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RESUMO 

 

Nos sistemas de energia elétrica, a estimação de estado é a função central da operação do 

sistema em tempo real. Conhecido o plano de medição, a configuração da rede elétrica e seus 

parâmetros, o estimador de estado determina o estado mais provável do sistema. Os métodos 

de estimação comumente adotados não levam em conta a dinâmica do sistema e processam 

apenas uma amostra de medidas, requerendo níveis de redundância significativos do sistema de 

medição para um desempenho adequado do processo de estimação (isto é, determinação do 

estado e processamento de dados espúrios). A inserção de dinâmica na estimação de estado por 

meio de modelos de previsão ou explicitação da dependência temporal na modelagem da 

rede/sistema de medição, pode melhorar a estimação de estado, especialmente nos casos em 

que há perda de medidas ou contaminação destas por erros. Este trabalho trata da implantação 

computacional de um estimador de estado de rastreio, um caso particular de estimador 

auxiliados por previsão que assume que a transição de estado é modelada pela adição de um 

erro de distribuição gaussiana ao estado anterior. São apresentadas as bases teóricas tanto da 

estimação estática quanto da auxiliada por previsão. Também serão apresentados resultados de 

simulações com um estimador implementado em MATLAB, para a rede de referência IEEE 14 

barras visando representar a resposta deste programa frente a diversas situações, normalmente 

adversas.  

 

Palavras-Chave: Estimação de Estado, Estimação de Estado Auxiliada por Previsão, Filtro de 

Kalman Estendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In electric power systems, state estimation is the central function for the system's operation in 

real time. Once the measurement plan, the network configuration and its parameters are known, 

the state estimator determines the most likely state of the system. The estimation methods 

commonly adopted do not take into account the dynamics of the system and process only a 

sample of measurements, requiring significant levels of redundancy from the measurement 

system for an adequate performance of the estimation process (that is, determination of the state 

and spurious data processing). The insertion of dynamics in the state estimation by means of 

forecasting models or explication of the temporal dependence in the modeling of the network / 

measurement system, can improve the state estimation, especially in cases where there is loss 

of measures or contamination of these by errors. This work deals with the computational 

implementation of a tracking state estimator, a particular case of forecasting-aided state 

estimators that assumes that the state transition is modeled by the addition of a error with 

Gaussian distribution to the previous state. The theoretical bases of static and forecasting-aided 

estimation are presented. Simulation results of the program implemented in MATLAB are also 

presented, for the reference system IEEE 14 bars in order to represent the response of this 

program in the face of several situations, normally adverse. 

 

Keywords: State estimation, Forecast-Aided State Estimator, Extended Kalman Filter 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Para que haja operação adequada e segura dos sistemas de potência, é mandatório que 

se tenha toda a informação essencial para a tomada de decisões, ações de controle e corretivas.  

A ferramenta estimação de estado, presente nos sistemas de gerenciamento de energia(SGE), 

pode identificar e suprimir erros nas medições, atuando como um filtro e dando transparência 

aos dados utilizados para operação em tempo real do sistema.  

 

Atualmente o método de estimação mais empregado é o de estimação estática (Static 

State Estimation – SSE), onde se assume que a rede tenha somente resposta de regime estático, 

e que uma única amostra de medições coletadas é processada. Idealmente, deveria se ter 

medidores por toda a rede elétrica, o que na prática, não é possível devido a restrições 

econômicas e financeiras. Isto deixa estimadores dessa natureza vulneráveis à contaminação 

dos dados por erros grosseiros(EGs), indisponibilidade temporária de dados ou alterações 

topológicas, que podem resultar em perda de capacidade do estimador de observar o 

estado(AUGUSTO, 2018). 

 

Métodos de estimação de estado dinâmicas e auxiliadas por previsão, por considerarem 

a dinâmica da rede ou processarem dados históricos, oferecem vantagens em relação as 

abordagens estáticas como maior observabilidade da rede e melhor processamento de 

EGs(ZHAO, 2019). Com o avanço do poder computacional, a presença de unidades de medição 

fasoriais(PMUs)(PHADKE, 2017) e a maior disponibilidade e qualidade das medidas, a 

possibilidade de implementação de tais estimadores mais complexos tornou-se mais 

factível(QI, 2015; SUN, 2016).  Assim sendo, é importante que a viabilidade de tais estimadores 

seja investigada. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho tem como objetivo investigar a implantação computacional de um estimador 

de estado auxiliado por previsão (Forecasting-Aided State Estimator – FASE). Foi adotado o 

estimador de estado de rastreio (Tracking State Estimator –TSE), um caso simples e particular 

da abordagem FASE, em que o estado previsto é igual ao último estado estimado adicionado 
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de um ruído branco. A filtragem do estado será realizada por meio de um filtro de Kalman 

estendido (Extended Kalman Filter – EKF) (SIMON, 2006). Testes com o sistema IEEE 14 

barras, ilustrarão a aplicação de tal estimador em uma rede elétrica. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O Capítulo 2 introduz o Estimador de Estado convencional pelo método dos mínimos 

quadrados. O Capítulo 3 apresenta os fundamentos da Estimação de Estado Auxiliada por 

Previsão.  O Capítulo 4 descreve a metodologia de implantação computacional do TSE, assim 

como apresenta os resultados de testes com diversas anomalias para analisar a resposta do 

estimador. O Capítulo 5 apresenta diferentes testes realizados com o TSE considerando 

diferentes cenários de operação. O Capítulo 6 contém as principais conclusões obtidas nesta 

Dissertação e aponta tópicos para possíveis trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTOS DA ESTIMAÇÃO DE ESTADO 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

As medidas coletadas ao longo da rede supervisionada possuem erros estatisticamente 

pequenos, podendo estar contaminadas por EGs. O objetivo de um estimador de estado (EE) é 

obter uma estimativa do estado da rede supervisionada com base nessas medidas.  A estimação 

de estado é uma função avançada de um SGE essencial para operação do sistema elétrico em 

tempo real, pois oss dados por ele produzidos são fornecidos para as outras funções do SGE, 

como a análise de segurança, o controle automático da geração, o despacho econômico, entre 

outros. Por isso, qualquer problema no EE terá repercussões por todo o processo da operação, 

então é de vital importância que ele seja confiável e robusto. Nesse Capítulo, será apresentada 

uma descrição geral do problema de estimação estática de estado, de sua modelagem e solução 

pelo método dos mínimos quadrados ponderados, e as etapas do processo de estimação. 

 

2.2 REPRESENTAÇÃO DAS MEDIDAS 

 

Para que seja obtida a estimativa do estado da rede elétrica em determinado instante, o 

estimador deve ser alimentado com as medições coletadas pelas unidades de medição instaladas 

na rede elétrica supervisionada. A relação entre o estado e as medidas é descrito pelo modelo 

(2.1): 

 

z = h(x) + v                                                            (2.1) 

 

onde z é o vetor de medidas recebidas no tempo k, h(x)  é o vetor com as equações de fluxo de 

potência da rede relativas as medidas,  x é o vetor de estados do sistema e v  é o vetor de erros 

das medidas. Para este trabalho será adotada a seguinte convenção: vetores em negrito, matrizes 

com letra maiúscula e em negrito e escalares em itálico. 

 

 Assume-se que os erros das medidas são pequenos, independentes, normalmente 

distribuídos com média zero e com variância conhecida. Assim sendo, z  tem distribuição 

normal com média 0 e matriz de covariância R diagonal e formada pelas variâncias das 

medidas. 
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 As medidas usualmente coletadas pelas Unidades Terminais Remotas (UTR), 

Dispositivos Eletrônicos Inteligentes (IED) e Controladores Lógicos Programáveis (PLC) são 

os módulos das tensões, fluxos de potência ativa e reativa, injeções de potência ativa e reativa, 

e magnitude de corrente(ABUR, 2004), porém nos anos recentes o desenvolvimento de medição 

fasorial sincronizada torna cada vez mais disponíveis medidas de sincrofasores de injeção de 

corrente e tensão nodal e de corrente nos ramos(MYNAM, 2011). Considerando o módulo e 

ângulo das tensões nas barras como as variáveis de estados, constrói-se a função h(x) que 

relaciona as medições ao estado por meio das seguintes equações: 

 

 Injeção de potência ativa e reativa: 

 

Pi = Vi ∑ Vj(Gijcosθij+  Bijsenθij)                                       (2.2) 

 

Q
i
 = Vi ∑ Vj(Gijsenθij-  Bijcosθij)                                       (2.3) 

 

 Fluxo de potência ativa e reativa: 

 

Pij = Vi
2(g

i
sh+bi

sh)-ViVj(gij
cosθij+ bijsenθij)                         (2.4) 

 

Q
ij
 = -Vi

2(g
i
sh+bi

sh)-ViVj(gij
senθij- bijcosθij)                         (2.5) 

 

 Módulo da corrente da barra i para j: 

 

Iij = 
√Pij

2-Q
ij

2

Vi

 
(2.6) 

  

 Onde 𝐺𝑖𝑗 e 𝐵𝑖𝑗 são obtidos da matriz de admitância nodal: [YBarra] = [G] +j[B] e 

 

θij= θi -θj                                                              (2.7) 

 

As equações para medidas fasoriais podem ser encontradas em (PHADKE, 2007). 
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2.3 MÉTODO DOS MÍNIMOS QUADRADOS PONDERADOS 

 

Para determinar o estado mais provável dado o modelo (2.1), utiliza-se o método dos 

mínimos quadrados ponderados, em que o estado estimado é aquele que minimiza a soma 

ponderada dos quadrados dos resíduos das medidas, isto é, a diferença entre o valor medido e 

estimado. Pondera-se as medidas em razão da sua incerteza. O estado estimado segundo o 

critério dos mínimos quadrados é a solução do produto de otimização: 

 

min J(x)= ∑
(zi-hi(x))

2

σi
2

nmed

i=1

 (2.8) 

  

Utilizando a formulação matricial: 

 

min J(x)=[z-h(x)]
T
[R]

-1
[z-h(x)]                                                 (2.9) 

 

onde J(x) é a função objetivo que deve ser minimizada. 

 

Se J(x) é contínua, seu ponto mínimo deve satisfazer a condição: 

 

∂J(x)

∂x
 = 0 (2.10) 

  

Utilizando a formulação matricial: 

 

∂J(x)

∂x
 = [H(x)]

T
[R]

-1
[z-h(x)] (2.11) 

onde H = 𝜕𝒉(𝒙)/𝜕𝒙 é a matriz Jacobiana. 

 

Então soluciona-se o sistema não-linear: 

 

[H(x)]
T

[R]
-1[z-h(x)]=0                                               (2.12) 
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Utilizando o método iterativo de Newton-Raphson, soluciona-se a cada iteração k as equações: 

 

G(x
k
)=H

T
R

-1
H                                                      (2.13) 

 

∆xk= -[G(xk)]
-1

[H(x)]
T

[R]
-1[z-h(x)]=0                                   (2.14) 

 

xk+1= xk+ ∆xk                                                      (2.15) 

onde G(x
k
) é a matriz de Ganho. 

