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Resumo 

Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESP) têm sido estudados desde a década 

de setenta, com o intuito de adicionar amortecimento às oscilações eletromecânicas 

de baixa frequência por meio do controle de excitação dos geradores síncronos. As 

oscilações originam-se a partir do desbalanço entre os torques elétricos e mecânicos 

nos geradores síncronos após a ocorrência de distúrbios. Caso não sejam 

amortecidas, tais oscilações podem gerar desgastes mecânicos nas unidades 

geradoras, reduzir os limites de potência transferida e causar blecautes. 

Na presente dissertação, o ajuste dos parâmetros de compensação de fase e de 

ganho dos estabilizadores é realizado através de técnicas de otimização com o 

objetivo de maximizar o coeficiente de amortecimento do autovalor dominante em 

malha fechada. O projeto é feito de forma coordenada e considera múltiplos cenários 

operativos a fim de garantir robustez. Foi considerada a estrutura de controle 

descentralizada, na qual sinais locais são usados na entrada dos controladores.  

Como contribuições, a dissertação apresenta metodologias híbridas com o intuito de 

melhorar a etapa de busca local do método Evolutionary Particle Swarm 

Optimization (EPSO). Os métodos propostos associam a vantagem da busca global 

feita pelo método EPSO com a rapidez da busca local feita pelo método Quase-

Newton BFGS e pelo método Hooke-Jeeves. A melhoria da etapa de busca local no 

EPSO permitiu a obtenção de melhores resultados para dois sistemas da literatura 

técnica, tanto em qualidade quanto em robustez. Os resultados encontrados neste 

trabalho são considerados promissores. 

 

Palavras-chave: Estabilizadores de Sistemas de Potência, Projeto Robusto e 

Coordenado, EPSO Híbrido, Hooke-Jeeves, Quase-Newton BFGS. 
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Abstract 

Power System Stabilizers (PSS) have been studied since the seventies in order to 

damp low-frequency electromechanical oscillations through the excitation control of 

synchronous generators. These oscillations arise from an unbalance between electric 

and mechanical torques at generators after disturbances. Undamped oscillations can 

cause mechanical wear, can reduce the power interchange among areas and cause 

blackouts.  

In this work, the tuning of gains and phase compensation parameters is performed by 

using optimization techniques aiming at maximizing the dominant eigenvalue 

damping ratio in closed-loop operation. The coordinated design takes several 

operation conditions into account to ensure robustness. The decentralized control 

structure, which is based on local signals, is studied. 

The main contribution consists in the improvement of the local search capability of 

the Evolutionary Particle Swarm Optimization (EPSO) method. The proposed 

methods take advantage of the good global search performed by the EPSO and the 

high local search capability of the Quasi-Newton and Hooke-Jeeves methods. The 

improvements on the local search performed by EPSO provided good results for two 

power systems from the literature, in quality as well as in robustness. The results 

obtained in this work are considered to be promising.  

 

Ketwords: Power System Stabilizers, Robust and Coordinated Design, Hybrid EPSO, 

Hooke-Jeeves, Quasi-Newton BFGS.  
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 Com o constante aumento da demanda de energia elétrica devido aos 

avanços tecnológicos, os sistemas elétricos podem estar cada vez mais 

sujeitos a problemas de estabilidade, o que requer que as estruturas de 

controle sejam adequadamente ajustadas para a garantia da integridade da 

rede (CASTOLDI, 2011).  

 De acordo com (KUNDUR, 1994), o conceito de estabilidade pode ser 

definido como a capacidade de um sistema elétrico de potência (SEP), em uma 

determinada condição de operação inicial e após ser submetido a uma 

perturbação, ser capaz de recuperar um estado de operação de equilíbrio de 

modo que o sistema como um todo permaneça intacto com a maioria das 

variáveis limitadas.  

 De forma geral, os estudos de estabilidade de um SEP podem ser 

divididos em: (i) estabilidade angular, (ii) estabilidade de frequência e (iii) 

estabilidade de tensão (KUNDUR, 1994). De interesse desse trabalho, a 

estabilidade angular está associada à manutenção do sincronismo entre os 

geradores do sistema, isto é, os desvios angulares devem permanecer 

limitados e a velocidade angular deve ser igual à velocidade síncrona. A 

estabilidade angular se divide em:  

