundo
fator é garantir que a quantidade, localização e tipo de medidores presentes sejam suficientes
para permitir a monitoração de toda a rede.
A estimação de estado em sistemas de potência foi introduzida por SCWEPPE (1970)
e tem a capacidade de apresentar informações confiáveis sobre a rede através do processamento
de medidas redundantes recebidas do sistema de supervisão, em geral correspondendo a valores
de tensões, injeções de potência ativa e reativa nas barras da rede, além de fluxos de potência
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ativa e reativa nas linhas de transmissão. A EE irá processar tais medidas, identificar erros
grosseiros e, caso necessário, eliminá-los ou substitui-los de modo a garantir uma maior
confiabilidade em seus resultados. Após esse processamento, o resultado fornecido pela EE será
o estado de operação mais confiável do sistema, contido nas estimativas dos valores de módulo
e ângulo das tensões em toda as barras.
O sucesso da EE depende do plano de medição a ser processado, sendo fundamental a
etapa de planejamento, em que a alocação de medidores e de UMs deverá permitir a supervisão
da rede e o tratamento de erros. Sabe-se que a presença de criticalidades na rede, como medidas
críticas ou medidas em conjuntos críticos impactam diretamente a capacidade da EE processar
erros grosseiros, não permitindo a identificação e, no caso de medidas críticas, também a
detecção de tais erros, conforme pode ser visto em ABUR (2004). Garantir que não haja
criticalidade na rede elétrica, pode elevar o custo de investimento em UMs e medidores, sendo
este um fator determinante no planejamento do plano de medição. Portanto, é em muitas vezes
de interesse do planejador alocar uma quantidade definida de medidores que faça com que as
condições de criticalidade sejam eliminadas ou sejam as menos desfavoráveis possíveis,
segundo OLIVEIRA (2005).
Encontrar os planos de medição que garantam a supervisão da rede para uma
determinada quantidade de medidores pode ser complexo e traz a ideia de substituir os métodos
analíticos e começar a utilizar algoritmos computacionais eficientes (ROCHA e col. 2017).
Em MONTICELLI e WU (1985) são propostos dois algoritmos. O primeiro é capaz
de identificar pontos no sistema elétrico onde é possível realizar a supervisão de forma parcial
quando o sistema como um todo não pode ser monitorado. O segundo algoritmo seleciona um
conjunto mínimo de medições adicionais para tornar a rede observável.
Em COUTTO FILHO e col. (2007) é realizado o tratamento dos dados obtidos em
tempo real. Esses dados são os principais requisitos para estimar o estado do sistema elétrico e
garantir a monitoração de toda a rede.
Na literatura, existem diversos algoritmos computacionais que visam a otimização e a
obtenção da melhor solução de acordo com os critérios pré-definidos. No processo de
identificação de planos de medição, por exemplo, podem ser encontradas, dentre outras, a
aplicação dos seguintes algoritmos de otimização:
•

Branch and Bound;

•

Colônia de Formigas

•

Programação Inteira;
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•

Algoritmos Genéticos.

Em SOUZA e col. (2005) é apresentado uma metodologia para projetar sistemas de
medição ótimos para monitoramento de redes elétricas em tempo real, levando em consideração
diferentes topologias. Neste trabalho é empregado um algoritmo genético para minimizar o
custo associado a cada plano de medição e também garantir a confiabilidade do sistema de
medição para as topologias consideradas.
Em ROCHA (2016) é apresentada uma metodologia que usa uma meta-heurística para
obtenção de planos de medição que atendam a diversos requisitos. O artigo apresenta um
método para obtenção dos planos de medição que leva em consideração os seguintes critérios:
observabilidade, ausência de dados críticos, possíveis mudanças na configuração da rede,
possíveis mudanças na configuração da rede e perdas de unidades terminais remotas.
A dissertação de FREITAS (2016) utiliza o algoritmo determinístico do tipo branch
and bound para alocação ótima de unidades de medição fasorial. O objetivo é determinar a
localização e a quantidade mínima de unidades de medição, para que o sistema seja observável
a um custo mínimo.
Apesar do planejamento de sistemas de medição permitir a alocação otimizadas de
UMs e medidores, de forma a evitar criticalidades e propiciar maior confiabilidade à EE,
restrições de custo fazem com que tal objetivo nem sempre seja atingido. Além disso, alterações
no sistema de medição ocorrem ao longo da operação, o que leva a degradação dos níveis de
redundância, com o surgimento de criticalidades que comprometem a capacidade da EE tratar
erros nos dados. Sabe-se que os níveis de redundância impactam as criticalidades presentes na
rede (para pior ou para melhor) e a confiabilidade do processo de EE. Porém, não foi ainda
realizado um estudo que investigue como se dá a relação entre criticalidades e redundância de
medidas e qual a influência da rede elétrica em tal relação.

1.1 OBJETIVOS

O objetivo principal deste trabalho é realizar uma análise exploratória da relação entre
níveis de redundância e de criticalidade, aqui representadas pela presença de medidas críticas e
medidas em conjuntos críticos, as quais afetam diretamente a capacidade da EE tratar erros
grosseiros. Neste contexto, será analisada a influência da rede elétrica, buscando avaliar se ela
de fato influencia tal relação. Para tal, serão realizados testes com as redes elétricas IEEE-14 e
IEEE-30, as quais representam sistemas do nível de transmissão e suas características
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topológicas específicas. Para realizar esse estudo serão analisados diversos planos de medição,
com diferentes níveis de redundância. Para cada nível de redundância, diversos planos de
medição serão gerados com o auxílio de um algoritmo genético, que neste caso terá como
função fazer a mineração de dados de planos de medição diferentes, observáveis e de igual nível
de redundância.

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO

Na continuidade deste documento, o Capítulo 2 apresenta o algoritmo genético que
será responsável pela obtenção de planos de medição observáveis. O Capítulo 3 apresenta os
principais conceitos sobre Estimação de Estado utilizados nesse trabalho: análise de
observabilidade, identificação de medidas críticas e de medidas em conjuntos críticos.
No Capítulo 4 é apresentada a metodologia para obtenção de bases de dados de planos
de medição observáveis e diferentes, bem como para a realização de análises estatísticas que
permitam inferir sobre as relações entre redundância e criticalidades para as diferentes redes
analisadas.
O Capítulo 5 apresenta os resultados obtidos para os dois sistemas testados,
considerando tanto a redundância em termo da alocação de unidades de medição e da alocação
de medidores. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as conclusões do trabalho e a indicação de
continuação em trabalhos futuros.
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2

METAHEURÍSTICAS

A Metaheurística utiliza uma combinação de escolhas aleatórias ou o conhecimento
prévio dos resultados, anteriormente adquiridos, a fim de identificar a solução ótima em
problemas para os quais não se tem muitas informações sobre a dinâmica associada. Essa
estratégia probabilística permite que o algoritmo busque em todo o espaço de soluções, a fim
de evitar que o resultado ótimo seja uma solução local. AUGUSTO (2011), utiliza a
Metaheurística identificando parâmetros da rede errôneos e por fim, realizando a correção dos
mesmos. Em ROBERTS (2016), essa metodologia é empregada na otimização de sistemas
híbridos de geração de energia solar-eólicos. Por fim, o a Metaheurística é utilizada na
identificação da solução ótima do problema de programação de horários de irrigação, segundo
DE ARAÚJO (2010).
Existem diversos algoritmos metaheurísticos capazes de encontrar a solução ótima.
Nesse trabalho a metodologia empregada será o Algoritmo Genético (AG).

2.1 ALGORITMO GENÉTICO

O algoritmo genético é um método utilizado na otimização de uma equação ou situação,
podendo identificar a solução ótima global. A ideia se baseia na Teoria da Evolução de Darwin,
onde os indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de sobreviver e passar as suas
características para a próxima geração.
O algoritmo genético utiliza diversos termos provenientes da biologia. A seguir são
apresentados os principais termos utilizados no AG.

Indivíduo

Candidato a solução.

Criança

Candidato que possui as características do indivíduo inicial.

População

Conjunto de candidatos a solução.

Aptidão

Qualidade do indivíduo.

Genótipo

Estrutura de dados de um indivíduo utilizadas na reprodução.

Cromossomo

O genótipo em forma de vetor.

Gene

Uma parte do cromossomo.

Fenótipo

Como o indivíduo atua durante a avaliação da aptidão.

Geração

Ciclos onde cada indivíduo é avaliado.
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O AG não necessita de nenhum conhecimento prévio do problema, apenas da forma
de avaliação. Desse modo, a estratégia para avaliar os indivíduos, chamada de função de
aptidão, deve ser idealizada e ajustada, a fim de encontrar os resultados ótimos do problema no
espaço amostral de soluções.
A busca das soluções ótimas não depende somente da função de aptidão. O algoritmo
genético adota distintas estratégias para garantir a diversidade dos seus indivíduos analisados e
assegurar que o método percorra todos os espaços de soluções possíveis com o intuito da
resposta final não ser um máximo/mínimo local.
A Figura 1 ilustra o algoritmo genético e o seu processo evolutivo e podem ser
observadas as seguintes etapas:
•

Inicialização da População: Um conjunto de indivíduos é inicializado, podendo ser
de forma aleatória ou para valores pré-determinados.

•

Função de aptidão: Responsável em avaliar cada indivíduo presente na população, a
fim de identificar soluções ótimas.

•

Seleção: Processo onde os indivíduos mais aptos serão selecionados em relação a sua
aptidão e levados para a próxima geração.

•

Cruzamento: Processo em que dois indivíduos são selecionados e partes dos seus
genes são trocadas, criando uma nova criança com mesclas do código genético de cada
indivíduo-pai.

•

Mutação: Nessa etapa, uma pequena alteração no código genético é realizada,
modificando a informação presente no indivíduo.
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Figura 1 - Etapas do algoritmo genético

Quando o AG é inicializado, uma população é criada partindo de valores prédeterminados por meio de um base dados histórica ou simplesmente valores aleatórios. Logo
em seguida, cada indivíduo é avaliado através da função de aptidão. Caso o critério tenha sido
atingido, o AG se encerra. Caso contrário, o algoritmo entra na etapa de seleção para identificar
os indivíduos mais aptos, a fim de encontrar possíveis soluções ótimas.
As operações de cruzamento e mutação podem ser utilizadas para aumentar a
diversidade da população, permitindo que o AG percorra todas as vizinhanças para que o
algoritmo não fique preso em intervalos locais. Por fim, os indivíduos serão novamente
avaliados e caso a solução ótima global seja identificada, o processo evolutivo se encerra. A
finalização do algoritmo genético pode ser atribuída à um número de gerações ou caso a função
de aptidão atinja um critério de parada específico para tal problema analisado.

2.1.1 INICIALIZAÇÃO

A inicialização da população pode ser tanto de forma aleatória ou através da
metaheurística. Definir uma população aleatória permite uma maior variabilidade dos
indivíduos, a fim de ocasionar que o algoritmo consiga percorrer um maior espaço amostral de
soluções. Contudo, utilizar a metaheurística para a inicialização da população, garante um
maior desempenho na otimização, porque já se tem um conhecimento prévio do espaço de busca
do algoritmo, facilitando a identificação de soluções ótimas globais pelo AG. Todavia, utilizar
essa estratégia de inicialização é interessante caso o usuário tenha conhecimento prévio do
sistema a ser analisado. A utilização de dados equivocados pode resultar em soluções
subestimadas encontradas pelo algoritmo genético.
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SEAN (2013) propôs que se o usuário obtiver algum conhecimento sobre o problema,
o mesmo pode polarizar o sistema, tendendo a escolher valores em certas regiões do espaço ou
semear a população inicial com indivíduos pré-escolhidos de seu próprio projeto. O autor cita
também que essa inicialização é perigosa, pois o usuário pode ter uma noção falsa das melhores
soluções, tornando a busca da solução ótima mais difícil para o algoritmo.
A inicialização de forma aleatória é mais simples, onde não há a necessidade de se ter
conhecimento prévio da base de dados histórica do problema. Segundo MICAELWICZ (1996),
geralmente para inicializações que utilizem as codificações de genes ou cromossomos, pode-se
utilizar a distribuição gaussiana ou uniforme.
Na inicialização uniforme, os genes são introduzidos utilizando a expressão (2.1).
Pinovo = Pimin +(Pimax -Pimin )∙u

(2.1)

Onde, P é o indivíduo que será inicializado, Pmin e Pmax os limites inferior e
superior, respectivamente e u é o vetor de números aleatórios definido pela distribuição
uniforme no intervalo [0,1].
Na inicialização Gaussiana, utiliza-se a equação (2.2), apresentada abaixo:
P= P0 + R∙N(0,1)

(2.2)

Onde P0 é um valor conhecido ou a média entre os intervalos [Pmin, Pmax], R é a
matriz de covariância e N é uma variável aleatória com distribuição normal padrão no intervalo
[0,1].
A inicialização por variáveis binárias pode ser realizada pela adição de elementos zero
ou um em cada índice do vetor indivíduo de forma aleatória. Uma estratégia interessante é
realizar o sorteio de uma variável. Caso essa variável seja um número abaixo de um certo limiar,
o elemento inserido no índice do vetor indivíduo assumirá o valor zero. Caso contrário, o
mesmo elemento assumirá valor igual a um (SEAN, 2013).