 

Dada um tolerância pequena  processo de iteração é interrompido quando ||∆xk||sendo 

então x̂ a solução encontrada correspondente ao estado mais provável do sistema, segundo o 

critério dos mínimos quadrados. 

 

2.4 ETAPAS DO PROCESSO DE ESTIMAÇÃO 

 

2.4.1 CONFIGURADOR DE REDE 

 

Primeiramente o estimador de estados recebe os dados da rede, e o configurador de rede 

ajusta o modelo barra-ramo do sistema de acordo com o status de chaves e disjuntores recebido. 

 

2.4.2 ANÁLISE DE OBSERVABILIDADE 

 

 Após configurada a rede, prossegue-se à análise da observabilidade do sistema, na qual 

se determina se todas as variáveis de estados podem ser estimadas a partir das medições 

disponibilizadas. Caso não seja, pode-se ainda determinar as ilhas observáveis do sistema.  Para 

fazer essa análise, podem ser utilizados os métodos topológicos ou numéricos, sendo os 

numéricos preferidos. Dentre esses, pode-se utilizar desacoplamento dos pares Pθ-QV para 

evitar soluções múltiplas em casos de falta de medidas(ABUR, 2004). Com isso se utiliza a 

formulação de variância nodal, dado por: 

 

Δz=HΔx+e                                                     (2.16) 

 

onde Δz = z – h(x0) é a diferença entre o valor medido e o calculado de um dado estado x0, 

∆x=x- x0 e H =  𝝏𝒉(𝒙)/𝝏𝒙 avaliada em x0. 
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A estimativa por mínimos quadrados ∆x̂  é dada por: 

 

∆x̂=(H
T

R
-1

H)
-1

H
T

R
-1

Δz = G
-1

H
T

R
-1

Δz                                    (2.17) 

 

A estimativa ∆x̂ será única se a matriz de ganho G é não-singular. Desacoplando Pθ-QV, se 

calcula: 

 

ΔzA=HAAΔθ                                                        (2.18) 

 

ΔzR=HRRΔV                                                        (2.19) 

 

onde ΔzA e ΔzR são respectivamente os vetores da diferença entre os valores medidos e 

estimados da potência real e reativa, HAA= ∂hA/∂θ é o jacobiano desacoplado das medições de 

potência real, HRR =  ∂h𝐑/∂θ é o jacobiano desacoplado das medições de potência reativa,  

Δθ = θ - θ0 e ΔV = V - V0.  

 

Como a observabilidade do sistema é uma propriedade estrutural, pode ser considerado que os 

ramos têm impedância j1 p.u. e as barras tensão 1 p.u. para a análise de observabilidade. Então 

utilizando o estimador de estado linear: 

 

HAAΔθ= zA                                                        (2.21) 

A estimação de 𝛉 será dada por: 

 

θ̂= (H
AA

T
H

AA
)
-1

HAA
T

zA                                                (2.22) 

 

Os fluxos de potência nos ramos desse sistema podem ser escritos como: 

 

Pb=Aθ                                                            (2.20) 

 

onde 𝐏𝐛 é o vetor dos fluxos nos ramos e A é a matriz de incidência barra-ramo. 
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Se o estado estimado �̂� for zero, todos os fluxo dos ramos serão zero. Se houver uma estimativa 

�̂� que satisfaça  𝐇𝐀𝐀�̂� = 𝟎 porém tenha 𝐏𝐛 = A𝛉 ≠ 𝟎, então �̂� é um estado não observável e 

os ramos com fluxos diferentes de zero são os ramos não observáveis. 

 

2.4.3 FILTRAGEM DE ESTADO 

 

Como explicado anteriormente, resolve-se o sistema não linear: 

 

∂J(x)

∂x
=0 (2.23) 

 

Este pode ser solucionado por diversos métodos iterativos, sendo o utilizado neste caso o 

Newton-Raphson. Após feita essa estimativa passa-se ao processamento de EGs. 

 

2.4.4 PROCESSAMENTO DE ERROS GROSSEIROS 

 

Após a filtragem do estado, pode ser utilizada a estimativa do estado para processar 

EGs nas medidas. Estes erros não são como os erros pequenos adotados como premissa da 

estimação e devem ser removidos para que se possa calcular um estado menos tendencioso. 

Para tal, podem ser utilizados dois métodos de identificação de EGs (ABUR, 2004), o teste de 

Qui-Quadrado e o de Análise de Resíduos Normalizados. Neste trabalho será detalhada somente 

a Análise de Resíduos Normalizados. 

 

2.4.4.1 RESÍDUOS NORMALIZADOS 

 

O resíduo é a diferença entre o valor das medidas recebidas e o valor das medidas 

estimadas. Logo, ele pode ser expresso por: 

 

 r(i) = z(i) - ẑ(i)                                             (2.24) 

 

onde r(i) é o i-ésimo resíduo, z(i) a i-ésima medida, �̂�(𝑖) é a i-ésima medida estimada e �̂� = 

h(x̂) o vetor de medidas estimadas. 

 

 



9 

A medida i é considerada suspeita se a seguinte condição não for satisfeita: 

 

rN(i)=
|r(i)|

σN(i)
≤γ (2.25) 

 

onde 𝛔𝐍(𝑖) representa o desvio padrão da i-ésima componente do vetor dos resíduos e 𝛾 o limiar  

de detecção, que comumente tem o valor 3 ≤ 𝛾 ≤ 5(FREUND, 2006), sendo 3 o adotado neste 

trabalho. Resíduos normalizados que violam o limite estabelecido indicam a presença de EGs. 

 

 O teste-𝑟𝑁 identifica quais medidas são suspeitas de conter EGs. Essas medidas podem 

ser suprimidas ou corrigidas. No primeiro caso, contudo, a remoção de medidas pode tornar o 

sistema não observável, sendo então necessário que haja redundância para garantir a 

observabilidade de um estimador estático. 

 

 

2.5 CONCLUSÃO 

 

Esse Capítulo descreveu as etapas do processo de estimação de estado estática, 

apresentando desde o relacionamento entre as medidas e o estado através de equações de fluxo 

de potência até o processamento de erros. Muitas destas etapas também serão constituintes dos 

estimadores dinâmicos e auxiliados por previsão que serão apresentados no próximo Capítulo. 
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3 ESTIMAÇÃO DE ESTADO AUXILIADA POR PREVISÃO 

 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Até agora, discutiu-se a estimação de estado estática. Esse método de estimação 

processa apenas uma única amostra de medidas, não levando em conta a dinâmica do sistema, 

sendo por isso computacionalmente atraente para aplicações em tempo real. Com o aumento da 

capacidade computacional, o uso em tempo real de estimadores dinâmicos e auxiliados por 

previsão torna-se possível. Os estimadores que modelam a transição de estado por meio de um 

processo de previsão a partir do histórico de dados são denominados Estimadores de Estado 

Auxiliados por Previsão (FASE), e se diferenciam de estimadores dinâmicos por não levar em 

conta o regime transitório(ZHAO, 2019). Esses contêm uma etapa de previsão de forma a 

estimar o estado no tempo amostral seguinte. O processo de previsão e estimação desses podem 

ser feitos de diversas formas, como amortecimento exponencial(HASSANZADEH, 2016) ou 

redes neurais(DA SILVA, 1991; DA SILVA, 1995) . Este capítulo apresentará aspectos básicos 

da Estimação de Estado Auxiliada por Previsão. 

 

3.2 REGIME DE OPERAÇÃO 

 

Os estados de uma rede elétrica podem ser classificados em uma de duas condições de 

operação(ZHAO, 2019): 

 

 Condição de operação transitória: Resposta do sistema a um distúrbio de grande 

intensidade, como a queda de uma árvore em uma linha de transmissão ou o mal 

funcionamento de um gerador, o que resulta em mudança abrupta do estado do sistema. 

Essa é uma situação indesejada na rede quando resultado de falhas, para o qual são 

acionados os sistemas de proteção para minimizar sua duração e efeitos.  

 

 Condição de operação quase estática: Condição de operação normal do sistema, onde 

ocorrem mudanças graduais na carga. Nessa condição, os componentes do sistema são 

capazes de absorver essas mudanças quase instantaneamente, resultando em mudanças 

desprezíveis no estado do sistema. 
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 A condição de operação quase estática é aquela em que o sistema se encontra na 

significativa maioria do tempo, passando esse (temporariamente) à transitória na ocorrência de 

um distúrbio, sendo essa, então, uma condição de operação entre dois pontos de equilíbrio. 

Neste trabalho, adotar-se-á a premissa de que o estado operativo está em um regime quase 

estático. 

 

Os estimadores dinâmicos ou auxiliados por previsão se diferenciam dos estáticos por 

considerarem a dinâmica do sistema através de previsores ou de modelos elétricos 

explicitamente dependentes do tempo, caracterizando-se por processar em múltiplas amostras 

de medidas. Isto resulta em um sistema com maior observabilidade, pois o uso de dados 

históricos resulta em redundância adicional, e somente atualiza-se a estimação com a chegada 

de novas medidas, ao contrário de estimadores estáticos que não consideram a informação dos 

estados anteriores do sistema e das transições entre estes estados. 

 

3.3 MODELO DO PROCESSO 

 

O modelo genérico de uma rede é dado por(MARIESA, 2012): 

 

�̇�(t) = f (x(t), y(t), u(t), p)                                        (3.1)  

 

0 = g(x(t), y(t), u(t), p)                                          (3.2) 

 

z = h(x(t), y(t), u(t), p)                                          (3.3) 

 

onde �̇�(t) é a transição do estado do sistema, x representa o vetor de estados do sistema 

(variáveis diferenciais), z é o vetor de saída, y representa o vetor de estados algébricos(variáveis 

algébricas), u é o vetor de entrada do sistema, p representa os parâmetros do modelo e f , g e h 

são funções não lineares, sendo f a função de transição de estados do sistema, g a função 

diferencial algébrica da rede e h a função de medição. 
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Nos tempos atuais, mesmo com as melhorias computacionais ainda é desafiadora a 

modelagem matemática detalhada de um sistema elétrico, especialmente considerando-se o 

grande porte de alguns sistemas e a necessidade da estimação ser feita rapidamente. Portanto 

certas simplificações são necessárias no modelo. Nesse trabalho, as seguintes simplificações 

serão adotadas(FREUND, 2006): 

 

 O sistema está operando no regime quase estático, como descrito na seção anterior, com 

transições graduais entre estados, de forma que se possa considerar que ocorram 

linearmente; 

 

 A influência das ações de controle pode ser considerada como contida no 

comportamento dinâmico do estado, uma vez que o tempo de resposta de controladores 

é bastante inferior ao intervalo de discretização utilizado para sucessivas execuções da 

estimação; 

 

 Os parâmetros que governam o modelo devem ser estimados a cada intervalo de tempo, 

em conjunto com a obtenção de estimativas a priori do estado, a partir de medidas 

colhidas no sistema; 

 

 As incertezas de modelagem são representadas por um vetor de ruído gaussiano branco, 

de média zero e matriz de covariância determinada como parâmetro do modelo. 