 (i) Estabilidade a grandes perturbações ou Estabilidade Transitória, 

associada ao comportamento do sistema quanto a desligamentos de linhas de 

transmissão, curtos-circuitos, descargas atmosféricas e entrada ou saída de 

cargas de grande porte. Os estudos dessa natureza são realizados através de 

simulação no domínio do tempo usando técnicas de integração e considerando 

as não linearidades do sistema, uma vez que grandes perturbações conduzem 

a grandes excursões dos ângulos dos rotores;  
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(ii) Estabilidade a pequenas perturbações, associada ao comportamento 

do sistema quanto a pequenos desvios de carga que ocorrem a todo o 

momento no SEP. Os estudos dessa natureza são realizados utilizando 

modelos linearizados e técnicas de análise modal, uma vez que pequenas 

perturbações conduzem a pequenas excursões dos ângulos dos rotores. 

 O estudo de estabilidade a pequenas perturbações consiste na análise 

das oscilações eletromecânicas de baixa frequência relacionadas às oscilações 

dos ângulos dos rotores das máquinas geradoras. Tais oscilações, quando não 

amortecidas, reduzem os limites de transferência de potência entre áreas, 

causam desgastes nas máquinas do sistema e, em caso extremos, podem 

provocar interrupção no suprimento de energia elétrica e a perda de 

sincronismo dos geradores (KUNDUR, 1994; PERES, 2016; FURINI e 

ARAUJO, 2008; CASTOLDI, 2011). 

 Conforme anteriormente mencionado, para o estudo das oscilações 

eletromecânicas, o sistema é linearizado e modelado em espaço de estados. 

Tal estudo consiste em determinar, a partir da análise de autovalores, se o 

sistema é estável ou instável para determinada configuração e quais as 

medidas devem ser adotadas para a melhoria do seu desempenho (PERES, 

2016; OGATA, 2011). 

 No intuito de adicionar amortecimento as oscilações do rotor, pode-se 

empregar os Estabilizadores de Sistemas de Potência (ESP). Os ESP são 

responsáveis por fornecer amortecimento às oscilações eletromecânicas, por 

meio de um sinal estabilizante adicionado ao regulador automático de tensão 

(RAT) do gerador. São controladores instalados nos geradores e consistem em 

uma estrutura de compensação de fase e ganho (CASTOLDI, 2011; PERES, 

2016; DEMELLO e CONCORDIA, 1969). 

 Os métodos de projeto de estabilizadores podem ser divididos em 

técnicas baseadas em controle clássico, controle robusto e técnicas baseadas 

em otimização. Os métodos de otimização trabalham com índices explícitos 

que quantificam o desempenho do sistema em malha fechada, permitem a 

escolha de um índice a ser otimizado e o projeto pode ser realizado de forma 
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automática com a mínima interferência do projetista. Além disso, existem 

muitos métodos de otimização (analíticos baseados em derivadas e 

metaheurísticos) que podem ser utilizados (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS 

FILHO, 2018). 

 Os métodos analíticos baseados em derivadas da função objetivo 

possuem as vantagens de fazerem uma busca local eficiente e garantirem o 

ótimo local, embora sejam sensíveis às condições iniciais utilizadas 

(LUENBERGER, 2003). Os métodos metaheurísticos possuem a vantagem de 

fazerem uma boa busca global (exploração do espaço de busca), mas não 

garantem soluções ótimas (SILVA e ABRAO, 2002). 

 O método de busca global utilizado nessa dissertação é a metaheurística 

populacional Evolutionary Particle Swarm Optimization (EPSO)1, proposto em 

(MIRANDA e FONSECA, 2002). Esse método incluiu ao método Particle 

Swarm Optimization (PSO) 2  características auto adaptativas, reduzindo o 

número de parâmetros a serem manualmente ajustados. Como no PSO, o 

método EPSO é baseado em um conjunto de partículas que evoluem no 

espaço de busca tentando encontrar soluções de boa qualidade: a diferença 

encontra-se no processo de evolução, que não é apenas vista no 

comportamento das partículas, mas também nos pesos que afetam o 

movimento dessas enquanto progridem no espaço de busca (MIRANDA e 

FONSECA, 2002). 

 Os métodos de busca local utilizados nessa dissertação são: (i) Quase-

Newton BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) baseado nas derivadas de 

primeira e segunda ordem da função objetivo (LUENBERGER, 2003) e (ii) 

Método de Hooke-Jeeves, baseado em movimentos exploratórios de uma 

determinada solução (é um método de busca direta que não utiliza derivadas 

da função objetivo) (HOOKE e JEEVES, 1961).  