2.1.2 CODIFICAÇÃO

A codificação define como cada função de aptidão é avaliada e as estratégias utilizadas
para selecionar e garantir a diversidade da população. Codificar um indivíduo de forma errônea,
pode resultar em soluções ótimas equivocadas ou a não conclusão do processo evolutivo.
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Nesse trabalho, será utilizada a codificação binária, devido ao fato que estudos
destinados a alocação de equipamentos de medição utilizam essa estratégia. Portanto, as
codificações reais e inteiras juntamente com os métodos evolutivos (seleção, cruzamento e
mutação) associados, não serão apresentados no escopo desse estudo.

2.1.3 SELEÇÃO

Na etapa de seleção de indivíduos (Figura 1), indivíduos com maior aptidão precisam
ter maiores chances de serem selecionados, sem deixar de lado a diversidade dos menos aptos.
Portanto, os indivíduos-pais mal avaliados também podem ser levados para a próxima geração.
Para a realização da estratégia evolutiva mencionada, este trabalho utiliza o método seleção por
“roleta”.

2.1.3.1 SELEÇÃO POR ROLETA

O método foi proposto por GOLDBERG (1989) e consiste em simular uma roleta
viciada proporcional à aptidão associada aos indivíduos inseridos na população. Os indivíduos
com alta aptidão possuem uma maior probabilidade de serem selecionados, em virtude de os
mesmos possuírem uma porção maior da roleta. Contrário ao que acontecem aos indivíduos
com baixa aptidão, onde possuem chances mínimas de serem escolhidos, visto que suas porções
são menores.
Neste método, os limites presentes em cada porção são definidos pelas aptidões
normalizadas associadas aos indivíduos inseridos na população. As aptidões normalizadas,
assim como os indivíduos, são listadas de forma crescente. Finalmente a roleta é acionada
(girada) através de uma variável aleatória e os indivíduos são sorteados.
As aptidões normalizadas são calculadas com o auxílio da expressão (2.3).

P(xj )=

f(xj )
n
∑i=1 f(xi )

(2.3)

O exemplo indicado pela Figura 2 e Tabela 1 ilustra o método de seleção por roleta.
Para tal exemplificação cria-se uma roleta dividida em 4 intervalos, onde cada um é definido
pelos termos da coluna “% do total” da Tabela 1 listados em ordem crescente. Após a
inicialização do método, a variável aleatória é sorteada a fim de selecionar os indivíduos com
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alta aptidão. O valor obtido pela variável aleatória define o intervalo selecionado e o indivíduo
presente no mesmo é escolhido.
Tabela 1 - Exemplo do método da seleção por roleta

Cromossomo n° String Aptidão % do total
1

0101

34

8.2

2

1010

232

56.2

3

1011

123

30.0

4

1001

23

5.6

Total

413

100.0

Figura 2 - Segmentação da roleta

Esse método resulta em uma alta variância no processo de seleção. Em alguns casos,
o melhor indivíduo não é selecionado e o pior é levado para a próxima geração, resultando em
incongruências e dificuldades na localização da solução ótima global.

2.1.4 CRUZAMENTO

O operador cruzamento tem como objetivo recombinar as características de dois
indivíduos-pais com a finalidade de transmitir o material genético recombinado para os
descendentes. Desse modo, essa estratégia evolutiva amplia a diversidade da população e
facilita o algoritmo genético a encontrar os indivíduos mais aptos.
A inicialização do processo de recombinação depende da taxa de cruzamento, onde
essa taxa é responsável em controlar a probabilidade em que novas estruturas serão introduzidas
na população. Para uma certa geração, não necessariamente todos os indivíduos da população
recombinam as suas informações a fim de gerar novos descendentes.
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Conforme citado, a codificação presente neste trabalho é a binária. Portanto, podem
ser utilizadas três metodologias: o cruzamento de um ponto, de dois pontos e o cruzamento
uniforme. Em todos os casos, não há a adição de informação nova no material genético e sim
uma permutação dos genes entre dois indivíduos-pais.

2.1.4.1 CRUZAMENTO DE UM PONTO

É a forma mais simples de realizar o cruzamento de indivíduos com a codificação
binária. A ideia é selecionar dois indivíduos-pais com tamanho l e escolher um ponto de corte
(ponto c), onde o mesmo tem que ser menor do que o comprimento l. Assim sendo, as
informações presentes no começo de cada indivíduo-pai até o ponto c são trocadas entre eles.
A Figura 3 ilustra a estratégia do cruzamento de um ponto.

Figura 3 - Cruzamento de um ponto

O ponto de corte deve ser maior que o elemento zero, ou seja, a posição inicial de
qualquer indivíduo. Caso essa condição não seja verdadeira, o cruzamento entre dois
indivíduos-pais não ocorre.

2.1.4.2 CRUZAMENTO DE DOIS PONTOS

Segundo SEAN (2013), o cruzamento de um ponto possui limitações devido ao corte
único. Portanto, os indivíduos-pais tem que funcionar bem em conjuntos para obter um alto
condicionamento na função de aptidão. Caso contrário, há a possibilidade de o cruzamento estar
separando bons pares descobertos pelo sistema.
O método do cruzamento de dois pontos adiciona um novo ponto de corte (ponto d).
Desse modo, a informação entre os dois pontos de corte presentes nos indivíduos-pais são
trocadas entre si. A Figura 4 ilustra essa estratégica responsável em diversificar a população.
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Figura 4 - Cruzamento de dois pontos

Os dois pontos de corte não devem ser iguais. Caso essa situação ocorra, deve-se
escolher novos pontos de corte ou os indivíduos-pais não devem ser selecionadas para realizar
a recombinação.

2.1.4.3 CRUZAMENTO UNIFORME

O cruzamento uniforme seleciona múltiplos índices associados aos indivíduos-pais e
os bits inseridos nos mesmos são trocados entre si. Portanto, esse método não utiliza pontos de
cortes para realizar a recombinação entre dois vetores. A Figura 5 ilustra a resolução do
cruzamento uniforme.

Figura 5 - Cruzamento uniforme

2.1.5 MUTAÇÃO

O processo de Mutação tem como objetivo realizar pequenas alterações de forma
ocasional nos cromossomos dos indivíduos. Diferente do que ocorre no Cruzamento, essa
estratégia não é o operador genético predominante, onde a taxa de mutação é menor do que a
taxa de cruzamento.
Assim como mencionado anteriormente, esse operador pode ampliar a diversidade do
AG e não permitir que haja uma convergência prematura no processo de otimização. Segundo
SEAN (2013), a convergência prematura pode ser causada por efeitos negativos da pressão de
seleção, da variação das frequências de genes e da contração da variância da população.
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Por utilizar codificação binária no estudo atual, o operador de mutação apresentado na
Figura 6 realiza a inversão binária dos genes presentes nos indivíduos de forma aleatória. Essa
estratégia é chamada de Mutação Binária.

Figura 6 - Mutação Binária

2.1.6 PARÂMETROS DO ALGORITMO GENÉTICO

Os parâmetros desempenham um papel importante no controle do AG, a fim de
aumentar a diversidade da população, como também diminuir as chances de ocorrer uma
convergência prematura. Os principais parâmetros são: tamanho da população, taxa de
cruzamento e taxa de mutação.

2.1.6.1 TAMANHO DA POPULAÇÃO

A população inserida no algoritmo genético pode ser excessivamente grande ou
pequena. Uma população pequena tem dificuldades de manter a diversidade e encontrar
soluções ótimas globais. Enquanto que uma população grande garante uma boa diversidade,
mas há um maior esforço computacional para assegurar a convergência da solução.
2.1.6.2 TAXA DE CRUZAMENTO

A taxa de cruzamento é definida por um parâmetro de controle, onde a mesma é
usualmente maior que a taxa de mutação segundo SEAN (2013). Essa taxa deve ser ajustada
para não ser tão alta, porque isso resultará que indivíduos com uma boa solução sejam
destruídos e nem tão baixa, pois diminuirá a diversidade da população.

2.1.6.3 TAXA DE MUTAÇÃO

A taxa de mutação tem um papel secundário em garantir a diversidade e geralmente é
menor em relação a taxa de cruzamento segundo SEAN (2013). Caso essa taxa assuma um valor
alto, haverá uma redução da pressão seletiva e possível perdas de soluções boas.
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3

ESTIMAÇÃO DE ESTADO

A Estimação de Estado (EE) desempenha um papel importante no gerenciamento, na
supervisão e no planejamento da rede elétrica, estando presente tanto em sistemas de
distribuição quanto em sistemas de transmissão de energia elétrica. O Centro de Operação é
responsável por fornecer em tempo real dados sobre o estado de operação do sistema a partir
de um conjunto redundante de medidas recebidas por canais de comunicação. Os dados são
recebidos por unidades de medição (UM) ou medidores específicos (injeção e fluxo de potência
ativa e reativa, tensão e ângulo) alocados nos sistemas elétricos. (ORDAGCI; SANTOS;
MORAND, 2008) Os dados recebidos por canais de comunicação são armazenados em
servidores, tratados e por fim, o conjunto de medidas redundantes são distribuídas para a
realização do monitoramento e da supervisão por meio do software SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition). Após essa etapa, os dados são processados pelo estimador de
estado são utilizados em diversos estudos elétricos pelo Centro de Operação. Portanto, o plano
de medição deve garantir a confiabilidade dos dados, tal que erros grosseiros associados as
medidas não impactem os estudos posteriores e a monitoração da rede.
A partir do plano de medição de medição presente na rede elétrica pode-se definir o
nível de redundância do sistema, onde o mesmo é a relação entre a quantidade de medidas
inseridas na rede e a quantidade total de estados que certo sistema elétrico pode ter. Quanto
maior o nível de redundância maior será a confiabilidade da EE. Entretanto, níveis baixos
podem causar a inobservabilidade da rede, ou seja, a supervisão da rede não é garantida.
A EE precisa de informações pré-estabelecidas para a sua execução, onde os principais
dados são: a topologia da rede, os status dos disjuntores e os parâmetros da rede elétrica
(resistência, reatância e os elementos em shunts).
A Figura 7 ilustra, de forma simplificada, o processo de Estimação de Estado da rede
elétrica. Inicialmente, um conjunto redundante de medidas é recebido por vias de comunicação.
Após essa etapa, a rede, em análise, deve ser modelada para o modelo barra-ramo, através da
etapa “Configuração da rede”. Assim sendo, a observabilidade do sistema elétrico é testada e
caso o sistema seja dito observável, é realizado a estimação de estado. Por fim, as medidas
estimadas resultam em uma monitoração em tempo real e tem-se o conhecimento operativo do
sistema elétrico.
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Figura 7 - Processo de estimação de estado

Dentro da Estimação de Estado são utilizadas duas bases de dados, a estática e a
dinâmica. A base estática armazena grandezas que não variam frequentemente, como os
parâmetros da rede (resistência, reatância e os elementos em shunt). A base dinâmica armazena
grandezas que são alteradas frequentemente, como o conjunto de medidas recebido por canais
de comunicação.
Segundo ABUR (2004), o processo de estimação de estado compõe-se das seguintes
etapas:

1. Configuração da Rede: Criação do modelo barra-ramo com base nos status de chaves e
disjuntores.

2. Analisar a observabilidade do sistema: Etapa responsável em analisar se é possível obter
todos os estados da rede elétrica.

3. Filtragem do estado: Os estados do sistema, composto dos fasores de tensão das barras e
de outras variáveis de interesse, são obtidos por meio de algum estimador. Essa etapa só é
possível se a rede é dita observável.