 

O modelo da rede discretizado para o regime quase estático é: 

 

      xk = f (xk−1, yk−1, uk , p) + wk                                           (3.4) 

 

      0 = g(xk , yk , uk , p) + ek                                                                   (3.5) 

 

zk = h(xk , yk , uk , p) + vk                                             (3.6) 

 

onde k é o tempo da amostra, wk e ek  são erros que incluem a discretização no tempo e a 

aproximação do modelo. 
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Considerando que as medidas coletadas atendem (3.5), g e yk podem ser omitidas, obtendo-

se o seguinte modelo de processo: 

 

xk = f (xk−1, uk , p) + wk                                              (3.7) 

 

      zk = h(xk ,uk , p) + vk                                                                (3.8) 

 

onde zk é o vetor de medidas, h a função de medição para a atual configuração da rede e vk é o 

erro de medição.  

 

A equação (3.7) representa a etapa de previsão dos estimadores FASE, calculando a 

estimativa a priori para o instante de tempo seguinte. Os erros wk e vk são assumidos 

normalmente distribuidos com média 0 e matrizes de covariância Qk  e Rk, respectivamente, 

sendo Qk a matriz de covariância do estado previsto, que mensura a incerteza de (3.7), e Rk a 

matriz de covariância das medidas, já descrita no capítulo anterior. 

 

Considerando-se inicialmente f linear, tem-se o seguinte modelo de processo: 

 

    xk+1 = Fk xk + gk + wk                                                    (3.9) 

 

gk = Gkuk                                                          (3.10) 

 

                                                  zk = h(xk , p) + vk                                                    (3.11) 

 

onde Fk é a matriz de transição de estados e gk  o vetor de tendência do estado, que é uma função 

de uk. A Figura 1 apresenta um diagrama de blocos do sistema dinâmico descrito por (3.9) e 

(3.11). O operador 𝒅−1 é um operador de atraso, i.e. xk+1 =  𝒅−1(xk). 
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Figura 1 - Diagrama de blocos de um sistema auxiliado por previsão 

 

3.4 FILTRO DE KALMAN 

 

3.4.1 INTRODUÇÃO 

 

O filtro de Kalman (SIMON, 2006) é um processo matemático iterativo que utiliza 

equações de um sistema, no caso de redes elétricas equações de fluxo de potência, e medições 

consecutivas para estimar um processo, considerando que as medidas contenham um pequeno 

erro com distribuição normal com média e covariância conhecidas.  Esse é um processo 

recursivo eficiente de estimação, pois minimiza o erro quadrático, utilizando as variáveis de 

observação para estimar as variáveis de estado, no caso do sistema elétrico as variáveis de 

observação são as medidas disponíveis e as variáveis de estado usualmente adotadas são os 

fasores das tensões nodais.  

 

3.4.2 ALGORITMO 

 

Para o filtro de Kalman linear, são normalmente calculadas três variáveis cujas 

equações podem variar dependendo filtro está sendo utilizado. Estas variáveis são o ganho de 

Kalman Kk, a covariância da estimativa Pk e a própria estimativa xk. O processo do filtro é 

descrito pela Figura 2. 
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Figura 2 - Etapas do Filtro de Kalman 

 

A seguir serão brevemente discutidas cada uma das etapas. Maiores detalhes podem ser 

encontrados em (SIMON, 2006). 

 

3.4.3 PREVISÃO 

 

A partir do estado estimado no tempo k-1  𝐱𝐤−𝟏
+  , começa a ser feita a previsão do estado 

do sistema no tempo k. Essa previsão é denominada estimativa a priori, 𝐱𝐤
−. Aplicando-se o 

operador valor esperado condicional em (3.9), obtém-se o vetor de estado previsto 𝐱𝐤
− e a matriz 

de covariância de erro na previsão 𝑷𝑘
−, através de: 

 

    𝐱𝐤
− = 𝐅𝐤−𝟏𝐱𝐤−𝟏

+ +  𝐠𝐤−𝟏                                            (3.12) 

 

   𝐏𝐤
− =  𝐅𝐤−𝟏𝐏𝐤−𝟏

+ 𝐅𝐤−𝟏
𝐓 + 𝐐𝐤−𝟏                              (3.13) 

 

onde 𝐏𝐤
− é a covariância do erro de previsão de 𝐱𝐤

− e 𝐏𝐤−𝟏
+  é a covariância do erro de estimação 

de 𝐱𝐤−𝟏
+ . 

Tendo estes valores em mão, podem ser calculados o vetor de pseudo-medidas �̂�𝒌
− e sua matriz 

de covariância do erro 𝐓𝒌
−: 

 

    �̂�𝐤
− =  𝐡𝐤(𝐱𝐤

−) =  𝐇𝐤𝐱𝐤
−                                                    (3.14) 

 

    𝐓𝐤
− =  𝐇𝐤𝐏𝐤

−𝐇𝐤
𝐓                                      (3.15) 
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Sendo a qualidade da medida �̂�𝐤
−(i) é expressa pelo desvio padrão do seu erro : 

 

                                                 𝛔𝐓(𝑖) =  √𝐓𝐤(𝑖, 𝑖)                                 (3.16) 

 

3.4.4 FILTRAGEM 

 

No momento k, com o recebimento das medidas, é feita a atualização dessa estimativa a 

priori obtendo-se a estimativa a posteriori, fazendo-se: 

 

                𝐊𝐤 = 𝐏𝐤
−𝐇𝐤

𝐓 (𝐇𝐤𝐏𝐤
−𝐇𝐤

𝐓 + 𝐑𝐤)−1                                           (3.17) 

 

𝐏𝐤
+ = (𝐈 − 𝐊𝐤𝐇𝐤)𝐏𝐤

−                                                    (3.18) 

 

𝐱𝐤
+ = 𝐱𝐤

− + 𝐊𝐤(𝐳𝐤 − 𝐇𝐤𝐱𝐤
−)                                             (3.19) 

 

Neste processo, primeiro se calcula a matriz de ganho do filtro 𝐊𝐤 que minimiza a matriz de 

covariância 𝐏𝐤
+, após isso são calculados a matriz de covariância e o estado estimado com base 

nas variáveis de observação recebidas. Essa estimativa em geral tem menor covariância que a 

estimativa a priori, pois leva em consideração um maior número de informações. 

 

3.4.5 VARIANTES 

 

Esse Filtro de Kalman apresentado é utilizado para sistemas lineares, porém este nem 

sempre será o caso, e para tal foram desenvolvidas variantes do filtro que podem estimar 

sistemas não lineares. Dentre estas variantes temos por exemplo o filtro de Kalman 

estendido(EKF - Extended Kalman Filter) e filtro de Kalman sem cheiro(UKF – Unscented 

Kalman Filter), que linearizam o sistema através de expansões em seriés de Taylor e resolvem 

este sistema linearizado (GIBBS, 2011). 

 

 

 

 

 



17 

3.5 DEPURAÇÃO DE DADOS 

 

A presença de uma anomalia não identificada nos dados de um estimador pode causar 

grandes erros na estimação, o que resulta em tomadas de decisão equivocadas pelos operadores, 

já que estão baseadas em dados não confiáveis. Assim a depuração de dados é de vital 

importância, assegurando que se ocorrerem tais anomalias, elas serão identificadas em tempo 

real e medidas serão tomadas, garantindo um funcionamento confiável do estimador. A 

utilização de previsões para auxiliar nessa tarefa de depuração de dados assume papel 

importante nessa etapa, como será descrito a seguir. 

 

3.5.1 ERROS GROSSEIROS 

 

A estimação de estados é feita partindo-se do princípio que as medidas possuem erros 

estatisticamente pequenos. Porém, erros de grande magnitude podem ocorrer devido a: falhas 

nos equipamentos de medição e comunicação; conexões com inversão de polaridade, etc(DO 

COUTTO FILHO, 2007). Tais erros são denominados EGs, podendo ser classificados em 

(FREUND, 2006): 

 

 EG Simples: Quando apenas uma das medidas apresenta EG. 

 

 

 EG múltiplo: Quando mais de uma medição apresenta EG. Estes erros podem ser 

independentes ou não, dependendo se a causa do erro é comum às medições com EG. 

 

Em estimadores estáticos, havendo redundância suficiente, EGs podem ser detectados 

através do teste de resíduos normalizados se superarem o limite definido. Como os resíduos 

de estimação apresentam correlação estatística, há um espalhamento de erros que dificulta a 

identificação das medidas detentoras de EGs. 

 

Já com estimadores auxiliados por previsão essa dificuldade não existe, pois a etapa de 

previsão independe da aquisição de medidas. Logo, ocorre menos espalhamento de erros nas 

inovações, o que facilita a identificação de medidas portadoras de EGs. A substituição da 

medida removida pela previsão pode contribuir para a manter a observabilidade do sistema, 

caso essa seja crítica pois nos estimadores auxiliados por previsão, é possível encontrar EGs 
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até em medidas críticas e conjuntos críticos (DO COUTTO FILHO, 2001), o que não ocorre 

para os estimadores estáticos. As inovações de medidas críticas não são nulas, nem tampouco 

apresentam módulos iguais para elementos pertencentes a um conjunto crítico. 

 

3.5.2 MUDANÇAS BRUSCAS  

 

Outra possibilidade de anomalia são mudanças abruptas do estado do sistema, que 

violam a hipótese de regime quase estático. Estas mudanças não podem ser previstas e destoam 

significativamente da dinâmica do sistema segundo os dados históricos. Essas são mudanças 

relacionadas a injeções de potência ou alterações na configuração da rede como chaveamentos 

nas linhas de transmissão, variações bruscas de carga, etc.  Essas anomalias são mais difíceis 

de tratar nos estimadores auxiliados por previsão, pois demoram alguns ciclos para que os dados 

históricos estejam condizentes com a mudança ocorrida. Assim estas anomalias devem ser 

identificadas para que se possa ter uma estimação apropriada. Adicionalmente é necessário 

distinguir entre essas duas formas de anomalia. A seguir, apresenta-se a metodologia utilizada 

em (DO COUTTO FILHOa, 2009) para identificação de anomalias que conjuga a análise de 

resíduos e inovações. 

 

3.5.3 ANÁLISE DE INOVAÇÕES 

 

Na estimação auxiliada por previsão, pode-se usar a previsão das medidas (pseudo-

medidas) para verificar a presença de EGs ou anomalias. Para tal, calcula-se vk+1(𝑖) como: 

 

          vk+1(𝑖) = 𝐳𝐤+𝟏(𝑖)  −  𝐳𝐤+𝟏
− (i)                                      (3.20) 

 

onde vk+1 (i) é a inovação da medida i, 𝐳𝐤+𝟏(𝑖) seu valor medido e 𝐳𝐤+𝟏
− (𝑖) seu valor previsto. 
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Considerando que 𝐳𝐤+𝟏
− (𝑖) tem distribuição normal com média 0 e covariância T, estas 

inovações podem ser normalizadas e submetidas ao teste de validação: 

 

vN(i)=
|v(i)|

σvN(i)
≤γ (3.21) 

  

           𝐍 = 𝐓 + 𝐑                                      (3.22) 

 

onde 𝛔𝐯𝐍(𝑖) =  √𝐍(𝑖, 𝑖)  representa o desvio padrão do i-ésimo componente do vetor inovação 

N, 𝛾 é o limiar de detecção, R é a matriz de covariância dos erros de medição e T é a matriz de 

covariância das medidas previstas.  