 

                                                             
1
 Evolutionary Particle Swarm Optimization (EPSO) ou Otimização Evolutiva de Enxame de 

Partículas. 
2
 Particle Swarm Optimization (PSO) ou Otimização baseada em Enxame de Partículas.  
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1.2 Objetivos: Geral e Específicos 

 O presente trabalho tem como objetivo geral o desenvolvimento de 

algoritmos específicos para o ajuste dos parâmetros de ganho e de 

compensação de fase do ESP, acoplando as vantagens inerentes dos métodos 

de busca global e local: a boa capacidade de busca global da metaheurística 

EPSO com a capacidade de busca local do método Quase-Newton BFGS e 

Hooke-Jeeves, para o projeto coordenado e robusto dos estabilizadores de 

sistemas de potência. 

 Objetivos específicos: 

i. avaliar a característica de convergência dos métodos propostos 

a partir da hibridização do EPSO com os métodos Quase-

Newton BFGS (EPSO+BFGS) e Hooke-Jeeves (EPSO+HJ); 

ii. comparar os resultados fornecidos pelas metodologias propostas 

com aqueles fornecidos por algoritmos conhecidos na literatura: 

EPSO original, PSO e Algoritmo Genético (AG); 

 

1.3 Publicações decorrentes da dissertação 

 No decorrer da pesquisa os seguintes trabalhos foram aceitos para 

publicação: 

1.3.1 Trabalhos Publicados e Aceitos para Congressos decorrentes da 

Pesquisa  

1. SANTOS, A. S.; PERES, W. “A Hybrid EPSO for Power System 

Stabilizers Design”. VII Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos 

(SBSE), Niterói (RJ), Maio 2018. Artigo apresentado na seção 

técnica oral. DOI: 10.1109/SBSE.2018.8395613.  

2. SANTOS, A. S.; PERES, W. “PSO Evolucionário Hibridizado com o 

Método Hooke-Jeeves para o Projeto Robusto e Coordenado de 

Estabilizadores de Potência”. Artigo aceito para o XXII 
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Congresso Brasileiro de Automática (CBA) a ser realizado em 

João Pessoa (PB) em Setembro de 2018. 

 

1.3.2 Trabalhos Aceitos para Congressos não relacionados ao tema dessa 

dissertação 
 

1. SANTOS, A. S.; PERES, W.; FERRAZ C. A.; PRADO I. F. 

“Geração de Energia Elétrica Através da Gaseificação da 

Biomassa”. Artigo aceito para o XXII Congresso Brasileiro de 

Automática (CBA) a ser realizado em João Pessoa (PB) em 

Setembro de 2018. 
 

1.4 Organização do texto 

 O presente trabalho, além desse capítulo introdutório, é composto de 6 

capítulos e 2 apêndices: 

 O capítulo 2 aborda os conceitos dos métodos de otimização baseados 

em direção de busca e das técnicas metaheurísticas. 

 O capítulo 3 aborda o método metaheurístico EPSO. 

 O capítulo 4 apresenta uma revisão dos conceitos básicos de 

estabilidade a pequenas perturbações. 

 No capítulo 5 são apresentadas as metodologias desenvolvidas para o 

projeto de estabilizadores de sistemas de potência bem como a formulação 

matemática do problema. 

 No capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos com as 

metodologias propostas. 

 O capítulo 7 apresenta a conclusão da dissertação assim como as 

propostas de desenvolvimentos futuros. 

 No Apêndice A apresenta-se uma análise da função de transferência 

utilizada para o controlador.  

 No Apêndice B apresenta-se uma avaliação da constante de 

aprendizado tau ( ) do método EPSO. 
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Capítulo 2 – TÉCNICAS DE 

OTIMIZAÇÃO 

2.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta as definições, conceitos básicos e 

características dos métodos de otimização mono-objetivo utilizados no 

presente estudo para o ajuste de estabilizadores de sistema de potência. São 

abordados os métodos de otimização baseados em direção de busca e os 

métodos metaheurísticos.    

 

2.2 Métodos de Otimização  

 As Técnicas de Otimização são conhecidas como um conjunto de 

ferramentas importantes e extremamente vantajosas em processos de tomada 

de decisão. A formulação de um determinado processo como um problema de 

otimização é uma alternativa atrativa, pois permite a obtenção de soluções de 

forma automática através de diversos métodos que estão disponíveis na 

literatura. Entretanto, é importante mencionar que a solução de um problema 

de otimização pode ser dificultada devido a fatores tais como a dimensão dos 

sistemas atuais e as não-linearidades associadas à sua modelagem 

(LUENBERGER, 2003). 