4. Processamento de Erros Grosseiros: Etapa onde testes são realizados a fim de identificar
medidas com erros grosseiros.
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3.1 ANÁLISE DA OBSERVABILIDADE

Para que ocorra o supervisionamento, toda a rede elétrica tem que ser observável.
Entretanto, pode acontecer que apenas algumas partes da rede seja observável, denominadas
como ilhas observáveis.
A observabilidade de um sistema depende do conjunto de medidas disponíveis na base
de dados e da topologia da rede. Portanto, não é preciso ter informações prévias das condições
de operação. Existem duas formas de analisar a observabilidade, através da topologia e também
por uma análise numérica. As equações que serão apresentadas são baseadas a partir da análise
numérica.
A Estimação de Estado linear, empregada nesse trabalho, simplifica a análise da
observabilidade, onde são utilizadas somente as medidas de injeção e fluxo de potência ativa.
A matriz jacobiana utilizada nesse método possui dimensão quadrática e os seus termos são
simplificados, a fim de diminuir o esforço computacional. As equações (3.1) a (3.4) são
utilizadas para a sua elaboração.

Fluxo Pik:
H(l,i)= bik

(3.1)

H(l,k)= - bik

(3.2)

H(l,i)= ∑ bik , i≠k

(3.3)

Injeção Pik:

k

H(l,k)= - bik

(3.4)

Onde, l é a posição da medida específica, i e k são as barras e o termo 𝑏𝑖𝑘 é a reatância
presente entre as barras i e k. Ademais, em 𝑏𝑖𝑘 , o elemento shunt é desconsiderado e 𝑏𝑖𝑘 = 1.
A observabilidade do sistema é garantida se a matriz de Ganho, calculada através da
equação (3.5), for inversível. Para tal, o determinante dessa matriz tem que ser diferente de
zero.s
G= Ht R-1 H

(3.5)
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A matriz R, também chamada de matriz covariância, depende dos desvios padrões
associados a cada medida presente no plano de medição.
σ21 0
2
R=cov(ε)= 0 σ2
0 ⋯
[0 ⋯

⋯ 0
⋯ 0
⋯ 0
0 σ2n ]

(3.6)

3.2 FILTRAGEM DO ESTADO

A Estimação de Estado só será realizada se o plano de medição garantir que toda a
rede elétrica seja observável.
O conjunto redundante de medidas pode ser representado através das expressões (3.7)
e (3.8).
z=h(x)+ε

(3.7)

z=Hx

(3.8)

Onde, z é o vetor de medidas adquiridas com dimensão (mx1), h é o vetor que relaciona
o estado do sistema às medidas adquiridas com dimensão (mx1), x é vetor do estado do sistema
com dimensão (nx1) e 𝜀 é o erro associado as medidas com dimensão (nx1).
O estimador de estado utilizado nesse trabalho baseia-se no método dos mínimos
quadrados ponderados e a formulação é indicada através da expressão (3.9).
J(x)=[z-h(x)]R[z-h(x)]

(3.9)

Os estados estimados das medidas podem ser obtidos pela seguinte expressão:
∇J(x)=Ht R-1 [z-h(x)]=0

(3.10)

A fim de simplificar os cálculos, a equação (3.10) pode ser resolvida por um método
iterativo apresentado nas equações (3.11) e (3.12).
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G∆xk = Ht R-1 [z-h(xk )]

(3.11)

xk+1 =xk +∆xk

(3.12)

Onde, k indica o número da iteração, x é o estado do sistema e G é a matriz de ganho
definida pela equação (3.5).
Para encontrar ∆𝑥 𝑘 , é utilizada a seguinte expressão:
∆xk = Ht R-1 RG-1 [z-h(xk )]

(3.13)

Assim como está representado na equação (3.12), o resíduo definido pela equação
(3.13) será somado ao estado do sistema na iteração k.
Após o encerramento do método iterativo e caso ocorra a convergência, os estados do
sistema são estimados. Após a etapa anterior, as medidas filtradas são obtidas através da
equação (3.14).
z' =Hx

(3.14)

3.3 PROCESSAMENTO DE ERROS GROSSEIROS

Nesta etapa do Estimador de Estado, o objetivo é avaliar a consistência dos dados
obtidos e verificar a presença de erros estatisticamente elevados (erros grosseiros). Os erros
grosseiros podem ser causados por instalação incorreta dos dispositivos, falhas nos mesmos,
falhas na transmissão de dados e etc. Por vezes, a identificação desses erros pode ser complexa.
A estratégia nesse trabalho é realizar a identificação de medidas críticas e medidas em
conjuntos críticos, permitindo uma maior avaliação nas condições de observabilidade do
sistema elétrico, além de revelar em quais medidas não será possível garantir a confiabilidade
do processo de estimação. Define-se medidas críticas, a medida em que na sua ausência, o
sistema é dito não observável. Nas medidas em conjuntos críticos, a eliminação de qualquer
medida presente nesse conjunto, torna as demais críticas e caso duas medidas sejam removidas,
o sistema torna-se inobservável.
A partir das equações (3.8) e (3.14), o resíduo r de cada medida é calculado através da
diferença entre as medidas obtidas e as medidas estimadas.
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r=z-z'

(3.15)

O vetor de resíduos r também pode ser definido pelo somatório da matriz de
covariância dos resíduos. A matriz covariância é calculada com o auxílio da expressão (3.16):
E=R-HG-1 H T

(3.16)

Onde na equação (3.16), R é a matriz de covariância, H é a matriz de observabilidade
e G é a matriz de ganho.
Como a matriz de covariância foi calculada em (3.16), a equação (3.17) encontra o
vetor dos resíduos:

r(i)= ∑ E(i,k)

(3.17)

k=1

Os resíduos calculados através da equação (3.17) são interpretados como variáveis
aleatórias com distribuição normal e valor esperado igual a zero. A expressão (3.18) apresenta
essa interpretação.
r ~ N(0,Ω)

(3.18)

O próximo passo é encontrar os resíduos normalizados. A normalização só é realizada
quando o valor absoluto de um determinado elemento da matriz E for maior do que um valor
próximo de zero.

rN (i)=

|r(i)|
√E(i,i)

(3.19)

Antes de identificar as medidas críticas, os resíduos normalizados devem ser
submetidos ao seguinte teste de validação:
rN (i)> λ

(3.20)
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Caso a validação presente na expressão (3.20) seja confirmada, a medida torna-se
suspeita. Essa medida só será crítica, se o resíduo e o desvio padrão associados forem iguais a
zero, conforme as expressões (3.21) e (3.22):
r(i)= z(i)= 0

(3.21)

σE (i)=√E(i,i)=0

(3.22)

Com as medidas críticas obtidas, serão encontrados agora as medidas em conjuntos
críticos. Inicialmente, o vetor de resíduos normalizados é ordenado do menor para o maior.
Logo em seguida, a seguinte hipótese é testada:

ρ(i,j)=

rN (i)
=1
rN (j)

(3.23)

A equação (3.23) analisa se a razão entre cada elemento e todos os seguintes é sempre
igual a 1. Caso a afirmação seja verdadeira, essa medida é suspeita, podendo estar inserida em
um conjunto crítico. A confirmação é feita através da expressão (3.24):

γ(i,j)=

E(i,j)
√E(i,i)√E(j,j)

=1

(3.24)
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4

METODOLOGIA

De modo a analisar a associação entre os níveis de redundância e de criticalidade,
deve-se inicialmente obter planos de medição diversos, para posteriormente realizar uma
análise estatística que permita fazer uma análise comparativa para redes de diferentes
dimensões. Neste trabalho, a obtenção de tais planos de medição é feita com o auxílio de um
algoritmo genético, onde a função de aptidão emprega resultados da análise de observabilidade
e de criticalidade na estimação de estado.
O AG buscará encontrar planos de medição que garantam a observabilidade do sistema
e para cada um destes planos serão identificadas as medidas críticas e as medidas que fazem
parte de conjuntos críticos. Ao longo do processo evolutivo, todos os planos de medição
observáveis e diferentes entre si serão armazenados em uma base de dados, juntamente com os
resultados da análise de criticalidade correspondente. Por fim, será realizada uma análise
estatística de forma a buscar identificar características relacionadas à ocorrência de
criticalidades em diferentes níveis de redundância.
Abaixo seguem as principais etapas do trabalho:

1. Algoritmos Genéticos: Etapa responsável pela otimização e obtenção dos planos de
medição que garantam a observabilidade.
2. Estimação de Estado: Estará presente na função de aptidão. Nesta etapa será checado
se os planos de medição garantem a observabilidade do sistema e se há a presença de
medidas críticas e medidas em conjuntos críticos, identificando-as.
3. Sistema de busca e armazenamento: Etapa necessária para que todos os planos
observáveis e de igual redundância, a serem armazenados na base de dados, sejam
diferentes entre si. Deve conter uma estratégia de consulta à base de dados que seja
viável e eficiente, evitando um tempo de processamento elevado.
4. Análise Estatística: Através dos resultados obtidos, é realizado o cálculo de
indicadores que serão posteriormente analisados para a identificação de relações entre
criticalidade de medidas e nível de redundância.
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4.1 ASPECTOS RELEVANTES

Nos capítulos anteriores deste trabalho, foram explicados os conceitos que são
importantes para o estudo aqui realizado. Seguem abaixo, de forma resumida, alguns itens já
introduzidos anteriormente, mas importantes para a compreensão deste trabalho:

Plano de medição: Define quantas UMs e medidores estão sendo alocados, seus tipos, bem como
sua localização na rede elétrica.

Observabilidade: O sistema é dito observável quando é possível supervisionar toda a rede
elétrica. A observabilidade depende das medidas presentes na rede, bem como da sua
configuração topológica.
.
Medidas críticas: São medidas que, quando ausentes, tornam o sistema não observável.

Medidas em conjuntos críticos: A eliminação de qualquer medida presente neste conjunto,
torna as demais críticas, enquanto a rede se torna não observável no caso da perda de quaisquer
duas medidas do conjunto

Nível de Redundância: É definida com base na quantidade de UMs ou medidores que estão
alocados na rede elétrica e a quantidade de variáveis de estado a serem determinadas. Para uma
dada rede, quanto maior a quantidade de UMs ou medidores presentes, maior será o nível de
redundância.

Tipo de Medida: Os tipos de medida considerados neste trabalho para fins de análises de
observabilidade e criticalidades são as injeções e fluxos de potência ativa.

4.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

Conforme introduzido no início deste capítulo, a estratégia para resolução do problema
baseia-se inicialmente em identificar, com o auxílio de um algoritmo genético, planos de
medição observáveis e diferentes entre si, os quais são posteriormente armazenados em uma
base dados, juntamente com as criticalidades a eles associadas. Após esta etapa, é realizada a
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análise estatística e o cálculo de indicadores que relacionam criticalidades com níveis de
redundância do sistema de medição.
Os planos de medição são inicializados de forma aleatória no algoritmo genético.
Entretanto, a quantidade de UMs ou medidores são fixas, ou seja, cada indivíduo da população
terá uma quantidade pré-definida de medidores ou de UMs. Quanto maior o número de UMs e
medidores na rede elétrica, maior será a redundância do sistema.
Cada plano de medição presente na população do algoritmo genético será avaliado e
caso o plano seja observável, o indivíduo correspondente do AG será armazenado em uma base
de dados. O acesso aos planos armazenados se dá por meio de uma Tabela Hash, sendo
importante para garantir que todos os planos de medição observáveis que são selecionados e
armazenados sejam também diferentes entre si.
Os planos de medição armazenados constituem uma amostra de dados para a qual é
possível calcular indicadores capazes de relacionar criticalidades com diferentes níveis de
redundância, permitindo também comparar tais relações em diferentes redes elétricas.
O AG buscará resolver um problema de otimização formulado como:
Min(Cobs +Cmcrit +Cmconj )

(4.1)

s/a nequip = N
Onde Cobs é o custo relacionado à inobservabilidade, Cmcrit é o custo relacionado às
medidas críticas, Cmconj é o custo relacionado às medidas em conjuntos críticos, enquanto nequip
representa a quantidade de equipamentos de medição (medidas ou UMs) a serem alocados, a
qual é mantida fixa.