 

 Os dados que satisfazem a condição (3.21) serão considerados como válidos. Essa 

análise de inovações é benéfica à estimação, podendo o processo de atualização da estimativa 

a priori ser feita em apenas uma iteração se todos os dados estiverem validados. Além disso as 

previsões são confirmadas como estatisticamente consistentes, e assim podem ser usadas para 

substituir quaisquer medidas que estiverem faltando ou com EGs. Caso não haja violação dos 

limites, essa análise de inovação também torna a análise de resíduos auxiliar, sendo apenas um 

teste para confirmação da validade dos dados realizada a priori (DO COUTTO FILHOb, 2009). 

 

 Caso alguma das medidas viole os limites, porém, suspeita-se que haja alguma 

inconsistência nos dados que devem ser identificadas e consideradas.  Entende-se por anomalia 

qualquer mudança inesperada nas grandezas medidas, tal como: EGs; erros de configuração da 

rede; variações bruscas imprevisíveis do estado do sistema, caracterizadas por reconfigurações 

da rede ou alterações nas injeções de potência. 

 

 Enquanto o diagnóstico de anomalias é uma tarefa de difícil execução em estimadores 

estáticos, nos estimadores auxiliados por previsão a análise de inovações permite maior 

discriminação entre as anomalias, podendo-se utilizar um algoritmo com base na conjugação 

dos testes estatísticos de inovações e resíduos normalizados para realizar tal discriminação. 
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3.6 CONCLUSÕES 

 

Este capítulo apresentou os aspectos básicos da estimação de estado auxiliada por 

previsão, explicando o modelo com as considerações feitas, o filtro de Kalman linear e a 

depuração de erros feita por esses estimadores.  A estimação auxiliada por previsão traz diversas 

vantagens sobre a estimação estática, pois a previsão permite que se tenha maior 

observabilidade, processo de filtragem mais eficaz e validação de dados aprimorada. No 

próximo Capítulo seram apresentadas as etapas tomadas na metodologia para implementação 

de um estimador FASE do tipo Rastreio(TSE).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 INTRODUÇÃO  

 

Para que seja implementado um estimador de estado auxiliado por previsão, é 

necessário que se escolha os métodos de previsão e filtragem. Diversos métodos podem ser 

encontrados na literatura, cada um com suas vantagens(SIMON, 2006).  Este capítulo descreve 

as etapas que foram necessárias para a implementação e validação de um TSE. Também foi 

necessária a criação de uma base de medidas temporárias para que seja feita a validação do 

estimador. 

 

4.2 PROGRAMAS UTILIZADOS 

 

Este trabalho foi feito a partir de um programa de estimação de estado estático híbrido 

(pois processa medidas convencionais, oriundas do SCADA, e sincrofasores) feito pelo Prof. 

Dr. Rui Menezes(MORAES, 2009). Portanto, foi necessário implantar as partes especificas ao 

estimador dinâmico de rastreio, ou seja, a etapa de previsão, a etapa de filtragem a partir da 

previsão e medidas recebidas e a análise de inovações e resíduos normalizados. Este programa 

desenvolvido em MATLAB. 

 

   Foi instalado um módulo de detecção de erros, tendo análise de inovações e resíduos, 

sendo possível comparar os gráficos das inovações com as localizações de EGs ou mudanças 

na topologia para averiguar a eficácia desses testes. Para a geração das séries de dados foi 

utilizado o programa PSAT(Power System Analysis Toolbox) (MILANO, 2021), na linguagem 

MATLAB, que soluciona o fluxo de potência de um dado sistema e entrega os diversos dados 

calculados do sistema, como fasores de tensão e injeções de potência ativa e reativa nas barras.  

 

4.3 GERAÇÃO DAS SÉRIES DE DADOS TEMPORAIS 

 

Para validar a implementação de um estimador FASE, é importante dispor de uma base 

histórica de dados confiável. Assim sendo, para gerar os dados a serem utilizados nos testes que 

serão apresentados a seguir, foram obtidos dados de geração e carga no site do ONS(ONS, 

2020). Estes dados foram normalizados, sendo dados de geração separados por tipo de geração 

(eólica, hidrelétrica, térmica, nuclear e solar) e cada um desses tipos foi alocado a uma barra de 
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geração no sistema teste adotado. Considerou-se que a carga total do sistema teste corresponde 

a 85% da geração, e particionou-se arbitrariamente entre as barras de carga para que elas 

possuíssem perfis de carga diferentes. As curvas utilizadas podem ser encontradas no Apêndice 

A.  

 

Esses valores de geração, carga e a rede teste foram então repassados a uma ferramenta 

computacional de solução de fluxo de potência na linguagem MATLAB denominado PSAT, 

do qual se extraiu as tensões nodais das barras, ou seja, o estado. A partir dessas tensões, gera-

se medições de acordo com o plano de medição especificado, utilizando a subfunção que calcula 

h(x), pois temos o estado e assim calculamos as medidas. Esses dados no site do ONS, porém, 

são horários, então para se ter medições em espaços de tempo mais razoáveis (a cada cinco 

minutos), os dados foram interpolados. Foram então geradas medições sequenciais em 300 

instantes de tempo indo de meia noite do primeiro dia até meia noite do outro, tendo-se no total 

25 horas. Essas medições estão desprovidas de erro e são consideradas os valores de referência, 

ao qual foram adicionados ruídos brancos de acordo com a incerteza dos medidores presentes 

no plano de medição. Esse processo foi implementado de forma automática em um script 

MATLAB. 

 

4.4 ESTIMADOR DE RASTREIO 

 

O estimador de estado por rastreio é um caso particular do FASE, para o qual Fk = I, 

onde I é a matriz identidade, e gk = 0, então o passo de previsão se torna: 

 

xk+1 =  xk + wk                                                        (4.1) 

 

zk =  h(xk) + vk                                        (4.2) 

 

Nesse caso, considera-se que a mudança de estado é apenas um erro aleatório wk com matriz de 

covariância diagonal conhecida ou estimável Qk. Este é o caso mais simples de estimação 

FASE, então sua capacidade de previsão é limitada. Note que no processo acima                                   

f (xk−1, uk , p) ≈ Ixk + 0 uk, sendo o modelo de previsão linear 
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4.5 FILTRO DE KALMAN ESTENDIDO 

 

Embora a previsão do estado seja linear, o mesmo não se pode dizer da função de 

medição. Para as etapas de previsão e filtragem, foi implementado o EKF (Extended Kalman 

Filter) iterativo no tempo discreto. Este é um filtro de Kalman não linear, em que se lineariza o 

modelo do processo, viabilizando o uso do filtro de Kalman linear. Considere o modelo de 

processo não-linear: 

 

  ẋk = f (xk−1, uk) + wk                                                    (4.3) 

 

zk = h(xk , yk , uk , p) + vk                                              (4.4) 

 

Linearizando-se f e h em torno de 𝐱𝐤+𝟏
−  e aplicando-se os passos do filtro de Kalman linear 

obtém-se: 

 

    𝐱𝐤
− = 𝐅𝐤−𝟏𝐱𝐤−𝟏

+ +  𝐠𝐤−𝟏                                              (4.5) 

 

   𝐏𝐤
− =  𝐅𝐤−𝟏𝐏𝐤−𝟏

+ 𝐅𝐤−𝟏
𝐓 + 𝐐𝐤                                            (4.6) 

 

                𝐊𝐤 = 𝐏𝐤
−𝐇𝐤

𝐓 (𝐇𝐤𝐏𝐤
−𝐇𝐤

𝐓 + 𝐑𝐤)−1                                     (4.7) 

 

 𝐏𝐤
+ = (𝐈 − 𝐊𝐤𝐇𝐤)𝐏𝐤

−                                                  (4.8) 

 

𝐱𝐤
+ = 𝐱𝐤

− + 𝐊𝐤(𝐳𝐤 − 𝐡𝐤(𝐱𝐤
−))                                           (4.9) 

 

onde 𝐊𝐤 é o ganho do filtro de Kalman, 𝐏𝐤
−é a covariância da previsão, I é a matriz identidade 

e H = 𝜕𝒉(𝒙)/𝜕𝒙  é a matriz Jacobiana de medição, 𝐐𝐤 é a matriz de covariância do erro de 

previsão, 𝐅𝐤−𝟏 = 𝜕𝒇(𝒙)/𝜕𝒙  é a matriz Jacobiana da transição de estados, 𝐏𝐤
+ é a covariância 

da estimação, 𝐠𝐤−𝟏 é o vetor  de tendência do estado, 𝐱𝐤
− é o estado estimado a priori e 𝐱𝐤

+  o 

estado estimado a posteriori. 

 

As expressões (4.7) – (4.9) podem ser realizadas de forma iterativa até que a diferença 

entre sucessivas estimativas seja inferior a um limite. Neste trabalho, a inicialização do filtro se 
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dá pelo estimador estático processando as medições no tempo 0(inicial), após a qual o estimador 

FASE faz o processamento das medições no resto do tempo. Este processo foi adotado porque 

precisa-se de uma estimativa de 𝐱𝟎
+ com variância conhecida para que se possa iniciar o 

processo de previsão. 

 

4.6 DEPURAÇÃO DE DADOS 

 

4.6.1 ANÁLISE DAS INOVAÇÕES NORMALIZADAS 

 

Para a detecção de anomalias nos estimadores auxiliados por previsão, utiliza-se três 

tipos de variáveis: as pseudo-medidas previstas 𝐳𝐤+𝟏
− (𝑖), as telemedidas recebidas 𝐳𝐤+𝟏(𝑖) e as 

medidas estimadas 𝐳𝐤+𝟏
+ (𝑖). Como explicado anteriormente, a análise das inovações é feita 

assim que chegam as medidas, por meio das equações (3.20), (3.21) e (3.22). Para o caso do 

TSE, estas equações ficam na forma: 

 

          vk+1(𝑖) = 𝐳𝐤+𝟏(𝑖)  −  𝐳𝐤+𝟏
− (i)                                      (4.10) 

 

vN(i)=
|v(i)|

σvN(i)
≤γ (4.11) 

  

           𝐍 = 𝐓 + 𝐑                                      (4.12) 

 

𝐓 =  𝐇𝐤𝐏𝐤
−𝐇𝐤

𝐓                                                  (4.13) 

 

onde vk+1 (i) é a inovação da medida i, 𝐳𝐤+𝟏(𝑖) seu valor medido e 𝐳𝐤+𝟏
− (𝑖) seu valor previsto, 

vN(i) é a inovação normalizada da medida, 𝛔𝐯𝐍(𝑖) =  √𝐍(𝑖, 𝑖)  representa o desvio padrão do 

i-ésimo componente do vetor inovação N, 𝛾 é o limite de detecção, R é a matriz de covariância 

dos erros de medição e T é a matriz de covariância das medidas previstas.  