 A determinação da “melhor” solução de um problema pode ser 

interpretada como a otimização da operação de um sistema físico (para o qual 

é suposto se ter uma representação satisfatória do comportamento real). A 

Teoria de Otimização inclui o estudo dos critérios de otimalidade para os 

problemas, a determinação de métodos de solução, o estudo da estrutura 

desses métodos e as implementações computacionais em problemas testes e 

reais (LUENBERGER, 2003; RESENDE, 2017). 
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 As metodologias baseadas em direções descendentes3 e o método de 

Newton eram as únicas utilizadas até 1940 e os métodos para a otimização 

numérica de funções multivariáveis eram pouco conhecidos. Além disso, esses 

métodos eram adequados para problemas de pequena dimensão. A pesquisa 

de novos métodos e a análise de suas características foi impulsionada pelo 

avanço da informática em hardware, bem como em software, o que facilitou a 

aplicação das técnicas de otimização em problemas de grande porte 

(LUENBERGER, 2003; RESENDE, 2017). 

 

2.2.1  Formulação do Problema de Otimização 

 A formulação geral de um problema de otimização, de acordo com 

(LUENBERGER, 2003), é caracterizada pela minimização (ou maximização) de 

um índice de desempenho, podendo esse ser representado por meio de uma 

função objetivo, que está sujeita a um conjunto de equações e inequações 

(denominadas restrições), que representam as limitações físicas das variáveis 

de otimização. Matematicamente este problema pode ser expresso de acordo 

com as equações (2.1) e (2.2).   

        (2.1) 

            
        

      
  (2.2) 

em que:  

     : função objetivo; 

       : variáveis de otimização; 

     : vetor de funções das restrições de igualdade; 

      : vetor de funções das restrições de desigualdade.  

 

 

 

                                                             
3 Direções nas quais a função objetivo reduz o seu valor. 
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2.2.2  Natureza dos Problemas de Otimização 

 O conhecimento prévio a respeito das características das funções 

objetivo (convexidade e suavidade) é de extrema importância para o estudo 

dos métodos de otimização (PERES, 2016). Os conceitos das características 

são apresentados a seguir(LUENBERGER, 2003): 

i. Suavidade: uma função      é suave sempre que suas derivadas de 

qualquer ordem são definidas e contínuas; 

ii. Conjunto Convexo: um subconjunto        é convexo se para        

  e           se verifica                  

iii. Convexidade: uma função      é convexa em   se e somente se, para 

         se verifica                                      

 

2.3  Métodos de Otimização para Solução de Problemas Mono-

Objetivo 

 Os problemas de otimização podem ser mono-objetivos (quando se 

deseja otimizar um único índice de desempenho) ou multiobjetivo (quando se 

deseja otimizar dois ou mais índices). O problema de ajuste de controladores 

abordado nesse trabalho é de natureza mono-objetivo. 

 Os métodos de otimização mono-ojetivos podem ser classificados, de 

uma forma geral, em “métodos de direção de busca” e “metaheuristicas”. Essas 

são as duas principais categorias (PERES, 2016). 

 

2.3.1  Métodos de Direção de Busca 

 A idéia básica dos primeiros métodos de otimização de funções não 

lineares era de fazer o algoritmo evoluir encontrando novos pontos situados em 

direções nas quais a função decrescesse em relação ao ponto corrente. O 

Algoritmo do Gradiente Descendente é a versão mais primitiva dessa família de 

métodos (TAKAHASHI, 2007; LUENBERGER, 2003).  
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 Este método básico foi aperfeiçoado ao longo das décadas de 50 e 60, 

permitindo que a direção, na qual é feita a busca, sofresse uma “correção” para 

considerar mais informações a respeito da função objetivo como as derivadas 

de segunda ordem.   

 Os Métodos de Direção de Busca podem ser subdivididos em duas 

categorias principais: 

i. Métodos de Busca Direta: são métodos que não utilizam o 

valor de derivadas para direcionar a busca pela solução ótima, 

utilizando somente o valor da função objetivo. Como exemplos 

têm-se os Métodos: Nelder-Mead (NELDER e MEAD, 1965), 

Busca Multi-Direcional (TORCZON, 1989) e Hooke-

Jeeves(HOOKE e JEEVES, 1961); 

ii. Métodos Baseados em Derivadas (Métodos de Descida): tais 

métodos utilizam valores das derivadas da função objetivo de 

primeira e/ou segunda ordem para direcionar a sua busca. 