4.2.1

FUNÇÃO DE APTIDÃO

Para o processo de evolução do AG é utilizada neste trabalho a função de aptidão
descrita em (4.2) para o i-ésimo indivíduo da população, a qual deve ser minimizada. Neste
caso, o processo evolutivo levará à obtenção de planos de medição que sejam observáveis e
minimizem a ocorrência de medidas críticas e de medidas em conjuntos críticos. Ao longo deste
processo, os planos de medição diferentes e que garantem a observabilidade serão identificados
e selecionados nas populações de indivíduos obtidos a cada geração.
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FA(i)= (ki ×Cobs +Nmcrit (i)×Cmcrit +Nmconj (i)×Cmconj )

(4.2)

Onde k é uma variável binária que reflete se o i-ésimo plano de medição é observável
ou não (assumindo valor igual a zero ou um, respectivamente), Cobs é o custo da
inobservabilidade, Nmcrit é a quantidade de medidas críticas, Cmcrit é o custo associado às
medidas críticas, Nmconj é o número de medidas em conjuntos críticos e 𝐶𝑚𝑐𝑜𝑛𝑗 é o custo
associado as medidas em conjuntos críticos.
O fluxograma para identificação dos planos de medição está indicado na Figura 8.

Figura 8 - Identificação e armazenamento dos planos de medição observáveis
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4.3 CODIFICAÇÃO DOS PLANOS DE MEDIÇÃO

A codificação dos planos de medição do AG se baseia em duas possibilidades que
serão consideradas neste trabalho: a alocação de unidades de medição e a alocação de
medidores. Em ambos os casos, a codificação é binária, mas a dimensão dos indivíduos
(quantidade de genes no cromossomo) é diferente.

4.3.1 CODIFICAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE UNIDADES DE MEDIÇÃO

Neste caso, cada indivíduo de uma população será um vetor binário de dimensão igual
à quantidade de barras presentes na rede, onde cada posição do vetor corresponde à localização
de uma determinada barra. Na inicialização do AG, é gerada uma população de indivíduos, cada
um deles na forma de um vetor que representa um plano de medição com N unidades de
medição posicionadas aleatoriamente na rede. Cada elemento do vetor terá o valor igual a 1
caso uma UM esteja alocada na barra correspondente e zero em caso contrário.
Por exemplo, se fossem alocadas 5 UMs nas barras 1, 3, 7, 9 e 12 em um sistema de
12 barras, o indivíduo da população teria a seguinte representação:
Figura 9 – Codificação Binária por alocação de unidades de medição

As se alocar uma unidade de medição, assume-se que todas as medidas a ela associada
estarão presentes na rede.

4.3.2 CODIFICAÇÃO PARA ALOCAÇÃO DE MEDIDORES

Essa codificação representa a alocação dos medidores de injeção de potência ativa nas
barras e os medidores de fluxo de potência ativa nos ramos do sistema elétrico. A dimensão do
indivíduo presente na população é dada pela seguinte expressão:
Dimensão=2×NR+NB

(4.3)
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Onde NB representa o número de barras, enquanto NR representa o número de ramos
na rede, multiplicado por dois de modo a considerar a possibilidade de alocação de medidor de
fluxo de potência em qualquer das duas extremidades de um ramo.
O vetor indivíduo codificado pode ser interpretado da seguinte forma:

Figura 10 - Codificação Binária para alocação de medidores

Onde NB é o número de barras e NR é o número de ramos do sistema.
A alocação de medidas de injeção de potência ativa é representada no primeiro grupo
do vetor da Figura 9, cobrindo da posição 1 até a posição NB. Por outro lado, a alocação de
medidas de fluxo de potência ativa é representada no segundo grupo indicado, podendo estar
presentes no lado de qualquer das barras conectadas pelo ramo (“barra de” ou “barra para”).
Os índices usados na Figura 10 tem função apenas ilustrativa, de modo a auxiliar a
visualização de como os medidores estão representados. No AG os índices deste vetor iniciam
em 1, indo até o valor definido pela expressão (4.3).

4.4 CONSULTA AOS PLANOS DE MEDIÇÃO ARMAZENADOS

A estratégia de acesso aos planos de medição que são armazenados ao longo do
processo evolutivo é extremamente importante, de forma a viabilizar e garantir que apenas
planos de medição observáveis e distintos sejam selecionados e armazenados. A escolha
inadequada da estratégia de acesso pode acarretar em tempos de processamento elevados,
podendo ainda não permitir o armazenamento apenas de planos de medição diferentes entre si.
A Tabela Hash empregada neste trabalho permite a consulta rápida aos planos armazenados e
viabiliza o armazenamento apenas de planos de medição observáveis e diferentes entre si. Esta
tabela é uma estrutura de dados que associa chaves de pesquisa, chamadas de TAG neste
trabalho, a valores contidos na tabela. O principal objetivo é, a partir de uma TAG, fazer um
acesso rápido e direto à base de dados. (CORMEN et al., 2012)
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A identificação das chaves de pesquisa (TAG) é feita convertendo cada plano de
medição codificado em binário para um valor na base decimal. Portanto, cada indivíduo da
população do AG que seja observável, terá uma TAG associada. Ademais, o valor da chave de
pesquisa é o índice da Tabela Hash onde será feita a consulta aos planos de medição
armazenados.
Após a identificação da TAG associada a um dado plano de medição, é realizada a
consulta para identificar se o mesmo já se encontra armazenado. Se para a chave de pesquisa
calculada, o elemento correspondente da tabela apresentar o valor igual a zero, tem-se que o
plano de medição ainda não foi armazenado. Caso contrário, o plano de medição está presente
na base de dados e será descartado de modo a evitar repetições.
A dimensão da Tabela Hash para este estudo depende diretamente da quantidade de
barras do sistema e também da quantidade de UMs ou medidores alocados, ou seja, da dimensão
do vetor de solução codificado. Portanto, para vetores de solução de maior dimensão, pode ser
inviável a utilização de uma única tabela, uma vez que a sua dimensão poderá ser
demasiadamente elevada. De modo a contornar este problema optou-se neste trabalho por
empregar, quando necessário, mais de uma Tabela Hash, as quais são acessadas em conjunto.
A quantidade de tabelas tem relação direta com os planos de medição consultados.
Cada indivíduo será segmentado de acordo com o número de Tabelas Hash e cada parte terá
uma dimensão definida pelo termo D calculado através da equação (4.4).

D=

No. barras
No. tabelas

(4.4)

Onde, No. barras é a quantidade de barras do sistema e No. tabelas é a quantidade de
Tabelas Hash utilizadas.
A dimensão da Tabela Hash pode ser calculada utilizando a seguinte equação:
m

Dimensão= ∑ 2D - i

(4.5)

i=1

Onde, o termo m está associado à quantidade pré-definida de medidores ou unidades
de medição a serem alocadas.
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Caso a quantidade de unidades de medição ou medidores alocados seja maior que o
valor calculado na equação (4.4), deve-se utilizar a equação (4.6). Assim, caso o limite seja
excedido, a dimensão das tabelas não irá assumir um valor fracionário.
D

Dimensão= ∑ 2D - i

(4.6)

i=1

Onde D equivale a divisão do número de barras pelo número de tabelas e está indicado
na equação (4.4).
Como exemplo ilustrativo, utilizando a Figura 11, são alocadas 3 unidades de
medição em um sistema de 6 barras, onde 3 Tabelas Hash são utilizadas. Realizando o cálculo
com o auxílio da equação (4.4), o termo D equivale a 2. Portanto, a quantidade de UMs excede
o limite, resultando em uma dimensão com valor fracionário.

Figura 11 - Segmentação do plano de medição em 3 tabelas

Dimensão= 22-1 + 22-2 +22-3 = 3.5

Para solucionar este problema, o cálculo da dimensão da Tabela Hash utiliza a equação
(4.6). Esta etapa resulta em uma dimensão representada por um número inteiro. A equação (4.6)
será sempre utilizada quando o número de unidades de medição ou medidores exceder o termo
D calculado em (4.4).
Portanto, a dimensão correta de cada Tabela Hash foi obtida a partir da equação (4.6).
Dimensão= 22-1 + 22-2 = 3

O cálculo das chaves de pesquisa (TAG) que serão utilizadas para a identificação de
planos de medição observáveis diferentes entre si é apresentado na equação (4.7). Para cada
tabela haverá uma TAG própria.
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D

TAG= ∑ Med(i)×2i-1

(4.7)

i=1

Onde, D é o valor encontrado na equação (4.4) e 𝑀𝑒𝑑 é o i-ésimo plano de medição.
O plano de medição pode ser segmentado caso seja empregado mais de uma Tabela
Hash para a realização da busca rápida. A informação contida nele será repartida de forma
proporcional, assim como foi apresentado na Figura 11.
Quando é utilizado mais de uma tabela, a condição que identifica planos de medição
observáveis idênticos torna-se diferente. Nesta nova metodologia, o plano só será descartado se
em todas as Tabelas Hash os elementos dos índices indicados pelas chaves calculadas em (4.7)
forem iguais a 1. Caso contrário, o plano de medição será armazenado na base de dados.
O exemplo ilustrativo (Figura 12), serão utilizadas duas tabelas para a alocação de
cinco unidades de medição na rede IEEE-14 barras. O plano de medição é segmentado em duas
partes, respeitando a informação contida em cada índice. O próximo passo é avaliar se a
quantidade de UMs alocadas será menor do que a divisão da quantidade de barras pelo número
de tabelas utilizando a equação (4.4), o que de fato se confere.

Figura 12 - Exemplificação da segmentação do plano de medição

O cálculo da dimensão de cada Tabela Hash é feito utilizando a equação (4.4).
Dimensão= 27-1 + 27-2 +27-3 +27-4 +27-5 = 124

A fim de realizar uma rápida comparação, se fosse utilizada uma única tabela ao invés
de duas, a dimensão da Tabela Hash seria:
Dimensão = 214−1 + 214−2 + 214−3 + 214−4 = 15360
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Portanto, pode-se concluir que a dimensão para duas tabelas é aproximadamente 124
vezes menor do que se fosse utilizada uma única tabela para a resolução desse problema,
resultando em um menor tempo de processamento.
O próximo passo será identificar as chaves de pesquisa para cada segmento mostrado
na Figura 12. Essas chaves são calculadas com o auxílio da equação (4.7).
TAG1 = 82
TAG2 = 36
Por fim, é checado se para essas chaves, o plano de medição observável foi
armazenado ou não, ressaltando que caso tenha o valor igual à um em ambos os índices, o plano
de medição é descartado. Caso contrário, o plano é armazenado.
Inicialmente, não há planos de medição observáveis armazenados na base de dados.
Portanto paras as TAGs encontradas, os elementos presentes nos índices 82 e 36 nas Tabelas
Hash 1 e 2, respectivamente, são iguais a zero. Desse modo, o elemento um é inserido em ambas
os índices, conforme está ilustrado na Figura 13. Caso uma nova consulta seja realizada nos
mesmos índices, o plano de medição observável avaliado será descartado, devido ao mesmo já
está inserido na base de dados.

Figura 13 - Exemplo de Tabelas Hash

A consulta aos planos de medição não-observáveis diferentes utiliza a mesma
metodologia adotada para o caso de planos observáveis.
O fluxograma para a realização da consulta aos planos de medição armazenados é
indicado na Figura 14.
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Figura 14 - Consulta aos planos de medição armazenados

4.5 NÍVEL DE REDUNDÂNCIA DO SISTEMA DE MEDIÇÃO

A redundância desempenha um papel importante na estimação de estado. O nível de
redundância pode garantir a observabilidade da rede, como também que o mesmo sistema não
apresente nenhuma criticalidade associada.
O nível de redundância depende diretamente da quantidade de unidades de medição
ou medidores alocados na rede e também de todos os estados que estão presentes no sistema
elétrico. A equação (4.8) apresenta o cálculo necessário para encontrar o nível de redundância
(η).

η=

m
n

(4.8)

30

Onde, m é a quantidade de medidas alocadas e n é a quantidade total de estados do
sistema elétrico.
Cada plano de medição, no caso de alocação de UMs, contém uma quantidade variada
de medidas. Portanto, é importante encontrar o número de medidas para cada plano e determinar
o valor médio para este conjunto de amostras. No caso de alocação de medidores, o número de
medidas é fixo, não sendo necessário encontrar a média.
A equação (4.9) calcula a quantidade de estados que um sistema elétrico pode ter. Em
todo sistema, há a barra de referência. Portanto, está barra não é considerada como um estado
da rede.
n = (NB-1)

(4.9)

Onde, NB barras é a quantidade de barras presentes no sistema elétrico.
A fim de realizar análises comparativas entre redes elétricas, pode ser interessante
determinar o nível de redundância relativa. Este nível se difere para os dois casos estudados
neste trabalho.
O nível de redundância relativa, na alocação de medidores, depende da quantidade
máxima de medidores de injeção e fluxo de potência ativa que podem estar inseridos na rede
elétrica, mas também depende da quantidade de medidores alocados.
A equação (4.10) calcula a quantidade máxima de medidores que poderiam estar
presentes na rede elétrica.
mmax = 2 × NR + NB

(4.10)

Onde, 𝑁𝑅 é o número de ramos e 𝑁𝐵 é o número de barras.
A equação (4.11) indica o nível de redundância relativa na alocação de medidores.