 

 Condições normais de operação são facilmente identificadas através do teste. Quando 

uma ou mais inovações normalizadas apresentam valores elevados e nenhuma informação sobre 

alteração de topologia foi recebida, é necessário distinguir entre EGs nas medidas e variações 

bruscas de carga.  
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4.6.2 ANÁLISE DOS RESÍDUOS NORMALIZADOS 

 

Após a estimação a posteriori do estado, pode-se realizar a análise dos resíduos 

comparando as medidas estimadas com as medidas recebidas. Para tal, define-se o resíduo da 

medida i como: 

 

 𝐫𝐤+𝟏(𝑖) = 𝐳𝐤+𝟏(𝑖)  −  𝐳𝐤+𝟏
+ (𝑖)                              (4.14) 

 

𝒓N(i)=
|r(i)|

σrN(i)
≤γ (4.15) 

  

          𝐒 = 𝐑 − 𝐇𝐤𝐏𝐤
+𝐇𝐤

𝐓                                                 (4.16) 

 

onde 𝐫𝐤+𝟏(𝑖) é o resíduo da i-ésima medida, 𝒓N(i) o resíduo normalizado da mesma e  𝛔𝐫𝐍(𝑖) =

 √𝐒(𝑖, 𝑖)  representa o desvio padrão do i-ésimo componente do vetor 𝐒. 

 

 Em casos sem anomalias, esses resíduos terão valores em uma faixa estreita, assim como 

quando houver a informação de variações bruscas de carga ou topologia. Porém, quando houver 

EG ou erros topológicos, um ou mais resíduos serão superiores ao limite 𝛾. Devido ao 

espalhamento, diversos resíduos em volta de uma medida com EG podem ser detectados com 

anomalias. Isto aumenta a dificuldade na detecção de quais medidas tem EG. Além disso, ele 

também não consegue detectar anomalias em medidas críticas ou conjuntos críticos, piorando 

a detecção ainda mais em áreas com pouca redundância. 

 

 

4.7 CONCLUSÕES 

 

Nesse Capítulo foram apresentadas as etapas da metodologia para implementação do 

TSE com base em um programa de EE estático híbrido, utilizando o filtro de Kalman estendido, 

além da depuração de dados aplicada utilizando este filtro. Também houve a geração de séries 

de dados temporais para que pudessem ser realizados os testes que serão apresentados no 

Capítulo seguinte. 
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5 TESTES E RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIÇÕES DAS SIMULAÇÕES 

 

Os testes foram feitos no Sistema IEEE 14 barras, indicado na Figura 3, que contém 14 

barras, 20 ramos e 5 geradores. Adotou-se 3 planos de medição e 2 cenários topológicos. As 

simulações foram realizadas no MATLAB versão R2017b em um computador com processador 

AMD Ryzen 5 2600, e 16GB de memória RAM. Foi considerado limite de detecção γ = 3 para 

os testes de inovação e resíduos e a matriz Qk foi calculada a ser igual a 5 vezes o maior desvio 

padrão dentre as medidas. 

 

A simulação realizada englobou um conjunto de 300 instantes de tempo (intervalos de 5 

minutos), com as curvas de geração geradas a partir de dados de geração do site do ONS do dia 

03/11/2020, normalizando as curvas e as aplicando nos geradores, tendo o gerador G1 a curva 

de geração eólica, gerador G2 a curva de geração nuclear, gerador G3 a curva de geração 

hidrelétrica, gerador G4 de geração a curva solar e gerador G5 de geração a curva térmica 

 

Figura 3 - Sistema IEEE 14 barras com todos os elementos. 

 

Nos testes a seguir são apresentados os gráficos com as medidas que apresentaram menor 

e maior erro quadrático ao longo dos 300 instantes de medição, apresentando os resultados dos 

testes de inovação e resíduos normalizados e do erro de previsão, ambos referentes a medida 
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com maior erro. Adicionalmente também serão apresentadas tabelas com todas as medidas que 

foram detectadas no teste de resíduos normalizados, que irão conter as medidas, os valores 

medidos, os valores previstos, os resíduos normalizados e as inovações normalizadas delas. 

 

5.2 CASO 1 - RESULTADOS SISTEMA NORMAL COM REDUNDÂNCIA 

COMPLETA 

 

Neste teste, tem-se medidas de tensão e injeção de potência ativa e reativa em todas as 

barras e medições de fluxo de potência em todos os ramos. Esse caso não possui anomalias e 

serve de referência para podermos ver como o estimador reage a um sistema com medição ideal. 

A Figura 4 apresenta o gráfico da medida Q12-13, que teve o menor erro quadrático total no 

tempo da simulação. A Figura 5 contém o gráfico da medida P6, que teve o maior erro 

quadrático, a Figura 6 o gráfico da análise de inovações e resíduos dessa medida e a Figura 7 o 

erro entre a previsão e medida recebida da mesma. 

 

 

Figura 4 - Gráfico da medida com erro mínimo 
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Figura 5 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

 

Figura 6 - Gráfico das análises de inovação e resíduos 
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Figura 7 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro máximo 

 

Como pode-se ver, a estimação e a previsão foram bem próximas aos valores reais, 

sendo o maior erro em torno de 0.12 em uma medição que chega a 3 p.u. Pode-se perceber 

que o gráfico de erro apresenta maior resultado no instante de tempo em que ocorre a maior 

mudança no estado. Dado que a previsão é a repetição do estado anterior, este resultado era 

esperado. 
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5.3 CASO 2 - RESULTADOS SISTEMA NORMAL COM MEDIÇÃO SM1 

 

A seguir serão apresentados os testes no sistema de medição SM1, com configuração 

dos medidores de acordo com a Figura 8. Este sistema contém 39 medições.  

 

 

 



 Injeção de Potência Ativa/Reativa   
 Magnitude de Tensão   

 Fluxo de Potência Ativa/Reativa   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - Sistema de Medição SM1 extraída de (Guimaraens, 2015) 
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5.3.1 AUSÊNCIA DE ERROS GROSSEIROS 

 

Este é o teste de referência em que não se tem anomalias no sistema, para ver a 

capacidade de previsão e estimação do estimador com este sistema de medição.  A Figura 9 

exibe o gráfico da medida P12-13, que teve o menor erro quadrático total no tempo da 

simulação. A Figura 10 apresenta o gráfico da medida P6, que novamente foi detectada como 

medida com maior erro ao longo da simulação, cujo gráfico da análise de inovações e resíduos 

dessa medida se encontra na Figura 11 e o erro entre a previsão e medida recebida da mesma 

na Figura 12.  

 

Figura 9 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 10 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

 

Figura 11 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 



33 

 

Figura 12 -  Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

É possível ver como o sistema prevê um sistema sem anomalias, e percebe-se que no gráfico 

da medida com erro máximo erro mal podemos ver a linha vermelha, pois a medida estimada e 

a prevista foram tão próximas da medida recebida. Neste caso nenhuma das duas análises de 

erro superaram 3, que foi o limite utilizado para detecção de anomalias, então não houveram 

falsos positivos. 
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5.3.2 ERRO GROSSEIRO SIMPLES NA MEDIDA P3 

 

Neste teste foi introduzido um EG na medida de P3 no instante de tempo 51 e a cada 

50 instantes seguintes. A Figura 13, similarmente à Figura 9, contém o gráfico da medida P12-

13 com menor erro no tempo da simulação. O gráfico da medida P3, que teve erro máximo 

devido a conter EGs está na Figura 14, o gráfico da análise de inovações e resíduos dessa 

medida está na Figura 15 e o erro entre a previsão e medida recebida da P3 está na Figura 16. 

Adicionalmente também foi incluída a Tabela 1 com todas as medidas detectadas pela análise 

de resíduos normalizados no instante 51, onde houve o primeiro EG. 

 

 

Figura 13 -  Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 14 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

Figura 15 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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(continua) 

 

Figura 16 -  Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 1 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-2 0,15 0,14 3,50 0,01 

P1-5 0,42 0,51 20,17 0,03 

P2-3 0,04 -0,01 31,02 0,01 

P5-2 -0,49 -0,59 20,57 0,04 

P4-7 -0,07 -0,09 10,45 0,00 

P4-9 0,14 0,08 22,33 0,06 

P6-11 0,10 0,21 43,01 0,04 

P6-12 0,23 0,33 31,08 0,01 

P6-13 0,41 0,62 46,44 0,01 

P9-10 0,49 0,21 63,74 0,00 

P9-14 0,33 0,28 11,28 0,02 

P3 2,31 2,15 33,47 5,36 

P6 -0,11 -0,17 24,07 0,00 

P9 -0,19 -0,17 8,04 0,00 

P10 -0,27 -0,38 29,08 0,02 

V1 1,07 1,12 7,19 0,36 

Q1-5 0,26 0,27 4,82 0,00 

Q2-3 0,15 0,14 4,77 0,01 

Q6-11 0,51 0,43 14,37 0,01 
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(conclusão) 
Tabela 1 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q6-13 0,62 0,59 4,71 0,01 

Q9-10 0,14 0,18 15,52 0,02 

Q9-14 0,12 0,14 4,91 0,02 

Q12-13 0,04 0,03 6,26 0,01 

Q3 -0,15 -0,10 15,57 0,01 

Q6 1,55 1,38 13,98 0,01 

Q10 -0,27 -0,22 15,25 0,01 

Q13 -0,40 -0,44 8,75 0,02 

 

Vê-se então como o sistema reage a EGs pontuais sem que haja remoção da medida afetada. 

No momento do erro as análises de inovação e de resíduos superam facilmente o limiar, 

detectando, portanto, o EG. Porém como não houve remoção dessa medida, nos momentos de 

ocorrência do erro o estimador estabelece um valor errado que se propaga para a previsão 

seguinte, possivelmente afetando a qualidade de estimação em vários momentos. É interessante 

notar que a análise de resíduos aponta diversas medidas com anomalias, mesmo que somente 

uma tenha. Isso se deve pelo espalhamento, e caso fosse a análise de resíduos o único teste, 

muitas medidas corretas seriam assinaladas como suspeitas. Então, fica evidente a importância 

de se utilizar os testes de inovação e resíduos combinados, pois a única medida que falhou 

ambos os testes foi a medida P3, que é a detentora do EG corretamente identificada.  
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5.3.3 ERRO GROSSEIRO SIMPLES NA MEDIDA P7-8 

 

Neste teste foi introduzido um EG na medida de P7-8 no instante de tempo 51 e a cada 

50 instantes seguintes. Essa medida é parte de um conjunto crítico, e caso se tenha perda ou 

comprometimento por EGs desse conjunto, certas variáveis de estado não podem ser estimadas, 

impedindo de ser feita a estimação do estado do sistema.  Novamente a medida P12-13 teve 

menor erro, e seu gráfico é apresentado na Figura 17. A medida P7-8, detentora de  EGs, teve 

erro máximo e seu gráfico pode ser visto na Figura 18, o gráfico de sua análise de inovações e 

resíduos na Figura 19 e o seu erro entre a previsão e medida recebida na Figura 20. A Tabela 2 

mostra todas as medidas que superaram o limiar no teste de resíduos normalizados no instante 

51. 