Como exemplo têm-se: o Método dos Feixes (TOMASTIK, 

LUH e ZHANG, 1996), o Método do Gradiente Amostrado 

(BURKE, HENRION e LEWIS, 2003), o Método do Gradiente 

Descendente (LUENBERGER, 2003), e o Método Quase-

Newton (LEWIS e OVERTON, 2012). 

 Neste estudo será abordado o método baseado em Busca Direta Hooke-

Jeeves e o método baseado em Derivadas Quase-Newton. 

 

2.3.1.1  Método Hooke-Jeeves 

 O método de Hooke-Jeeves, proposto em (HOOKE e JEEVES, 1961), é 

um método de busca direta que não utiliza derivadas da função objetivo. Este 

método baseia-se na comparação de valores da função objetivo para direcionar 

a busca. É adequado para situações nas quais não é viável calcular a derivada 

da função objetivo (DILL, 2013). 



Capítulo 2: Técnicas de Otimização 

___________________________________________________________________17 

 

 O Algoritmo proposto por Hooke-Jeeves promove dois tipos de busca: a 

exploratória e a padrão. A primeira etapa é a busca exploratória no qual o 

método baseia-se em uma sequência de movimentos exploratórios, 

começando em um ponto base inicial e dois outros pontos definidos por uma 

pequena perturbação aplicada ao ponto inicial (adição ou subtração) com base 

em um passo pré-definido. Se um desses pontos produzir decrescimento no 

valor da função objetivo, para um problema de minimização, este ponto é a 

nova solução. Se nenhum ponto produzir um decréscimo no valor da função 

objetivo, o valor do passo é reduzido e o processo continua. Depois de explorar 

todas as direções de busca, o método executa a próxima etapa, a busca 

padrão, também conhecida como de progressão ou aceleração, avançando na 

direção definida na última iteração até um valor     (fator de aceleração). 

 O Algoritmo 1 descreve o método Hooke-Jeeves. O critério de parada 

usualmente adotado consiste em se atingir um número máximo pré-

especificado de iterações. O número de variáveis de otimização é denotado por 

 . 

Algoritmo do Método de Hooke-Jeeves Etapa 

Início 1 

      Definir o ponto inicial    com dimensão  ; 

      Definir o vetor de passos com dimensão  . 
2 

           Para     até número máximo de iterações 3 

                                          4 

                     Para     até   5 

                             Se                       6 

               7 

                             Senão se                       8 

               9 

                             Senão                 10 

                              Fim se 11 
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                     Fim Para 12 

                     Se              13 

                                                    14 

                     Fim se 15 

           Fim Para 16 

Fim 17 

Algoritmo 1: Método de Hooke-Jeeves. 

 

2.3.1.2  Método Quase-Newton BFGS 

 O método BFGS é o mais popular dos métodos Quase-Newton, em 

homenagem aos criadores Broydon, Fletcher, Goldfarb e Shanno (BROYDON, 

1970; FLETCHER, 1970; GOLDFARB, 1970; SHANNO, 1970). 

 De acordo com (CARRANO, 2007) os algoritmos de direção de busca, 

em sua maioria, têm como suporte a mesma idéia básica: 

i. Escolher uma direção na qual se espera que seja possível decrescer a 

função; 

ii. Encontrar um ponto sobre essa direção na qual a função assume valor 

mínimo, ou seja, otimização unidimensional; 

iii. Definir o ponto encontrado como ponto corrente e repetir o processo até 

que se atinja um critério de convergência pré-estabelecido. 

 O vetor gradiente no ponto corrente é uma escolha adequada para se 

determinar a direção em que será realizada a busca unidimensional.  

 A proposta de melhoria desse método nas décadas de 50 e 60 utiliza 

informações da curvatura da função para correção da direção de busca, 

baseadas nas derivadas de segunda ordem. Essas informações de curvatura 

são estimadas por meio de algum método de aproximação da inversa da matriz 

Hessiana da função objetivo (CARRANO, 2007; LUENBERGER, 2003). 
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 No método BFGS, a aproximação da inversa da matriz Hessiana é 

definida pelas equações (2.3)-(2.5): 

           (2.3) 

                   (2.4) 

           
  
       
  
    

  
     

 

  
    

 
     

             
 

  
    

 (2.5) 

em que:  

    é o ponto avaliado na iteração  ; 

        é o gradiente da função objetivo no ponto   ; 

    é a aproximação da inversa da matriz Hessiana calculada na iteração  ; 

 As equações (2.3)-(2.5), fazem uma aproximação da inversa da 

Hessiana, porém com um custo computacional muito inferior ao cálculo exato 

da mesma, já que não é necessário nenhum cálculo adicional de função 

objetivo, e nem a inversão da matriz (TAKAHASHI, 2007). 