ηrm =

m
mmax

(4.11)

Onde mmax é quantidade máxima de medidores que o sistema pode possuir e m é a
quantidade de medidores alocados.
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O nível de redundância relativa para o caso de alocação de unidades de medição é
diferente do que foi apresentado na equação (4.11). Neste caso, a quantidade máxima de UMs
corresponde ao caso em que que haja unidades de medição em todas as barras da rede. A
equação (4.12) define a quantidade máxima de UMs que podem ser alocadas no sistema
elétrico.
NUMmax = NB

(4.12)

Onde, 𝑁𝐵 é a quantidade de barras presentes no sistema elétrico.
A equação (4.13) calcula a redundância relativa para o caso de alocação de unidades
de medição:

ηrUM =

NUM
NUMmax

(4.13)

Onde, 𝑁𝑈𝑀 é a quantidade de unidades de medição alocadas e 𝑁𝑈𝑀𝑚𝑎𝑥 é a
quantidade máxima de UMs que podem ser inseridas na rede elétrica.

4.6 INDICADORES ASSOCIADOS ÀS CRITICALIDADES

De modo a analisar a relação entre as criticalidades e a redundância do sistema de
medição, serão utilizados neste trabalho alguns indicadores descritos a seguir.

4.6.1 INCIDÊNCIA DE MEDIDAS CRÍTICAS

Neste trabalho, a incidência de medidas críticas baseia-se inicialmente em realizar a
análise de indicadores quantitativos, apresentando o valor médio e o desvio padrão para o
conjunto de amostras. Os mesmos indicadores são calculados para diferentes níveis de
redundância.
O indicador em (4.14) representa a quantidade média de medidas críticas encontrada
em uma amostra de planos de medição.
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1

n

̅̅̅̅̅̅̅
mcrit = ∑ mcriti
n

(4.14)

i=1

Onde, mcriti é a quantidade de medidas críticas associadas ao i-ésimo plano de medição
e n é a quantidade total de planos de medição observáveis presentes na base dados.
A partir da equação (4.15), é calculado o desvio padrão para a mesma amostra de
planos de medição utilizada para o cálculo do indicador dado por (4.14).

2

̅̅̅̅̅̅̅)
∑ni (mcriti -mcrit
√
DPcmeas =
n-1

(4.15)

Ambas as equações, (4.14) e (4.15), auxiliam na análise da criticalidade para diversos
níveis de redundância em um dado sistema elétrico, uma vez que cada amostra considerada em
seus cálculos pode estar associada a um nível de redundância específico (quantidade pré-fixada
de medidores ou UMs). Neste trabalho é proposto também um indicador que quantifica o
percentual médio de medidas críticas associado a um dado nível de redundância (dado pela
quantidade de medidas alocadas). Tal indicador é calculado para cada amostra de planos de
medição correspondentes a um mesmo nível de redundância, sendo dado pela expressão (4.16).
n

̅̅̅̅̅̅̅
mcrit (%) =

1
mcriti
∑
×100%
n
mmedi

(4.16)

1

Onde n é a quantidade de planos de medição na base de dados (amostra para um dado
nível de redundância), mcriti é a quantidade de medidas críticas associadas ao i-ésimo plano de
medição e mmedi é a quantidade total de medidas presentes no i-ésimo plano de medição (a qual
será sempre a mesma no caso de alocação de medidas, mas pode variar no caso de alocação de
UMs).
A partir da equação (4.17), é calculado o desvio padrão para a mesma amostra de
planos de medição utilizada para o cálculo do indicador dado por (4.16);

2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅)
∑ni (mcrit(%)i -mcrit(%)
√
DP̅̅̅̅̅̅̅
=
(
)
mcrit %
n-1

(4.17)
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4.6.2 INCIDÊNCIA DE MEDIDAS EM CONJUNTOS CRÍTICOS

A avaliação da incidência de medidas em conjuntos críticos baseia-se na análise de
indicadores quantitativos, os quais podem ser calculados para diferentes amostras de planos de
medição que possuem o mesmo nível de redundância.
A equação (4.18) calcula a média das medidas em conjuntos críticos:

̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj =

1
n

n

∑ mconji

(4.18)

i=1

Onde, mconji é a quantidade de medidas em conjuntos críticos associadas ao i-ésimo
plano de medição de uma dada amostra, enquanto n é a quantidade total de planos de medição
armazenados na base de dados (amostra).
A partir da equação (4.18), o desvio padrão para a amostra de planos de medição pode
ser calculado na equação (4.19):

2

̅̅̅̅̅̅̅̅ )
∑ni (mconji -mconj
√
DPcconj =
n-1

(4.19)

Onde, mconji é a quantidade de medidas em conjuntos críticos associadas ao i-ésimo
̅̅̅̅̅̅̅̅ é a média das medidas em conjuntos críticos e n é a quantidade total
plano de medição, mconj
de planos de medição.
Da mesma forma que foi feito para as medidas críticas, também é proposto neste
trabalho um indicador que quantifica o percentual médio de medidas em conjuntos críticos
associado a um dado nível de redundância (dado pela quantidade de medidas alocadas). Tal
indicador é calculado para cada amostra de planos de medição correspondentes a um mesmo
nível de redundância, sendo dado pela expressão (4.20).
n

̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj (%) =

mconji
1
∑
×100%
n
mmedi
1

(4.20)
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Onde n é a quantidade de planos de medição na base de dados (amostra para um dado
nível de redundância), mconji é a quantidade de medidas em conjuntos críticos associadas ao iésimo plano de medição e mmedi é a quantidade total de medidas presentes no i-ésimo plano de
medição (a qual será sempre a mesma no caso de alocação de medidas, mas pode variar no caso
de alocação de UMs).
A partir da equação (4.21), é calculado o desvio padrão para a mesma amostra de
planos de medição utilizada para o cálculo do indicador dado por (4.20);

2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ )
∑ni (mconj(%)i -mconj(%)
√
DP̅̅̅̅̅̅̅̅
=
(
)
mconj %
n-1

(4.21)

As expressões (4.16) e (4.20) fornecem indicadores que permitem uma melhor
comparação entre criticalidades encontradas em planos de medição de mesma redundância, mas
correspondentes a redes elétricas de diferentes dimensões.

4.6.3 INCIDÊNCIA DE CONJUNTOS CRÍTICOS

Os indicadores para analisar a incidência de conjuntos críticos são obtidos de forma
similar ao que foi feito quando se considerou a incidência de medidas críticas e de medidas em
conjuntos críticos. Estes indicadores são apresentados nas expressões (4.22) e (4.23).
n

1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ = ∑ mnconj
mnconj
i
n

(4.22)

i=1

Onde, mnconji é a quantidade de conjuntos críticos associadas ao i-ésimo plano de
medição e n é a quantidade total de planos de medição observáveis presentes na base de dados.

2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅)
∑ni (mnconji -mnconj
√
DPnconj =
n-1

(4.23)

Onde, mnconji é a quantidade de conjuntos críticos associadas ao i-ésimo plano de
medição e ̅̅̅̅̅̅̅̅̅
mnconj é a média da quantidade de conjuntos críticos.
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4.6.4 INCIDÊNCIA DE MEDIDAS ESPECÍFICAS EM CONJUNTOS CRÍTICOS

Neste trabalho foram também calculados indicadores que buscam revelar a frequência
com que as medidas específicas são encontradas como pertencentes a conjuntos críticos, quando
se tem um certo nível de redundância do plano de medição. Seu cômputo depende do
conhecimento da quantidade de vezes em que a medida aparece em conjunto crítico em cenários
armazenados na base de dados e também do número de vezes em que a medida aparece nos
cenários armazenados, independente de pertencer ou não a conjunto crítico. A expressão (4.24)
apresenta uma expressão geral para o cálculo dos indicadores de incidência de medidas
específicas em conjuntos críticos.

mcconjm (%)=
i

mcconjm

i

Nm i

×100%

(4.24)

Onde 𝑁𝑚 𝑖 representa a quantidade de vezes que a i-ésima medida está presente nos
planos de medição armazenados, enquanto mcconjm indica o número de vezes que esta medida
i

aparece pertencendo a um conjunto crítico. A medida mi corresponde a uma medida específica
de injeção de potência.
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5

RESULTADOS

No atual estudo, o AG tem como objetivo identificar planos de medição observáveis
diferentes que ocorrem ao longo do processo evolutivo que se dá pela minimização da função
de aptidão. O conjunto de amostras obtido possibilita a realização de análises estatísticas, onde
são calculados os indicadores apresentados no Capítulo 4.
Inicialmente, neste capítulo, os parâmetros e as redes elétricas utilizadas no algoritmo
genético para a obtenção das amostras são apresentados. Posteriormente, os indicadores
calculados são apresentados em tabelas e gráficos, sempre com o foco na identificação da
relação entre os níveis de redundância e de criticalidade.

5.1 DESCRIÇÃO DA SIMULAÇÃO

As redes IEEE-14 e IEEE-30, conhecidas na literatura técnica, foram utilizadas nas
simulações e análises realizadas neste trabalho. Tais redes são apresentadas nas Figuras 15 e
16, respectivamente.

Figura 15 - Rede IEEE-14 barras
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Figura 16 – Rede IEEE-30 barras

Nas simulações foram consideradas duas situações distintas: a primeira considera a
alocação de unidades de medição (junto com todas as medidas a elas associadas), enquanto a
segunda considera a alocação direta de medidas.
Os parâmetros do AG, apresentados na Tabela 2, foram utilizados nas simulações
referentes às duas situações descritas, tendo sido suficientes para permitir a obtenção de uma
quantidade significativa de planos de medição observáveis e diferentes.
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Tabela 2 – Parâmetros do AG

Parâmetro

Especificação

Tamanho da população

100

Quantidade de geração

10000

Inicialização

Aleatória

Seleção

Método da roleta

Cruzamento

Um ponto

Mutação

Mutação Binária

Taxa de Cruzamento

0,90

Taxa de Mutação

0,1

Em relação à consulta a planos de medição armazenados, a quantidade de Tabelas
Hash variou para cada rede elétrica e também para cada caso. Quando se considerou a alocação
de unidades medição uma quantidade menor de tabelas foi empregada, conforme pode ser visto
na Tabela 3. No caso da alocação de medidores o vetor solução tem dimensão naturalmente
maior, requerendo uma maior quantidade de tabelas, conforme está indicado na Tabela 4

Tabela 3 - Quantidade de Tabelas Hash - alocação de UMs

Quantidade de tabelas
IEEE-14

1

IEEE-30

2

Tabela 4 - Quantidade de Tabelas Hash - alocação de medidores

Quantidade de tabelas
IEEE-14

4

IEEE-30

8

5.2 CRITICALIDADES VERSUS REDUNDÂNCIA – ALOCAÇÃO DE UMs

A Tabela 5 apresenta a quantidade de planos de medição observáveis e não
observáveis, todos diferentes entre si, obtidos para o sistema IEEE-14 ao longo da execução do
AG e empregando a consulta às tabelas Hash. As quantidades pré-definidas de UMs indicadas
na Tabela 5 foram arbitrariamente escolhidas. Como era esperado, os resultados indicam que à
medida que a redundância do sistema é aumentada, o algoritmo genético consegue identificar
mais planos de medição observáveis e menos planos de medição não observáveis. As
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quantidades totais de planos de medição diferentes (observáveis e não observáveis)
selecionados em cada caso indicam que nos testes com o sistema IEEE-14 o AG pesquisou
todas as combinações possíveis, ou seja, aquelas que seriam encontradas por enumeração direta.
Tabela 5 - Observabilidade da rede IEEE-14 – alocação de UMs

Quantidade de UMs
No. Planos observáveis

5

6

50

359

7

8

9

1023 1546 1427

No. Planos não observáveis 1952 2644 2409 1457

575

Como se considerou a alocação de UMs com todas as suas medidas presentes, não
foram neste caso encontradas medidas críticas nos planos de medição.
A Tabela 6 apresenta os indicadores correspondentes à média e desvio padrão da
quantidade de medidas em conjuntos críticos no sistema IEEE-14, calculados de acordo com as
expressões (4.18) e (4.19).
Tabela 6 – Quantidade média de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de UMs

Indicador 5 UMs 6 UMs 7 UMs 8 UMs 9 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj

14,18

11,41

8,70

6,27

4,35

DPmconj

2,46

3,28

2,96

2,40

2,01

A Tabela 7 apresenta os indicadores correspondentes à média e desvio padrão da
quantidade de conjuntos críticos no sistema IEEE-14, calculados de acordo com as expressões
(4.22) e (4.23):
Tabela 7 - Número médio de conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de UMs

Indicador 5 UMs 6 UMs 7 UMs 8 UMs 9 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
mnconj

4,80

4,62

3,78

2,87

2,07

DPmnconj

0,99

1,35

1,20

1,02

0,92

Os resultados apresentados nas Tabelas 6 e 7 indicam que à medida que mais UMs são
alocadas na rede IEEE-14, o valor médio das medidas presentes em conjuntos críticos e o valor
médio do número de conjunto críticos foram reduzidos. Além disso, através dos desvios
padrões, não ocorreram variações significativas da amostra em relação à média. Portanto, houve
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a redução da criticalidade à medida que mais unidades de medição foram alocadas na rede
IEEE-14.
A Tabela 8 apresenta os indicadores correspondentes à média do percentual de
medidas em conjuntos críticos e desvio padrão correspondente, calculados de acordo com as
expressões (4.20) e (4.21):
Tabela 8 - Média do percentual de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de UMs

Indicador 5 UMs 6 UMs 7 UMs 8 UMs 9 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅(%)
mconj

69,00

48,45

32,27

20,44

12,59

DPmconj
̅̅̅̅̅̅̅̅(%)

15,28

15,94

12,31

8,34

5,95

Os resultados apresentados na Tabela 8 também indicam que o aumento da
redundância resultou na diminuição da presença de medidas em conjunto crítico na rede IEEE14. Essas implicações corroboram o que foi apresentado na Tabela 6, podendo concluir-se que
ocorreu a redução da criticalidade com a adição de mais unidades de medição.
O Box Plot, ilustrado pela Figura 17, apresenta a distribuição da média percentual de
medidas em conjuntos críticos para cada plano de medição presente na base de dados. O gráfico
também representa os valores médios e as medianas calculadas para os dados.
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Figura 17 – Box Plot dos percentuais de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de UMs

Na Figura 17, o cálculo dos limites superiores e inferiores de cada bloco variam para
cada nível de redundância e dependem dos dados presentes na amostra. A extremidade superior
é o percentil 25 e a extremidade inferior é o percentil 75 em relação as médias percentuais das
quantidades de medidas em conjuntos críticos presentes na base de dados. A mediana
corresponde ao percentil 50. Além disso, cada Box Plot contém os valores que se distanciam
radicalmente de todos os outros, sendo indicados pelas margens de erro e chamados de outliers.
O gráfico da Figura 17 indica a presença de alguns outliers elevados, ou seja, há a
presença de planos de medição com médias percentuais de medidas em conjuntos críticos na
base de dados distantes da mediana da amostra. Os outliers que apresentam valores baixos
correspondem a planos de medição mais otimizados, no sentido de conterem menos medidas
participantes de conjuntos críticos. O contrário acontece com aqueles outliers que apresentam
valores elevados, os quais podem representar planos de medição anômalos, com muitas medidas
em conjuntos críticos. O valor médio das medidas percentuais de medidas em conjuntos críticos
permaneceu próximo da mediana, indicando que os outliers não afetaram de forma significativa
a média percentual de medidas em conjuntos críticos apresentadas na Tabela 8.
A Tabela 9 apresenta o indicador que corresponde a frequência com que medidas de
injeção de potência ativa são encontradas em conjuntos críticos, calculado de acordo com a
expressão (4.24):

42
Tabela 9 - Frequência de medidas de injeção em conjuntos críticos – alocação de UMs na rede IEEE-14

BARRA

5 UMs

6 UMs

7 UMs

8 UMs

9 UMs

1

33,33%

14,02%

7,44%

3,14%

0,95%

2

100,00% 93,17% 72,78% 50,23% 29,69%

3

0,00%

0,00%

0,24%

0,13%

4

80,00%

70,80% 55,46% 39,95% 26,12%

5

85,71%

72,26% 50,65% 33,13% 18,10%

6

96,77%

79,89% 58,07% 40,95% 27,65%

7

65,63%

74,24% 72,30% 60,87% 48,35%

8

94,74%

80,75% 65,19% 53,31% 44,61%

9

84,85%

81,07% 70,09% 53,11% 36,81%

10

69,23%

55,24% 40,32% 27,02% 16,53%

11

73,33%

58,44% 41,52% 27,43% 16,24%

12

66,67%

43,88% 22,78% 1,071%

13

89,47%

81,76% 64,79% 46,30% 29,88%

14

50,00%

31,58% 17,24%

7,59%

0,12%

4,81%

2,63%

x
Os resultados apresentados na Tabela 9 indicam a redução da frequência em que
medidas específicas são encontradas em conjuntos críticos quando mais UMs são alocadas na
rede. Nota-se uma maior incidência de medidas em conjuntos críticos quando estas estão
localizadas nas barras 7 ou 8, não sendo reduzida da mesma forma como acontece com outras
medidas quando a quantidade de UMs alocada aumenta. Acredita-se que isto esteja relacionado
ao fato da barra 8 ser uma barra terminal e, portanto, é essencial a alocação de UM em tal barra
ou na barra 7 adjacente. Além disso, representa uma fragilidade para observação da rede, que é
mais difícil de ser eliminada. Nota-se também uma menor incidência de criticalidades em
medidas localizadas nas barras 1, 3, 12 e 14. Ademais, não foram identificadas medidas em
conjuntos críticos na barra 3 quando 5 e 6 UMs foram alocadas. Ao se analisar a rede IEEE-14
percebe-se que tais barras tem características topológicas similares e, provavelmente, a
alocação de medidas em tais localizações não é essencial para a observabilidade. Logo, quando
ocorre tal alocação, deve estar associada a uma situação de maior redundância local (medidas
também alocadas em barras adjacentes), não propiciando a ocorrência de criticalidades. Isto
sugere que a análise da presença de medidas específicas em criticalidades pode revelar a
influência de certas condições topológicas para a ocorrência das criticalidades. Porém, não
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houve tempo hábil para aprofundar a exploração desta questão no presente trabalho e isto será
alvo de investigação em trabalhos futuros.
Análises similares foram realizadas utilizando o sistema IEEE-30 barras. As
quantidades pré-definidas de UMs corresponderam ao dobro das quantidades de UMs
consideradas para o sistema IEEE-14, buscando representar um acréscimo proporcional ao
aumento da dimensão da rede.
A Tabela 10 apresenta a quantidade de planos observáveis e não-observáveis, todos
diferentes entre si, encontrados com o auxílio do algoritmo genético e empregando a consulta
à Tabela Hash. Mais uma vez foi evidenciado que o aumento da redundância possibilitou ao
AG identificar mais planos de medição observáveis. Diferentemente do que aconteceu para a
rede IEEE-14, não foi possível encontrar todos os planos de medição possíveis para as
redundâncias de UMs indicadas.
Tabela 10 – Observabilidade da rede IEEE-30 – alocação de UMs

Quantidade de UMs
No. Planos observáveis

10

12

14

5

526

5188

16

18

14888 18558

No. Planos não observáveis 38663 47978 51622 51206 43219

Do mesmo modo como aconteceu na rede IEEE-14, a alocação de UMs considera a
alocação de todas as medidas a elas associadas e não foram encontradas medidas críticas nos
planos de medição extraídos pelo AG.
A Tabela 11 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de medidas em conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões (4.18) e
(4.19):
Tabela 11 – Quantidade média de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de UMs

Indicador 10 UMs 12 UMs 14 UMs 16 UMs 18 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj

31,4

21,91

16,79

12,87

11,14

DPmconj

3,78

11,87

11,12

9,51

7,16

A Tabela 12 apresenta os indicadores correspondentes à média e desvio padrão do
número de conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões (4.22) e (4.23):
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Tabela 12 – Número médio de conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de UMs

Indicador 10 UMs 12 UMs 14 UMs 16 UMs 18 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
mnconj

9,8

7,79

6,56

5,33

4,86

DPmnconj

0,45

4,07

4,24

3,87

3,09

Os resultados presentes nas Tabelas 11 e 12 evidenciam, de forma quantitativa, a
redução da criticalidade com o aumento do nível de redundância do sistema. Assim como foi
analisado na rede IEEE-14, concluiu-se que a adição de mais unidades de medição reduziu o
valor médio das medidas em conjuntos críticos e do número de conjuntos críticos. Além disso,
o desvio padrão calculado para as medidas em conjuntos críticos e número de conjuntos críticos
indicam que não houve uma variação significativa da amostra em relação à média.
A Tabela 13 apresenta os indicadores correspondentes à média e desvio padrão da
média do percentual de medidas em conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões
(4.20) e (4.21):
Tabela 13 – Média do percentual de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de UMs

Indicador 10 UMs 12 UMs 14 UMs 16 UMs 18 UMs
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj(%)

70,12%

47,09%

33,58%

23,55%

17,72%

DP̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj(%)

8,56

23,08

20,06

15,69

10,56

Os resultados apresentados na Tabela 13 indicam que o aumento da redundância
ocasionou a redução da média percentual das medidas em conjuntos críticos.
O Box Plot, ilustrado na Figura 18, apresenta a distribuição da média percentual de
medidas em conjuntos críticos, assim como foi apresentado no Box Plot no caso de alocação de
UMs na rede IEEE-14 (Figura 17). Nota-se mais uma vez que as médias e medianas para cada
amostra encontram-se próximas, embora não tão próximas quanto ocorreu para a rede IEEE14. No que diz respeito à presença de outliers, as mesmas observações realizadas para os
resultados com a rede IEEE-14 se aplicam. Como no caso da rede IEEE-30 não foi possível
abranger todas as combinações possíveis, a diferença observada entre médias e medianas em
relação aos resultados com a rede IEEE-14 pode vir a ser eliminada com um maior investimento
na obtenção de amostras representativas com o AG.
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Figura 18 - Box Plot das medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de UMs

A Tabela 14 apresenta o indicador que corresponde a frequência com que medidas de
injeção de potência ativa são encontradas em conjuntos críticos, calculado de acordo com a
expressão (4.24):
Tabela 14 - Frequência de medidas de injeção em conjuntos críticos – alocação de UMs na rede IEEE-30

BARRA

10 UMs

12 UMs

14 UMs

16 UMs

18 UMs

1

100%

87,96%

72,91%

55,09%

42,58%

2

100%

82,48%

63,99%

49,69%

38,84%

3

66,66%

60,35%

52,41%

42,72%

36,00%

4

100%

38,15%

27,87%

19,83%

16,65%

5

0%

29,77%

29,51%

23,80%

18,81%

6

100%

78.65%

65,19%

45,31%

33,72%

7

100%

48,23%

33,93%

23,60%

19,95%

8

-

20,61%

17,92%

11,16%

7,26%

9

100%

65,86%

54,17%

40,76%

36,42%

10

100%

73,12%

61,83%

51,07%

45,29%

11

100%

76,44%

53,39%

38,30%

32,53%

12

100%

74,33%

64,70%

54,92%

51,13%

13

-

35,78%

35,60%

30,04%

27,98%

14

-

6,66%

7,505%

5,22%

3,88%

15

-

6,86%

52,64%

4,44%

36,75%
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16

-

38,33%

27,54%

20,81%

15,78%

17

-

23,36%

19,05%

15,37%

11,74%

18

100%

58,70%

37,69%

24,04%

19,38%

19

100%

55,51%

41,60%

31,57%

26,86%

20

-

50,96%

32,90%

23,78%

19,35%

21

-

23,75%

16,67%

10,42%

6,206%

22

-

49,21%

35,03%

27,07%

19,72%

23

0%

38,58%

21,11%

12,13%

7,106%

24

100%

56,78%

39,50%

28,12%

22,14%

25

100%

73,28%

61,80%

50,49%

46,95%

26

100%

59,87%

43,19%

33,04%

30,84%

27

100%

68,24%

49,10%

33,66%

25,04%

28

-

50,62%

40,98%

31,87%

26,22%

29

100%

55,97%

35,98%

18,52%

13,47%

30

100%

55,63%

34,17%

18,64%

13,43%

Conforme foi observado anteriormente na rede IEEE-14, os resultados apresentados
na Tabela 14 indicam a redução da frequência em que medidas de injeção de potência ativa são
encontradas em conjuntos críticos quando mais UMs são alocadas na rede IEEE-30.
Características semelhantes às observadas para os resultados com a rede IEEE-14, com relação
à influência das condições topológicas específicas da rede podem ser aqui também encontradas,
com maior presença de criticalidades em medidas alocadas em barras consideradas essenciais
para a observabilidade. Por fim, os traços presentes em diferentes barras quando 5 UMs foram
alocadas indicam que medidores de injeção não estavam presentes nessas barras para tal nível
de redundância.
As Tabelas 15 e 16 apresentam os níveis de redundância relativa calculados de acordo
com a expressão (4.13) e as médias dos percentuais de medidas em conjuntos críticos para as
redes IEEE-14 e IEEE-30, respectivamente.