 

Figura 17 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 18 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

Figura 19 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 20 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 2 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erro em P7-8 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P7-8 1,05 0,05 123,43 7,92 

P8-7 0,94 -0,05 121,25 0,00 

Q7-8 -0,38 -0,43 12,85 0,03 

Q8-7 0,55 0,47 15,55 0,02 

 

Mesmo com a medida do conjunto crítico do fluxo de potência entre as barras 7-8 contendo 

EG, a estimação não foi muito afetada além da medida. Novamente na tabela pode ser vista a 

eficácia dos dois testes de detecção de erros, onde a única medida detectada em ambos foi a P7-

8, evitando a perda da observabilidade pois haveria a remoção do conjunto crítico das medidas 

de fluxo de potência (7-8) e (8-7).  
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5.3.4 ERROS GROSSEIROS NAS MEDIDAS DE FLUXO DE POTÊNCIA (7-8) e       

(8-7) 

 

Para este teste foram introduzidos EGs nas medidas P7-8, Q7-8, P8-7 e Q8-7, ou seja, 

um conjunto crítico, no instante de tempo 51 e a cada 50 instantes seguintes. Houve 

comprometimento do conjunto crítico inteiro nesse caso. Em um SSE, isto resultaria na 

impossibilidade de detectar o EG.  A Figura 21 exibe o gráfico da medida P12-13, que 

apresentou menor diferença entre o estado previsto e a medida recebida. O gráfico da medida 

P8-7, que foi uma das quatro comprometidas por EGs, está apresentado na Figura 22, a análise 

de inovações e resíduos dessa medida está na Figura 23 e o erro entre a previsão e medida 

recebida dessa medida se encontra na Figura 24. A Tabela 3 mostra todas as medidas que 

superaram o limiar no teste de resíduos normalizados no instante 51. 

 

 

Figura 21 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 22 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

 

Figura 23 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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(continua) 

 

Figura 24 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 3 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erros em P7-8 e P8-7 
 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-5 0,42 0,38 7,89 0,03 

P5-2 -0,49 -0,41 14,90 0,04 

P4-7 -0,07 -0,06 5,35 0,00 

P4-9 0,14 0,10 13,30 0,06 

P7-8 1,05 -1,92 364,82 7,92 

P8-7 2,94 1,92 124,98 7,95 

P9-10 0,49 0,35 31,12 0,00 

P9-14 0,33 0,22 25,58 0,02 

P12-13 0,00 0,01 6,07 0,02 

P3 0,31 0,28 6,56 0,01 

P6 -0,11 -0,04 28,63 0,00 

P9 -0,19 -0,16 10,39 0,00 

P10 -0,27 -0,22 13,22 0,02 

P13 -0,41 -0,33 16,94 0,00 

V1 1,07 0,70 51,40 0,36 

Q1-5 0,26 0,28 6,75 0,00 

Q2-3 0,15 0,22 21,85 0,01 

Q5-2 -0,20 -0,16 14,00 0,00 

Q4-7 -0,05 -0,03 10,39 0,01 

Q4-9 0,06 0,08 9,23 0,02 
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(conclusão) 
Tabela 3 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erros em P7-8 e P8-7 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q6-11 0,51 0,42 16,76 0,01 

Q6-12 0,28 0,26 5,21 0,01 

Q7-8 1,62 0,96 151,91 8,81 

Q8-7 2,55 1,46 192,87 7,67 

Q9-14 0,12 0,10 9,36 0,02 

Q3 -0,15 -0,10 17,21 0,01 

Q9 -0,19 -0,12 21,76 0,00 

Q10 -0,27 -0,25 5,91 0,01 

Q13 -0,40 -0,35 10,75 0,02 

 

 

  Esse teste é de suma importância, demonstrando a eficácia da previsão frente a uma 

situação de nível crítico de redundância, pois o conjunto crítico inteiro foi comprometido. 

Porém pode ser percebido na tabela que os testes corretamente identificaram as medidas 

anômalas. Outra observação a ser feita é que a estimação não foi afetada, não tendo uma subida 

da linha verde nos momentos dos erros, mesmo sem a remoção dos dados espúrios. Por último, 

no teste de detecção de resíduos foram detectadas 29 medidas que superaram o limite, mas 

novamente as únicas que foram detectadas por ambos foram as medidas com erros. 
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5.3.5 ERROS GROSSEIROS NA UTR DA BARRA 6 

 

Neste teste foram introduzidos EGs nas medidas da barra 6, que englobam P6-11, Q6-

11, P6-12, Q6-12, P6-13, Q6-13, P6 e Q6 no instante 51 e a cada 50 instantes de medição. A 

Figura 25 exibe o gráfico da medida Q1-2, que apresentou menor diferença entre o estado 

previsto e a medida recebida. Dentre as medidas comprometidas, a medida Q6 apresentou o 

maior erro no decorrer da simulação, e seu gráfico pode ser encontrado na figura 26, a análise 

de inovações e resíduos dessa medida está na Figura 27 e o erro entre a previsão e medida 

recebida da mesma na Figura 28. A Tabela 4 contém todas as medidas que foram detectadas na 

análise de resíduos normalizados no instante 51. 

 

 

Figura 25 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 26 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

Figura 27 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 

  



47 

(continua) 

 

Figura 28 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 4 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erro na UTR 6 
 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-2 0,15 0,17 7,07 0,01 

P1-5 0,42 0,24 39,34 0,03 

P2-3 0,04 0,14 58,25 0,01 

P5-2 -0,49 -0,24 49,34 0,04 

P4-7 -0,07 -0,05 11,86 0,00 

P4-9 0,14 0,25 40,37 0,06 

P6-11 2,10 1,83 109,88 10,53 

P6-12 2,23 1,41 246,54 13,27 

P6-13 2,41 1,88 116,41 6,88 

P7-8 -0,95 -0,89 6,93 0,02 

P8-7 0,94 0,89 6,26 0,00 

P9-10 0,49 0,82 75,11 0,00 

P9-14 0,33 0,50 43,98 0,02 

P12-13 0,00 -0,35 198,19 0,02 

P3 0,31 0,65 75,20 0,01 

P6 1,89 2,01 49,59 3,19 

P9 -0,19 -0,26 22,45 0,00 

P10 -0,27 -0,10 46,90 0,02 

P13 -0,41 -0,83 94,64 0,00 
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(conclusão) 
Tabela 4 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Erro na UTR 6 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

V1 1,07 1,02 6,73 0,36 

Q1-2 0,19 0,22 10,73 0,00 

Q1-5 0,26 0,09 46,19 0,00 

Q2-3 0,15 0,50 127,70 0,01 

Q5-2 -0,20 -0,05 50,21 0,00 

Q4-7 -0,05 0,00 26,53 0,01 

Q4-9 0,06 0,21 70,74 0,02 

Q6-11 2,51 1,99 100,53 9,78 

Q6-12 2,28 1,64 172,38 12,85 

Q6-13 2,62 2,17 74,08 6,59 

Q7-8 -0,38 -0,33 10,13 0,03 

Q8-7 0,55 0,61 9,68 0,02 

Q9-10 0,14 0,19 18,79 0,02 

Q9-14 0,12 0,28 61,66 0,02 

Q12-13 0,04 -0,07 54,29 0,01 

Q3 -0,15 0,02 61,84 0,01 

Q6 3,55 7,26 293,40 2,93 

Q10 -0,27 -0,29 3,67 0,01 

Q13 -0,40 -0,60 43,86 0,02 

 

 

Nesse caso tem-se um teste com EGs múltiplos em oito medidas. É possível constatar que 

houve maiores anomalias durante a estimação. Comparando a tabela ao gráfico, ver-se que o 

valor da medida com EG Q6 no momento 51 era de 3,55, seu valor verdadeiro era 1,55, porém 

a estimação e subsequente previsão atingiram um valor de 7,26. Adicionalmente, a análise de 

inovação dessa medida teve um valor de 2,93, então não foi apontada como detentora de EG e 

não seria eliminada, contaminando o processo de filtragem. 
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5.4 CASO 3 - RESULTADOS SISTEMA NORMAL COM MEDIÇÃO SM1 

ADICIONADAS UMFs NAS BARRAS 2,4,6 E 9 

 

 

 

 

 Injeção de Potência Ativa/Reativa 
 Magnitude de Tensão 

 Fluxo de Potência Ativa/Reativa 

☼ UMF(fasor de tensão da barra e corrente em todos os ramos) 

 

  

Figura 29 - Sistema de medição SM1 UMF  
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5.4.1 AUSÊNCIA DE ERROS GROSSEIROS  

 

Este é um teste de referência para esse sistema de medição, demonstrando como ele 

atua em uma situação sem anomalias nas medidas. Uma dentre as medidas dos novos 

medidores, a medida 𝜃2, foi a detectada com menor erro, com seu gráfico apresentado na Figura 

30. Assim como no caso sem EGs do sistema SM1, novamente a medida P6 foi a detectada com 

maior erro, e seu gráfico pode ser visto na Figura 31, o gráfico de sua análise de resíduos e 

inovações na Figura 32 e o gráfico do seu erro na Figura 33. 

 

 

Figura 30 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 31 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

Figura 32 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 33 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Aqui tem-se o segundo sistema de medição, SM1 UMF, com unidades de medição fasorial nas 

barras 2, 4, 6 e 9. Estas unidades medem os fasores de tensão nas barras e fasores de corrente 

em todos os ramos nelas conectados. É interessante notar que apesar da previsão e estimação 

da medida P6 serem as mesmas ou muito próximas do sistema SM1, a análise de resíduos 

atingiu valores 10 vezes maiores, o que resultaria na remoção dessa medida em diversos 

momentos quando ela teve um valor maior que três casos essa fosse a única detecção de 

anomalias. Assim pode-se ver que a adição de mais medidas sensibiliza mais o teste de resíduos 

normalizados, podendo aumentar o número de falsos positivos e tornando o teste de inovações 

ainda mais importante.  
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5.4.2 ERROS GROSSEIROS NAS MEDIDAS I2-4 

 

Aqui tem-se EGs nas medidas de corrente real e imaginária do ramo 2-4 no instante 

51 e a cada 50 instantes seguintes. Na Figura 34 tem-se o gráfico da medida 𝜃9 que teve menor 

erro ao longo da simulação. Na Figura 35 apresenta-se o gráfico da medida que teve erro 

máximo, que foi a medida I2-4 que contém EGs, com o gráfico de análises de inovações e 

resíduos apresentados na Figura 36 e do erro da mesma na Figura 37. A Tabela 5 apresenta 

todas as medidas com resíduos superiores ao limite no momento 51. 