 O Algoritmo 2 descreve o funcionamento do método Quase-Newton 

BFGS. O critério de parada usualmente adotado é que o máximo elemento do 

vetor gradiente (          ) ou a diferença entre o valor das variáveis em duas 

iterações consecutivas (           ) seja menor que uma tolerância.  

Algoritmo do Método Quase-Newton BFGS Etapa 

Início 1 

        2 

       3 

  Calcular        4 

  Enquanto             Faça 5 

                                                 6 

                     
              7 

         Calcular          8 
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                      9 

                              10 

           
  
       
  
    

  
     

 

  
    

 
     

             
 

  
    

     11 

                 12 

  Fim Enquanto 13 

Fim 17 

Algoritmo 2: Método Quase-Newton BFGS. 

 O cálculo do fator    é feito através de um algoritmo de otimização 

unidimensional, como o da Seção Áurea. O leitor é direcionado à referência 

(TAKAHASHI, 2007) para mais informações.  

No presente trabalho será utilizado o método BFGS implementado na 

função fmincon da Toolbox de otimização da plataforma MATLAB®, versão 

2010a.  

 

2.3.2 Métodos de Otimização Metaheurísticos 

 Metaheurísticas são métodos propostos para a solução de problemas de 

otimização complexos que nas últimas décadas têm sido uma área crescente 

de investigação. As metaheurísticas são estruturas algorítmicas gerais (que 

podem ser inspiradas na natureza) que surgiram nos últimos anos como 

alternativa aos métodos clássicos para resolver problemas de otimização 

complexos(BIANCHI, DORIGO, et al., 2009). 

 As metaheurísticas são algoritmos estocásticos iterativos, que 

encontram soluções de boa qualidade em um tempo computacional adequado, 

sem garantia de fornecer o ótimo global de uma função objetivo. Consistem em 

um balanço entre estratégias de busca global (exploração do espaço de busca) 

e de busca local (intensificação ao redor das melhores soluções correntes). 

Adicionalmente, a fim de encontrar uma aproximação para a melhor solução, a 

metaheurística pode ser auto-adaptativa, aprendendo as características de um 
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determinado problema e ajustando seus parâmetros de forma adequada(DIAS, 

2009). 

 Tais métodos não precisam de informações particulares do problema a 

otimizar para funcionar, já que utilizam um elevado grau de abstração que lhes 

permitem ser adaptados a uma vasta gama de problemas (PACHECO e 

GALLO, 2017). 

 As propriedades fundamentais que caracterizam as metaheurísticas 

são(BLUM e ROLI, 2003): 

 são estratégias que “guiam” o processo de pesquisa; 

 exploram de forma eficiente o espaço de busca, podendo 

encontrar soluções de boa qualidade sem garantia de fornecer o ótimo global; 

 as técnicas que constituem os algoritmos variam de simples 

procedimentos de busca local para processos de aprendizagem complexos; 

 são algoritmos estocásticos (não determinísticos), fornecendo 

diferentes soluções a cada execução do método; 

 podem incorporar mecanismos para evitar a estagnação em áreas 

do espaço de busca com soluções de má-qualidade; 

 metaheurísticas mais avançadas utilizam as experiências 

adquiridas no processo de pesquisa para orientar a busca (auto-adaptação); 

 podem utilizar uma única solução ou um conjunto de soluções 

(metaheurísticas populacionais). Os métodos populacionais são interessantes 

por emularem a troca de informações entre os indivíduos da população. 

 O sucesso de uma metaheurística depende da capacidade:  

i. de adaptação, de estruturar os dados de forma eficiente e de 

escapar de ótimos locais;  

ii. de pré-processamento e de adotar boas técnicas para construir 

soluções iniciais; 
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iii. de melhorar a(s) solução(ões) através de etapas de busca local 

(intensificação em regiões promissoras) e de  diversificar a procura 

(busca global) (DIAS, 2009). 