Tabela 15 - Incidência de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 - alocação de UMs

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)
No. UMs Redundância relativa 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒋
5

0,36

69,00

6

0,43

48,45

47
7

0,50

32,27

8

0,57

20,44

9

0,64

12,59

Tabela 16 - Incidência de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 - alocação de UMs

̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)
No. UMs Redundância relativa 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒋
10

0,33

70,12

12

0,40

47,09

14

0,47

33,58

16

0,53

23,55

18

0,60

17,72

A partir dos resultados das Tabelas 15 e 16 foram traçadas curvas com as incidências
de medidas em conjuntos críticos em cada rede, em função das redundâncias relativas dos
planos de medição. Tais curvas podem ser vistas na Figura 19.
Figura 19 - Nível de redundância relativa x mconj (%) – alocação de UMs

Os resultados apresentados na Figura 19 mostram uma aderência bastante significativa
entre as curvas, indicando que independente da rede em análise a presença esperada de
criticalidades para um certo nível de redundância do sistema de medição tende a ser a mesma.
Tal observação se refere a redes que apresentam características topológicas semelhantes,
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diferindo principalmente nas suas dimensões, como é o caso de redes de transmissão em
sistemas de potência (predominantemente malhadas). A discrepância encontrada quando da
consideração de alocação de uma maior quantidade de UMs pode ser devida à uma extração de
amostras de planos de medição que carecem de maior representatividade em relação ao espaço
amostral. Esta hipótese se aplica ao caso dos resultados com a rede IEEE-30, uma vez que a
quantidade elevada de planos de medição possíveis (principalmente com o aumento da
redundância) torna mais difícil obter uma amostra representativa.
5.3 CRITICALIDADES VERSUS REDUNDÂNCIA – ALOCAÇÃO DE MEDIDORES

A Tabela 17 apresenta a quantidade de planos observáveis e não observáveis para a
rede IEEE-14, todos diferentes entre si, obtidos com o auxílio do algoritmo genético e
empregando a consulta às Tabelas Hash. As quantidades pré-definidas de medidores de injeção
e fluxo de potência ativa foram definidas como as quantidades médias de medidores presentes
nos planos de medição observáveis obtidos quando da alocação de UMs descrita na seção
anterior. Quando comparado à alocação de UMs, o algoritmo genético identificou e
contabilizou neste caso mais planos de medição. Isto era esperado, uma vez que a quantidade
de combinações de planos de medição possíveis é muito maior no caso da alocação de
medidores.
Tabela 17 - Observabilidade da rede IEEE-14 – alocação de medidores

Qtde de medidores
No. Planos observáveis

21

24

11155 10042

27
9777

31

35

10888 11677

No. Planos não observáveis 12541 12069 11568 11701 10867

A alocação de medidores não necessariamente garante a ausência de medidas críticas,
diferente do que ocorreu no caso de alocação de unidades de medição.
A Tabela 18 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de medidas críticas no sistema IEEE-14, calculados de acordo com as expressões
(4.14) e (4.15):
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Tabela 18 - Quantidade média de medidas críticas na rede IEEE-14 – alocação de medidores

Indicador 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
̅̅̅̅̅̅̅
mcrit

2,96

1,72

1,19

0,88

0,72

DPmcrit

1,79

1,16

0,81

0,56

0,50

A Tabela 19 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de medidas em conjuntos críticos no sistema IEEE-14, calculados de acordo com as
expressões (4.18) e (4.19):
Tabela 19 - Quantidade média de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de medidores

Indicador 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj

7,14

5,22

3,55

2,12

1,47

DPmconj

3,13

3,00

2,68

2,24

1,95

A Tabela 20 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões (4.22) e (4.23):
Tabela 20 - Número médio de conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de medidores

Indicador 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
mnconj

2,72

2,24

1,63

1,02

0,72

DPmnconj

1,24

1,27

1,21

1,06

0,94

Assim como foi analisado no caso de alocação de UMs, os resultados presentes nas
Tabelas 18 a 20, indicam a redução da criticalidade quando o nível de redundância é acrescido
na rede IEEE-14. Os desvios padrões revelam uma maior variabilidade dos dados, sobretudo
quando o nível de redundância aumenta, podendo ser reduzidos caso uma maior quantidade de
planos de medição seja amostrada.
A Tabela 21 apresenta os indicadores correspondentes à média do percentual de
medidas críticas e ao desvio padrão correspondente, calculados de acordo com as expressões
(4.16) e (4.17):
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Tabela 21 – Média do percentual de medidas críticas na rede IEEE-14 – alocação de medidores

Indicador 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
̅̅̅̅̅̅̅
mcrit(%)

14,12

7,19

4,40

2,83

2,07

DPmcrit
̅̅̅̅̅̅̅(%)

8,53

4,82

3,01

1,82

1,43

A Tabela 22 apresenta os indicadores correspondentes à média do percentual das
medidas em conjuntos críticos e desvio padrão correspondente, calculados de acordo com as
expressões (4.20) e (4.21):
Tabela 22 - Média do percentual de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de medidores

Indicador 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj(%)

33,99

21,75

13,16

6,85

4,19

DP̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj(%)

14,90

12,49

9,91

7,21

5,58

Os resultados contidos nas Tabelas 21 e 22 também indicam as reduções das presenças
de medidas críticas e medidas em conjuntos críticos quando o nível de redundância é acrescido.
Em decorrência do que foi analisado, os dados presentes em ambas as tabelas confirmam os
resultados presentes nas Tabelas 18 e 19. Desse modo, conclui-se que a adição de mais
medidores resultou na redução das criticalidades na rede IEEE-14.
O Box Plot, ilustrado na Figura 20, apresenta a distribuição da média percentual de
medidas críticas associadas a cada plano de medição presente na base de dados. Assim como
foi feito na alocação de UMs, os mesmos parâmetros foram adotados para a elaboração do
gráfico.
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Figura 20 – Box Plot dos percentuais de medidas críticas na rede IEEE-14 – alocação de medidores

O gráfico da Figura 20 indica a presença de alguns outliers elevados, ou seja, há planos
de medição com médias percentuais de medidas críticas distantes da mediana da amostra. Notase que há outliers com valores iguais a zero desde o primeiro nível de redundância, indicando
planos de medição que não possuem medidas críticas associadas. Também é possível observar
a presença de outliers com valores elevados, os quais representam planos com uma quantidade
significativa de medidas críticas. Quando 24 medidores foram alocados, o valor médio se
manteve distante da mediana, indicando que os outliers afetaram o percentual médio de medidas
críticas. Como não foi possível abranger todas as combinações possíveis, a eliminação da
diferença entre o valor médio e a mediana pode vir a ser realizada com um maior investimento
no algoritmo genético, de modo a introduzir uma maior diversificação nos indivíduos da
população e encontrar uma maior quantidade de planos de medição observáveis. Conclui-se
que para os demais níveis de redundância, os outliers não afetaram drasticamente o valor médio,
permanecendo próximo da mediana, confirmando os resultados apresentados na Tabela 21.
O Box Plot, ilustrado na Figura 21, apresenta a distribuição das médias percentuais de
medidas em conjuntos críticos para cada plano de medição presente na base de dados. O gráfico
também representa os valores médios e as medianas calculadas para os dados.
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Figura 21 – Box Plot dos percentuais de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-14 – alocação de
medidores

O gráfico da Figura 21 indica a presença de alguns planos de medição com médias
percentuais de medidas em conjuntos críticos elevadas em relação a mediana (outliers). A
alocação de medidores apresentou outliers com valores próximos de zero desde o primeiro nível
de redundância, diferentemente do que foi visto no Box Plot da média percentual de medidas
em conjuntos críticos para o caso de alocação de UMs na rede IEEE-14 (Figura 17). Nota-se
também a presença de outliers com valores tão elevados quanto os resultados presentes no caso
anterior. Desse modo, há uma quantidade maior de planos de medição anômalos, com muitas
medidas em conjuntos críticos presentes na rede IEEE-14. Quando 35 medidores foram
alocados, o valor médio percentual das medidas em conjuntos críticos afastou-se da mediana,
indicando que os outliers afetaram o cálculo do mesmo. Contudo, para os outros níveis de
redundância, o valor médio permaneceu próximo da mediana, indicando que os outliers não
introduziram erros significativos nos resultados apresentados na Tabela 22.
A Tabela 23 apresenta o indicador que corresponde à frequência com que medidas de
injeção de potência ativa são encontradas em conjuntos críticos, calculado de acordo com a
expressão (4.24):
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Tabela 23 - Frequência de medidas de injeção em conjuntos críticos–
alocação de medidores na rede IEEE-14

BARRA 21 Med. 24 Med. 27 Med. 31 Med. 35 Med.
1

25,89%

14,89%

7,70%

3,84%

1,55%

2

38,00%

26,53%

16,14%

7,31%

3,15%

3

27,30%

17,91%

8,68%

4,28%

2,28%

4

46,71%

33,79%

21,65%

11,68%

4,64%

5

45,76%

25,08%

12,42%

4,54%

1,80%

6

49,69%

41,20%

22,62%

9,94%

3,01%

7

33,90%

34,41%

35,99%

36,83%

39,59%

8

33,05%

31,95%

37,13%

34,89%

38,54%

9

49,54%

46,53%

33,31%

14,73%

6,46%

10

40,87%

29,24%

18,12%

8,84%

3,89%

11

40,73%

29,22%

19,20%

9,73%

4,10%

12

32,08%

19,10%

11,44%

4,68%

1,26%

13

43,34%

35,29%

19,96%

10,01%

3,23%

14

41,49%

29,29%

17,25%

6,33%

1,45%

Os resultados apresentados na Tabela 23 indicam a redução na frequência com que
medidas de injeção são encontradas em conjuntos críticos quando mais medidores são alocados
na rede IEEE-14. Assim como foi observado no caso de alocação de UMs, há uma maior
incidência de medidas em conjuntos críticos quando estas estão localizadas nas barras 7 ou 8,
não sendo reduzida como acontece com outras medidas quando mais medidores são alocados
na rede. Desse modo, independentemente do nível de redundância ou do equipamento de
medição (UMs e medidores) utilizado, estas barras indicam uma fragilidade na rede IEEE-14.
Assim como o caso de alocação de UMs, análises similares foram realizadas utilizando
o sistema IEEE-30 para o caso de alocação de medidores. As quantidades pré-definidas de
medidores equivalem ao dobro das quantidades de medidores consideradas para o sistema
IEEE-14, buscando representar um acréscimo proporcional ao aumento da dimensão da rede.
A Tabela 24 apresenta a quantidade de planos observáveis e não observáveis,
diferentes entre si, encontrados com o auxílio do algoritmo genético e empregando a consulta
à Tabela Hash. Novamente, o algoritmo genético contabilizou mais planos de medição em
relação ao caso de alocação de UMs na rede IEEE-30. Conforme já mencionado, este resultado
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era esperado, uma vez que a quantidade de combinações de planos de medição possíveis é muito
maior neste caso.
Tabela 24 - Observabilidade da rede IEEE-30 – alocação de medidores

Qtde de medidores
No. Planos observáveis

42

48

54

62

70

57662 74536 74829 73862 68445

No. Planos não observáveis 81413 72549 60344 55503 47983

A Tabela 25 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de medidas críticas, calculados de acordo com as expressões (4.14) e (4.15):
Tabela 25 - Quantidade média de medidas críticas na rede IEEE-30 – alocação de medidores

Indicador 42 Med. 48 Med. 54 Med. 62 Med. 70 Med.
̅̅̅̅̅̅̅
mcrit

7,93

4,08

2,80

1,85

1,18

DPmcrit

3,82

2,32

1,75

1,37

1,02

A Tabela 26 apresenta os indicadores correspondentes à média e ao desvio padrão da
quantidade de medidas em conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões (4.18) e
(4.19):
Tabela 26 - Quantidade média de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de medidores

Indicador 42 Med. 48 Med. 54 Med. 62 Med. 70 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj

16,22

12,25

10,09

7,36

6,88

DPmconj

4,96

4,64

4,26

3,69

3,61

A Tabela 27 apresenta os indicadores correspondentes à média e desvio padrão do
número de conjuntos críticos, calculados de acordo com as expressões (4.22) e (4.23):
Tabela 27 - Número médio de conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de medidores

Indicador 42 Med. 48 Med. 54 Med. 62 Med. 70 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅
mnconj

5,42

4,88

4,32

3,30

3,19

DPmnconj

1,72

1,82

1,78

1,63

1,67

Os resultados apresentados nas Tabelas 25 a 27, confirmam a redução da criticalidade
com a adição de medidores na rede IEEE-30. Assim como também foi analisado na IEEE-14,
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a quantidade média de medidas críticas, medidas em conjuntos críticos e número de conjuntos
críticos resultou em decréscimo quando o nível de redundância foi aumentado.
A Tabela 28 apresenta os indicadores correspondentes à média do percentual de
medidas críticas e o desvio padrão correspondente, calculados de acordo com as expressões
(4.16) e (4.17):
Tabela 28 - Média do percentual de medidas críticas na rede IEEE-30 – alocação de medidores

Indicador

42 Med. 48 Med. 54 Med. 62 Med. 70 Med.

̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)
𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡

18,66

8,50

5,18

2,98

1,69

𝐷𝑃𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡
̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)

9,24

4,83

3,24

2,21

1,46

A Tabela 29 apresenta os indicadores correspondentes à média do percentual das
medidas em conjuntos críticos e o desvio padrão correspondente, calculados de acordo com as
expressões (4.20) e (4.21):
Tabela 29 - Média do percentual de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de medidores

Indicador 42 Med. 48 Med. 54 Med. 62 Med. 70 Med.
̅̅̅̅̅̅̅̅
mconj(%)

37,95

25,51

18,68

11,87

9,83

DPmconj
̅̅̅̅̅̅̅̅(%)

12,13

9,67

7,90

5,95

5,16

O Box Plot, ilustrado na Figura 22, apresenta a distribuição da média percentual de
medidas críticas associadas a cada plano de medição presente na base de dados para o sistema
IEEE-30. As médias permaneceram próximas das medianas em todos os níveis de redundância,
ou seja, os outliers não alteraram de forma significativa os valores médios. Nota-se também a
presença de outliers com valores baixos desde o primeiro o nível de redundância, assim como
foi observado nos resultados encontrados na rede IEEE-14.
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Figura 22 - Box Plot dos percentuais de medidas críticas na rede IEEE-30 – alocação de medidores

O Box Plot, ilustrado na Figura 23, apresenta a distribuição da média percentual de
medidas em conjuntos críticos, notando-se uma proximidade da mediana e do valor médio.
Assim como no caso da rede IEEE-14, são observados outliers que podem representar planos
anômalos, contendo muitas medidas em conjuntos críticos.

Figura 23 - Box Plot dos percentuais de medidas em conjuntos críticos na rede IEEE-30 – alocação de medidores
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A Tabela 30 apresenta o indicador que corresponde a frequência com que medidas de
injeção de potência ativa são encontradas em conjuntos críticos, calculado de acordo com a
expressão (4.24):
Tabela 30 - Frequência de medidas de injeção em conjuntos críticos – alocação de medidores na rede IEEE-30

BARRA

42 med.

48 med.

54 med.

62 med.

70 med.

1

38,39%

16,98%

11,09%

6,40%

3,055%

2

45,27%

22,03%

14,41%

8,31%

3,78%

3

37,55%

16,77%

11,12%

6,52%

3,31%

4

46,86%

17,42%

9,23%

4,86%

2,20%

5

37,39%

17,27%

10,78%

6,25%

3,17%

6

49,48%

28,45%

18,91%

10,49%

6,13%

7

39,02%

17,15%

11,23%

6,39%

3,34%

8

35,26%

12,85%

8,05%

3,94%

2,00%

9

46,87%

31,81%

25,38%

21,83%

20,43%

10

48,71%

34,32%

22,83%

13,56%

29,98%

11

45,65%

29,93%

24,94%

23,66%

20,61%

12

45,68%

37,38%

27,93%

24,58%

19,37%

13

46,4%

30,24%

26,00%

26,18%

23,13%

14

36,44%

15,89%

8,20%

4,38%

5,81%

15

49,44%

31,88%

19,27%

11,70%

25,55%

16

42,61%

20,33%

13,56%

7,10%

3,46%

17

44,77%

23,11%

17,59%

10,49%

7,78%

18

43,83%

28,00%

14,28%

7,95%

28,03%

19

43,82%

29,53%

18,74%

15,30%

27,84%

20

42,23%

32,99%

18,21%

18,62%

20%

21

36,34%

17,53%

10,40%

2,17%

0%

22

47,42%

30,04%

14,45%

5,26%

0%

23

43,80%

34,74%

0%

0%

0%

24

47,53%

50%

29,41%

0%

50%

25

45,45%

60%

40%

0%

0%

26

45,88%

60%

25%

33,33%

-

27

48,49%

33,33%

50%

-

-

58
28

57,89%

42,85%

-

-

-

29

35,71%

0%

-

-

-

30

63,72%

-

-

-

-

Conforme foi observado anteriormente na rede IEEE-14, os resultados apresentados
na Tabela 30 indicam, de modo geral, a redução da frequência em que medidas de injeção são
encontradas em conjuntos críticos quando mais medidores são alocados. Algumas exceções são
encontradas e podem ser devidas ao fato de que o espaço de soluções no caso de alocação de
medidores é mais elevado e do AG não ter conseguido gerar uma maior quantidade de planos
de medição.
As Tabelas 31 e 32 apresentam os níveis de redundância relativa calculados de acordo
com a expressão (4.11) e as médias dos percentuais de medidas em conjuntos críticos para as
redes IEEE-14 e IEEE-30, respectivamente.

Tabela 31 - Incidência na rede IEEE-14 - alocação de medidores

̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (%) 𝒎𝒄𝒓𝒊𝒕
No. UMs Redundância relativa 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒋
21

0,39

33,99

14,12

24

0,44

21,75

7,19

27

0,50

13,16

4,40

31

0,57

6,85

2,83

35

0,65

4,19

2,07

Tabela 32 - Incidência Relativa na rede IEEE-30 - alocação de medidores

̅̅̅̅̅̅̅̅ (%)
No. UMs Redundância relativa 𝒎𝒄𝒐𝒏𝒋
̅̅̅̅̅̅̅̅̅ (%) 𝒎𝒄𝒓𝒊𝒕
42

0,38

37,95

18,66

48

0,43

25,51

8,50

54

0,48

18,68

5,18

62

0,55

11,87

2,98

70

0,63

9,83

1,69

A partir dos resultados das Tabelas 31 e 32 foram traçadas curvas com as incidências
de medidas críticas e medidas em conjuntos críticos em cada rede, em função das redundâncias
relativas dos planos de medição. Tais curvas podem ser vistas nas Figuras 24 e 25.
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Figura 24 - Nível de redundância relativa x mcrit (%) - alocação de medidores

Figura 25 - Nível de redundância relativa x mconj (%) - alocação de medidores

Os resultados apresentados nas Figuras 24 e 25 mostram que existe uma coerência e
um certo grau de aderência entre as curvas, embora não tanto quanto o que foi observado no
caso em que se considerou a alocação de UMs. Mais uma vez atribui-se este fato a uma maior
dificuldade de o AG (da forma que foi concebido) cobrir o espaço de soluções no caso da
alocação de medidores. Entretanto, a partir dos resultados obtidos neste trabalho é possível
identificar a existência de uma relação entre os níveis de redundância e de criticalidade que
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tende a se manter para redes diferentes, mas que possuem características topológicas
semelhantes em termos de malhamento e radialidade.
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

A supervisão de uma rede elétrica pela estimação de estado garante o conhecimento
do estado operativo, permitindo tomadas de decisões assertivas e em tempo real. Ademais, obter
informações confiáveis do sistema elétrico analisado, auxilia no estudo de planejamento da
expansão da rede, sendo possível avaliar as condições futuras e indicar medidas a serem
tomadas por avanços metodológicos, operacionais e regulatórios.
A presença de criticalidades no sistema de medição, sobretudo de medidas críticas e
medidas em conjuntos críticos, impõe dificuldades para o tratamento de erros grosseiros e
aproxima o sistema da condição de inobservabilidade. Sabe-se que a fatores como a
redundância do sistema de medição e características topológicas da rede têm impacto na
presença de criticalidades.
A metodologia presente neste trabalho realiza uma análise exploratória da associação
existente entre os níveis de redundância do sistema de medição e as criticalidades de medidas
para a Estimação de Estado, em particular as medidas críticas e medidas em conjuntos críticos.
Para tal fim, foram realizadas análises que consideraram tanto a distribuição de medidas com
base na alocação de unidades de medição como a alocação de medidores diretamente. De modo
a analisar a associação acima citada, foram empregados indicadores calculados a partir de dados
de redundância e criticalidades selecionados por um algoritmo genético, o qual teve como papel
a mineração de dados de planos de medição que atendiam aos seguintes requisitos: possuíam o
mesmo nível de redundância (pré-definido), garantiam a observabilidade da rede, e eram todos
diferentes entre si. De tal forma, buscou-se explorar, para um dado nível de redundância prédefinido, diferentes possibilidades de planos de medição, para os quais medidas críticas e
medidas em conjuntos críticos foram identificados.
O algoritmo genético foi executado diversas vezes, para diferentes níveis de
redundância pré-definidos, primeiro considerando a alocação de unidades de medição e depois
considerando a alocação de medidores diretamente. Para cada nível de redundância foi
construída uma base de dados contendo os planos de medição que atendiam os requisitos citados
para a mineração de dados realizada pelo AG. De modo a viabilizar o armazenamento de planos
de medição diferentes na base de dados, foi empregada uma ou mais tabelas Hash.
A partir das bases de dados construídas para cada nível de redundância do sistema de
medição, foram utilizados indicadores estatísticos para medir a incidência de medidas críticas,
conjuntos críticos e medidas em conjuntos críticos. Foram também empregados indicadores que
normalizaram as estatísticas sobre a incidência de medidas críticas e medidas em conjuntos
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críticos, de modo a levar em consideração as características topológicas das redes elétricas em
análise. Foram realizadas diversas simulações utilizando os sistemas IEEE-14 e IEEE-30 barras
e os resultados obtidos indicaram existir uma associação direta entre os níveis de redundância
e a presença de criticalidades, como era esperado. Os indicadores de incidência relativa ao
sistema em análise, ou seja, levando em consideração o porte e a conectividade de cada rede,
indicaram que a incidência de criticalidades tende a ser independente do sistema em análise.
Os resultados obtidos utilizando os sistemas IEEE-14 e IEEE-30 barras indicam que,
além de haver uma clara associação entre as criticalidades e o nível de redundância do sistema
de medição, tal associação tende a ser independente da rede sob análise. Isto significa que redes
de dimensões diferentes e que, assim como os sistemas IEEE-14 e IEEE-30, apresentem
características topológicas semelhantes, tendem a apresentar o mesmo nível (em termos
percentuais) de incidência de criticalidades. Considerando que as redes IEEE-14 e IEEE-30 são
redes tipicamente do nível de transmissão, acredita-se que este resultado poderá ser estendido
a outras redes de maior porte. Para ambas as redes testadas, foram também identificadas
similaridades na incidência de medidas de conjuntos críticos em pontos que apresentavam
características topológicas semelhantes. Porém, a identificação de tais características não era
objetivo deste trabalho e devido a limitação de tempo não foi mais explorada.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Em continuidade à análise exploratória aqui iniciada, é possível citar os seguintes
trabalhos futuros:
•

Utilizar novas estratégias no algoritmo genético, a fim de aumentar a diversidade na
população durante o processo de busca, de forma a se obter mais rapidamente, e em maior
quantidade, planos de medição observáveis, diferentes entre si e que possuem o mesmo
nível de redundância;

•

Identificação de criticalidades de maior cardinalidade (ex: triplas críticas) para associação
com os diferentes níveis de redundância;

•

Realização de testes com outras redes elétricas, de maior dimensão e que apresentem
características topológicas típicas de redes de transmissão, como, por exemplo, as redes
IEEE-118 e IEEE-300 barras;
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•

Aprofundamento do estudo da incidência local das criticalidades, a fim de identificar a
relação das criticalidades com características topológicas locais dos sistemas analisados.
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