 

Figura 34 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 35 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

 

Figura 36 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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(continua) 

 

Figura 37 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 5 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Erros em I2-4 

 
 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-2 0,16 0,17 3,05 0,00 

P1-5 0,42 0,61 39,88 0,00 

P2-3 0,04 0,05 3,73 0,00 

P5-2 -0,48 -0,68 38,48 0,00 

P4-7 -0,07 -0,08 5,65 0,00 

P4-9 0,14 0,16 7,13 0,01 

P6-11 0,11 0,13 10,65 0,01 

P6-12 0,22 0,27 15,04 0,03 

P6-13 0,41 0,47 12,11 0,03 

P9-10 0,49 0,58 19,39 0,01 

P9-14 0,32 0,38 13,35 0,00 

P12-13 0,00 -0,01 5,57 0,00 

P3 0,31 0,54 49,38 0,01 

P6 -0,11 -0,18 30,80 0,00 

P10 -0,27 -0,24 9,98 0,01 

P13 -0,41 -0,51 20,40 0,01 

V1 1,05 1,17 17,08 0,40 

Q1-2 0,19 0,21 7,96 0,00 

Q1-5 0,26 0,02 68,16 0,00 
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(continuação) 

Tabela 5 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Erros em I2-4 

 
 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q2-3 0,15 -0,12 95,98 0,01 

Q5-2 -0,21 0,12 101,69 0,00 

Q6-11 0,50 0,61 20,78 0,01 

Q6-12 0,28 0,32 9,49 0,01 

Q6-13 0,62 0,68 10,47 0,01 

Q7-8 -0,37 -0,39 3,88 0,01 

Q8-7 0,56 0,53 5,16 0,04 

Q9-10 0,15 0,16 4,22 0,00 

Q9-14 0,12 0,14 9,36 0,01 

Q3 -0,15 0,06 73,87 0,00 

Q6 1,56 1,80 18,56 0,01 

Q9 -0,19 -0,23 14,51 0,00 

Q10 -0,27 -0,34 19,00 0,00 

Q13 -0,41 -0,39 4,86 0,02 

V2 1,04 1,15 15,93 0,08 

V4 0,99 1,14 22,94 0,22 

V6 1,06 1,24 24,91 0,19 

V9 0,98 1,14 24,82 0,01 

I2-3 0,04 0,04 15,55 0,00 

I2-4 2,40 0,53 690,69 9,01 

I2-5 0,47 0,60 39,44 0,00 

I2-1 0,23 0,24 4,05 0,00 

I2-3 -0,14 0,10 234,09 0,01 

I2-4 1,77 0,07 1004,38 9,08 

I2-5 -0,21 0,09 203,49 0,00 

I4-3 -0,35 -0,50 55,04 0,00 

I4-2 -0,39 -0,53 49,43 0,02 

I4-5 0,29 0,27 10,12 0,00 

I4-3 0,06 0,01 119,79 0,00 

I4-2 0,27 -0,04 157,60 0,00 

I4-5 0,11 0,08 40,69 0,00 

I4-9 0,14 0,14 3,29 0,01 

I4-9 -0,07 -0,07 4,63 0,01 

I9-7 -0,85 -0,82 4,54 0,02 

I9-4 -0,14 -0,13 3,61 0,01 

I9-10 -0,22 -0,21 6,21 0,00 

I9-7 0,36 0,33 10,36 0,00 

I9-4 0,06 0,06 3,42 0,02 

I6-5 -0,80 -0,86 11,35 0,00 

I6-11 -0,03 -0,02 3,20 0,00 

I6-12 0,13 0,14 10,40 0,00 



57 

Tabela 5 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Erros em I2-4 

 
 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

I6-13 0,21 0,22 7,22 0,01 

I6-5 0,07 0,07 4,55 0,00 

I6-11 -0,48 -0,50 7,05 0,01 

I6-13 -0,66 -0,63 5,82 0,01 

 

Aqui tem-se o teste do sistema de medição SM1 UMF com EGs nas medidas de 

corrente I2-4 do UMF localizado na barra 2. É perceptível a diferença nos valores encontrados 

nos testes de resíduos normalizados, onde são encontrados valores em torno de 1000 quando 

ocorrem EGs, enquanto que no sistema sem as UMFs estes valores chegaram a pouco mais de 

250, reforçando o resultado encontrado antes de este sistema de medição resultar em valores 

maiores encontrados. Novamente o teste de inovação se faz importante, detectando as duas 

medidas anômalas dentre as 68 detectadas pelo teste de resíduos que inviabilizaria qualquer 

estimação estática se fossem removidas. Apesar disso, também pode ser possível modificar o 

limite do teste de resíduos, visto que o maior valor de resíduos de medidas que não contêm EGs 

foi 157.60, enquanto que as medidas com EGs atingiram valores de 690.69 e 1004.38. Então 

um limite de quinhentos por exemplo no teste de resíduos normalizados detectaria corretamente 

as medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 
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5.5 CASO 4 – RESULTADOS COM ERROS TOPOLÓGICOS 

 

5.5.1 AUSÊNCIA DE ERROS GROSSEIROS 

 

Volta-se para o sistema SM1, realizando um teste de perda da linha 4-9 no momento 50 

e sem correção da modelagem da rede. A medida P12-13 retorna a será a com menor erro, e seu 

gráfico pode ser visto na Figura 38. Como esperado, a medida P4-9 teve o maior erro, como 

visto na figura 39 que apresenta o seu gráfico, além das Figuras 40 e 41 que apresentam sua 

análise de inovações e resíduos e o erro entre a previsão e medida recebida, respectivamente.  

 

 

Figura 38 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 39 - Gráfico da medida com erro máximo 

 

Figura 40 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 41 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tem-se o sistema de medição SM1, sem EGs nas medições, porém com mudanças topológicas 

que não são atualizadas na modelagem. A medida recebida do ramo indisponível é zero, porém, 

o estimador ainda considera a linha em operação, resultando em um erro persistente. 

Interessante notar que o teste de inovação não detecta em nenhum momento o erro, enquanto o 

de resíduos normalizados o detecta persistentemente.  
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Retorna-se ao sistema SM1 UMF, porém com perda da linha 4-9 no momento 50 e sem 

correção da modelagem da rede. Novamente a medida 𝜃2 apresentou o menor erro nesse 

sistema de medição, como exibido na Figura 42. Enquanto que a medida I9-7 foi a encontrada 

com maior erro, vista na Figura 43, e pode-se ver o valor dos resíduos e inovações dessa medida 

a cada instante na Figura 44 e o erro da mesma na Figura 45. 

 

Figura 42 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 43 - Gráfico da medida com erro quadrático máximo 

 

Figura 44 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 45 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

 No sistema SM1 UMF com erro topológico, sem correção da topologia, e sem EGs nas 

medições, novamente é perceptível o comportamento observado na simulação anterior. 

Entretanto, notou-se valores maiores de resíduos em relação ao SM1 que tem menos medições. 
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5.5.2 ERRO GROSSEIRO SIMPLES 

 

Teste no sistema de medição SM1 com perda da linha 4-9 no momento 50 e EGs na 

medida P3 no momento 51 e a cada 50 momentos seguintes de medição. Mais uma vez a medida 

P12-13 teve erro mínimo e seu gráfico é encontrado na Figura 46. A medida P3 com EGs foi a 

detectada com maior erro e seu gráfico está apresentado na Figura 47. Os valores normalizados 

das análises de resíduos e inovações da medida P3 são encontrados na Figura 48 e o erro da 

previsão da mesma na Figura 49. A Tabela 6 apresenta as medidas detectadas no teste de 

resíduos normalizados no primeiro instante com EG. 

 

 

Figura 46 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 47 - Gráfico da medida com erro quadrático máximo 

 

Figura 48 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 49 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 6 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Perda 4-9 -Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-5 0,42 0,50 16,82 0,08 

P2-3 0,04 -0,01 28,60 0,02 

P5-2 -0,48 -0,58 20,49 0,02 

P4-7 -0,06 -0,10 18,70 0,14 

P4-9 0,00 0,04 16,21 1,44 

P6-11 0,11 0,21 39,46 0,05 

P6-12 0,23 0,32 28,37 0,09 

P6-13 0,41 0,60 42,33 0,10 

P9-10 0,49 0,19 67,37 0,02 

P9-14 0,33 0,25 19,54 0,29 

P3 2,32 2,17 31,47 5,27 

P6 -0,11 -0,16 21,98 0,01 

P9 -0,06 -0,02 14,43 0,04 

P10 -0,27 -0,36 26,40 0,02 

V1 1,06 1,13 10,38 0,30 

Q2-3 0,16 0,15 3,52 0,01 

Q4-7 -0,05 -0,06 4,80 0,05 

Q4-9 0,00 0,04 17,33 0,47 

(continua) 
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Tabela 6 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Perda 4-9 -Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q6-11 0,51 0,44 13,58 0,01 

Q6-13 0,62 0,59 4,74 0,01 

Q9-10 0,14 0,17 10,17 0,02 

Q12-13 0,04 0,03 5,21 0,05 

Q3 -0,15 -0,10 15,23 0,00 

Q6 1,55 1,41 11,40 0,06 

Q9 -0,15 -0,14 4,06 0,02 

Q10 -0,27 -0,22 13,55 0,00 

Q13 -0,41 -0,44 7,46 0,02 

 

Nesse caso tem-se a combinação da mudança topológica no momento 49 e erro na medição P3. 

Podemos ver que além dos momentos com EG, a medida tem um erro significativo o suficiente 

para ser detectado nas análises de inovação e resíduos, causada pelo erro da topologia. Apesar 

do erro de topologia e EG nas medidas acontecerem bem próximos nos momentos 50 e 51, não 

se pode ver no gráfico de erro muita diferença quando comparado aos outros momentos de EG, 

então a mudança brusca topológica não causou grande erro imediato, porém no geral a medida 

teve um erro maior do que no caso em que só teve EG na medida P3, apresentado antes. 

 

  

(conclusão) 



68 

5.5.3 ERROS GROSSEIROS MÚLTIPLOS 

 

Teste no sistema SM1 com perda da linha 4-9 no momento 49 e EGs no conjunto crítico 

que engloba as medidas P7-8, P8-7, Q7-8 e Q8-7 no momento 51 e a cada 50 momentos de 

medição.  A medida P12-13 novamente foi a com erro mínimo e seu gráfico pode ser visto na 

Figura 50. Na Figura 51 pode-se encontrar o gráfico da medida Q7-8 que teve erro máximo, 

sendo uma das medidas detentoras de EG. Os valores normalizados das análises de resíduos e 

inovações dessa medida e o erro de previsão são encontrados nas Figura 48 e 49, 

respectivamente. A Tabela 7 apresenta todas as medidas com resíduos normalizados acima do 

limite de 3 no primeiro instante com EG. 