 Uma das metaheurísticas mais conhecida e pioneira é o Algoritmo 

Genético (AGs) (HOLLAND, 1975; GOLDBERG, 1989), baseado na Teoria de 

Evolução de Darwin. Com base nas propriedades descritas anteriormente, 

novas metaheurísticas foram desenvolvidas nas últimas décadas, sendo que 

muitas delas são baseadas em comportamentos observados na natureza 

(DIAS, 2009). Algumas dessas ferramentas são: Evolução Diferencial (ED) 

(STORN e PRICE, 1997), Colônia de Formigas (Ant Colony Optimization) 

(DORIGO, MANIEZZO e COLORNI, 1996), Sistemas Imunológicos Artificiais 

(CASTRO e TIMMIS, 2002) e Otimização baseada no Enxame de Párticulas 

(Particle Swarm Optmization – PSO) (KENNEDY e EBERHAT, 1995). 

 Recentemente outros métodos populacionais (metaheurísticas baseadas 

em população) foram propostos, tais como: Busca Harmônica (Harmony 

Search) (LEE e GEEM, 2005), Otimização baseada no Movimento do Vaga-

Lume (Firefly Algorithm) (YANG, 2009), Otimização baseada na Eco-

localização de Morcegos (Bat Algorithm) (YANG, 2010b) e Otimização baseada 

na Reprodução de Cucos (Cuckoo Search) (YANG e DEB, 2009).  

 Neste estudo iremos abordar o Algoritmo Genético, o PSO e um 

algoritmo proposto em (MIRANDA e FONSECA, 2002), que consiste em um 

algoritmo híbrido que combina as Estratégias de Evolução com o PSO, 

denominado EPSO (Evolutionary Particle Swarm Optimization). 

  

2.3.3  Comparação entre os Métodos de Direção de Busca e Metaheurísticos 

De forma geral, pode-se comparar os métodos anteriormente descritos 

da seguinte forma:  

a. Os métodos de direção de busca (baseados em derivadas da 

função objetivo ou não) possuem a vantagem de fazerem uma busca local 

eficiente e garantirem o ótimo local, embora sejam sensíveis às condições 
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iniciais utilizadas. Destaca-se que os métodos baseados em derivadas 

garantem o ótimo localizado na bacia de atração na qual se encontra a 

condição inicial;   

b. Os métodos metaheurísticos possuem a vantagem de fazerem 

uma boa busca global (exploração do espaço de busca), mas não garantem 

soluções ótimas. 

 

2.4 Computação Evolucionária  

2.4.1 Conceituação 

 Por volta de 1950 e 1960 muitos cientistas de computação investigaram 

a possibilidade da utilização de sistemas evolutivos como uma ferramenta de 

otimização para problemas da engenharia. Nesse campo de pesquisa, vários 

problemas envolvem a busca de soluções em um grande número de 

possibilidades.  O princípio destes sistemas é evoluir uma população de 

soluções candidatas a um determinado problema de otimização ao longo da 

simulação, evolução que é feita a partir de operadores inspirados na variação 

da genética natural e na seleção natural (ALVES, 2015). 

 A computação evolucionária encontra-se dividida em três grandes 

ramos: (i) Estratégias de Evolução, (ii) Programação Evolucionária e (iii) 

Algoritmos Genéticos. Tais ramos serão explorados nas subseções seguintes. 

O ciclo da evolução, no qual ambos os métodos de “computação evolucionária” 

se baseiam, é ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Ciclo básico da evolução. Fonte: adaptado de (ALVES, 2015). 
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2.4.2 Estratégias de Evolução (EE) 

 O primeiro modelo conhecido de estratégias evolutivas (EE) foi o 

(1+1)EE, que utilizava um único indivíduo e um único operador genético 

conhecido como mutação. Através desse operador gerava-se um descendente 

a partir do progenitor. O descendente (o indivíduo mutado) substituía o 

progenitor se fosse mais apto (QUESADO, 2008; MICHALEWICZ, 1992). 

 Novas estratégias mais desenvolvidas e abrangentes surgiram com o 

aperfeiçoamento das EE: (i) estratégias         e (ii) estratégias do tipo 

        (QUESADO, 2008): 

i. Nas estratégias         um único indivíduo sobrevive em uma 

geração dando origem a outros indivíduos que, depois de 

selecionados, irão o substituir. Os modelos que seguem essa 

estratégia permitem que o indivíduo mais apto em uma geração 

      possa ser menos apto que o(s) indivíduo(s) de uma geração 

 . Ou seja, esta estratégia não é elitista, facilitando que sejam aceitas 

deteriorações temporárias, o que pode impossibilitar a atração ao 

ótimo (ALVES, 2015). 

ii. Nas estratégias        , os   sobreviventes entre o grupo da 

geração anterior (constituído dos   progenitores e seus   

descendentes) são selecionados para a nova geração. Um indivíduo, 

enquanto for mais apto que os seus descendentes, não será 

substituído. Observa-se que essa estratégia é elitista.  