 

 

Figura 50 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 51 - Gráfico da medida com erro quadrático máximo 

 

 

Figura 52 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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(continua) 

 

Figura 53 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 7 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Perda 4-9-Erros em P7-8 e P8-7 

     

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-5 0,42 0,37 11,49 0,08 

P2-3 0,04 0,05 4,13 0,02 

P5-2 -0,48 -0,40 15,08 0,02 

P4-9 0,00 0,08 28,02 1,44 

P6-12 0,23 0,21 5,86 0,09 

P6-13 0,41 0,39 3,96 0,10 

P7-8 1,06 -1,91 362,90 7,87 

P8-7 2,94 1,91 124,94 7,86 

P9-10 0,49 0,35 32,04 0,02 

P9-14 0,33 0,21 30,77 0,29 

P12-13 0,00 0,01 5,87 0,01 

P3 0,32 0,30 4,26 0,04 

P6 -0,11 -0,03 31,43 0,01 

P9 -0,06 -0,03 9,33 0,04 

P10 -0,27 -0,21 14,58 0,02 

P13 -0,41 -0,33 16,77 0,02 

V1 1,06 0,71 49,77 0,30 

Q1-5 0,26 0,28 5,26 0,01 

Q2-3 0,16 0,22 22,76 0,01 
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Tabela 7 - Resíduos detectados no instante 51-SM1-Perda 4-9-Erros em P7-8 e P8-7 

     

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q5-2 -0,20 -0,16 13,25 0,02 

Q4-7 -0,05 -0,04 5,31 0,05 

Q4-9 0,00 0,05 23,71 0,47 

Q6-11 0,51 0,43 15,51 0,01 

Q6-12 0,29 0,27 5,19 0,04 

Q7-8 1,64 0,94 157,32 8,83 

Q8-7 2,56 1,46 194,53 7,65 

Q9-10 0,14 0,13 5,41 0,02 

Q9-14 0,12 0,09 11,77 0,05 

Q3 -0,15 -0,10 17,94 0,00 

Q9 -0,15 -0,08 22,34 0,02 

Q10 -0,27 -0,25 4,84 0,00 

Q13 -0,41 -0,36 11,71 0,02 

 

 

Este teste foi feito para ver a resposta quando temos uma mudança topológica e EGs em um 

conjunto crítico, e é possível perceber que a perda do conjunto crítico teve efeitos maiores do 

que o erro topológico, com a medida de Q7-8 tendo o erro máximo. Pelo gráfico da estimação 

da tensão na barra 8, também e possivel perceber como o erro de estimação foi grande nos 

instantes com medições comprometidas. Neste caso, os testes de anomalias foram capazes de 

detectar o EG, porém não a falta da linha 4-9, que ficou abaixo do limite no teste de inovação 

normalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(conclusão) 
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Por último tem-se um teste no sistema SM1 UMF com perda da linha 4-9 no momento 

50 e EGs nas medidas reais e imaginárias de I2-4 no momento 51 e a cada 50 momentos de 

medição. A Figura 54 contém o gráfico da medida I2-3, que teve o menor erro, enquanto que 

as Figuras 55,56 e 57 apresentam o gráfico da medida I9-7 com erro máximo, os valores das 

análises de inovações e resíduos dessa medida e o seu erro de previsão, respectivamente. Na 

Tabela 8 pode-se ver as medidas detectadas na análise de resíduos normalizados no instante 51.  

 

Figura 54 - Gráfico da medida com menor erro quadrático 
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Figura 55 - Gráfico da medida com erro quadrático máximo 

 
Figura 56 - Gráficos das análises de inovação e resíduos 
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Figura 57 - Gráfico com o erro de previsão da medida de erro quadrático máximo 

 

Tabela 8 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Perda 4-9-Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

P1-5 0,42 0,58 33,95 0,16 

P2-3 0,04 0,04 3,75 0,00 

P5-2 -0,48 -0,65 34,15 0,13 

P4-7 -0,06 -0,07 4,99 0,02 

P4-9 0,00 0,13 47,37 1,67 

P6-11 0,11 0,12 3,63 0,11 

P6-12 0,22 0,25 9,00 0,16 

P6-13 0,40 0,43 7,63 0,13 

P9-10 0,49 0,57 17,28 0,03 

P9-14 0,32 0,36 8,51 0,16 

P12-13 0,00 -0,02 8,20 0,01 

P3 0,31 0,52 45,21 0,05 

P6 -0,10 -0,15 17,28 0,09 

P9 -0,06 -0,03 11,48 0,04 

P10 -0,27 -0,20 20,69 0,06 

P13 -0,40 -0,50 21,58 0,04 

V1 1,05 1,12 9,74 1,94 

Q1-2 0,19 0,21 5,93 0,01 

(continua) 
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(continuação) 

Tabela 8 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Perda 4-9-Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

Q1-5 0,26 0,02 66,74 0,05 

Q2-3 0,16 -0,11 94,71 0,06 

Q5-2 -0,21 0,12 103,60 0,08 

Q4-7 -0,05 -0,06 7,00 0,04 

Q4-9 0,00 0,02 10,12 0,28 

Q6-11 0,50 0,54 7,45 0,37 

Q6-12 0,29 0,31 5,86 0,16 

Q6-13 0,61 0,65 6,25 0,11 

Q3 -0,15 0,06 72,53 0,03 

Q6 1,55 1,66 8,57 0,25 

Q9 -0,15 -0,06 28,91 0,16 

V2 1,05 1,10 7,80 2,44 

V4 0,98 1,09 16,25 2,38 

V6 1,06 1,19 17,68 2,18 

V9 0,98 1,11 20,88 1,56 

I2-3 0,04 0,04 14,03 0,00 

I2-4 2,39 0,53 679,28 9,49 

I2-5 0,47 0,60 39,70 0,01 

I2-1 0,24 0,24 4,96 0,00 

I2-3 -0,15 0,10 234,26 0,02 

I2-4 1,77 0,07 995,85 9,10 

I2-5 -0,21 0,09 199,99 0,03 

I4-3 -0,35 -0,50 57,88 0,03 

I4-2 -0,40 -0,53 49,49 0,02 

I4-5 0,29 0,26 14,01 0,02 

I4-3 0,06 0,01 116,30 0,01 

I4-2 0,27 -0,04 156,69 0,02 

I4-5 0,11 0,08 37,94 0,00 

I4-7 -0,06 -0,06 3,21 0,04 

I4-9 0,00 0,12 116,90 1,69 

I4-7 0,05 0,06 24,48 0,06 

I4-9 0,00 -0,03 60,29 0,39 

I9-10 0,47 0,49 4,73 0,04 

I9-7 -0,85 -0,71 22,49 0,34 

I9-4 0,00 -0,12 116,75 1,69 

I9-14 0,31 0,30 3,03 0,00 

I9-10 -0,22 -0,20 12,98 0,01 

I9-7 0,36 0,17 72,69 0,45 

I9-4 0,00 0,03 59,37 0,39 

I9-14 -0,17 -0,15 11,57 0,10 

I6-12 0,13 0,14 5,16 0,05 
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Tabela 8 - Resíduos detectados no instante 51-SM1 UMF-Perda 4-9-Erro em P3 

 

Medidas Valor medido Valor Previsto rn vn 

I6-11 -0,48 -0,46 4,56 0,22 

I6-13 -0,67 -0,62 9,53 0,04 

 

Tem-se o sistema de medição SM1 UMF com erro nas medidas de corrente do UMF 

instalado na barra 2 referentes ao ramo 2-4. Como a configuração da rede não é corrigida, o 

erro persiste até o fim do teste. A medida com maior erro ao longo do teste foi a de corrente 9-

7, em que é estimado um valor muito menor ao recebido, possivelmente pois a modelagem está 

dividindo a saída de fluxo de potência da barra 9 com a linha 4-9, que não está mais conectada. 

Pode-se ver na tabela que o teste de resíduo apontou 66 medidas como detentoras de anomalias, 

porém o valor mais alto excluindo as medidas com anomalias foi de 234.26 na medida I2-3, 

porém as medidas com anomalias tiveram valores iguais a 679,28 e 995,85, apontando que para 

esse sistema de medição um limite significativamente mais alto do teste de resíduos seria capaz 

de detectar corretamente apenas as medidas com anomalias. 

  

(conclusão) 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

Na operação de um sistema de potência, é necessário que se tenha confiança nos dados 

que são utilizados para que sejam feitas decisões responsáveis. A estimação é uma função vital 

para essa operação, e a sua saída será utilizada em diversos processos. Assim o estudo de formas 

mais sofisticadas de estimação que estejam à altura das novas redes elétricas a serem 

encontradas com a introdução de novas tecnologias é de grande importância. 

 

Neste trabalho explicou-se a base teórica de um estimador estático por mínimos 

quadrados, desde a representação das medidas, passando pelo processo de filtragem e 

finalmente os métodos de detecção de erros que ele é capaz. Também foi abordado o tema de 

estimadores dinâmicos, especialmente o FASE e seu caso particular, o TSE, que podem ser 

implementados de diversas formas, relevante a este trabalho foram o amortecimento 

exponencial e o filtro de Kalman estendido iterativo no tempo discreto. 

 

Adicionalmente implementou-se um estimador de estados dinâmico com 

rastreamento, que é a forma mais simples de estimador considerado dinâmico. Ainda assim, foi 

possível ver as vantagens deste tipo de estimador, com a análise de inovações e resíduos 

permitindo a detecção de anomalias nos dados, mesmo em medidas críticas. Este estimador 

também tem execução rápida, executando todos os testes discutidos na última seção em 76,5 

segundos. 

 

Trabalhos Futuros: 

 Por falta de tempo algumas funções não puderam ser implementadas, como a 

remoção de medidas com anomalias detectadas nas análises de inovações e 

resíduos.  

 Outro problema foi que em certos testes não foi possível calcular 𝐊𝐤 pois a 

matriz resultante de (𝑯𝒌𝑷𝒌𝑯𝒌
𝑻 + 𝑹𝒌) não era invertível, resultando em 𝐊𝐤 

conter valores NaN (Not a Number), ou seja, valores inválidos.  

 Também pode ser feita uma investigação sobre o efeito do sistema de medidas 

nos testes de detecção de anomalias. 

 Pode ser feita a inclusão da matriz de transição de estado e do vetor tendência 

para que se tenha uma previsão mais robusta.  
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 Alternativamente testes em que se tenha erros topológicos não-persistentes ou 

mudanças bruscas para averiguar a resposta do estimador a este tipo de 

anomalia poderiam ser realizados. 

 Os valores da matriz de inovação também podem ser investigados, pois tiveram 

módulo diferente do esperado. 

 Por último, possivelmente a implantação de outras técnicas de previsão de 

estado mais avançadas teria resultados relevantes. 
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APÊNDICE A – CURVAS PARA GERAÇÃO DE DADOS 

 

 

Figura 58 - Curva de Carga 

 

 

Figura 59 - Curva de Geração Eólica 
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Figura 60 - Curva de Geração Nuclear 

 

 

Figura 61 - Curva de Geração Hidrelétrica 
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Figura 62 - Curva de Geração Solar 

 

 

 

Figura 63 - Curva de Geração Térmica 
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