 A mutação pode ser compreendida como uma perturbação de magnitude  

  adicionada ao indivíduo    em uma geração  , conforme a equação (2.6). 

          (2.6) 

em que   é um vector de   variáveis de decisão e   é a perturbação feita de 

forma aleatória conforme a equação (2.7). 

                       
  (2.7) 
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em que         corresponde a uma distribuição Gaussiana com média zero e 

variância unitária na variável de decisão   e o desvio padrão   é a taxa de 

mutação. 

2.4.3 Programação Evolucionária (PE) 

 O que difere a EE da PE é o operador seleção feita através de torneios 

estocásticos (seleção aleatória com o auxílio de distribuições (MICHALEWICZ, 

1992). 

2.4.4 Algoritmo Genético 

 Entre os anos de 1960 e 1970, o Algoritmo Genético (AG) foi 

desenvolvido por John Holland e seus colaboradores na Universidade de 

Michigan. O AG é um modelo ou abstração da “Teoria da Evolução das 

Espécies” de Charles Darwin baseando-se no conceito de seleção natural 

(ARCANJO, 2014).  

 Na natureza, os indivíduos de uma população competem entre si por 

recursos como água, comida e abrigo. Membros da mesma espécie 

frequentemente competem para atrair um parceiro. Os indivíduos que 

obtiverem o maior êxito na sobrevivência e no acasalamento terão 

relativamente um maior número de descendentes. Logo, os indivíduos mais 

fracos produzirão relativamente poucos ou até nenhum descendente. Isso quer 

dizer que os genes dos indivíduos mais aptos se propagarão a um número 

crescente de indivíduos à medida que as gerações se sucederem. Desta forma 

é que as espécies evoluem com indivíduos cada vez mais aptos para 

sobreviver em seu ambiente, com combinações de boas características de 

diferentes ancestrais: podendo, as vezes, produzir descendentes super fortes, 

cuja aptidão é maior que de qualquer um de seus pais (KOEHLER, 2000). 

 Algoritmos Genéticos trabalham com uma população de indivíduos, no 

qual cada indivíduo representa uma possível solução para um determinado 

problema. Para cada indivíduo é atribuído um valor numérico de aptidão em 

função do quão bom ele é para a solução do problema. Para os indivíduos de 

maior aptidão é atribuída uma maior oportunidade de cruzamento com outros 
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indivíduos na população. Já os indivíduos menos aptos terão menor 

probabilidade de serem selecionados para a reprodução e, à medida que as 

gerações se sucedem, seus genes acabarão desaparecendo da população 

(QUESADO, 2008; CASTOLDI, 2011). 

 A partir da geração atual surge uma nova população que possui uma 

proporção mais alta das características dos indivíduos mais aptos da geração 

anterior. Desta maneira, após várias gerações, os bons genes estarão 

espalhados através da população, sendo misturados com outros genes com 

boas características à medida que as gerações progridem. Por meio do 

favorecimento do acasalamento dos indivíduos mais aptos, as áreas mais 

promissoras no espaço de busca são exploradas. Desta forma certamente o 

AG convergirá para soluções de boa qualidade para o problema, se bem 

implementado e ajustado (KOEHLER, 2000; VIVEIROS, 2007). 

 Os AGs têm como vantagem o fato de serem robustos e poderem 

resolver uma ampla gama de problemas. Apesar de não assegurarem uma 

convergência para o ótimo global do problema, a probabilidade de encontrar o 

mesmo é grande já que eles baseiam sua busca em um conjunto amplo de 

pontos ao mesmo tempo e são baseados em regras de transição 

probabilísticas (ALVES, 2015).  

 Holland foi o primeiro a usar os conceitos de: recombinação (crossover), 

mutação e seleção nos estudos artificiais adaptativos(ARCANJO, 2014; 

GOLDBERG, 1989). 

 As principais características que determinam o desempenho do 

Algoritmo Genético são descritas em (VIVEIROS, 2007): 

i. trabalham com a codificação das variáveis independentes que definem a 

função aptidão. As variáveis independentes podem ser codificadas 

usando um sistema binário (vetor de uns e zeros), números reais e 

outros. Na literatura, a representação codificada das variáveis 

independentes é denominada de cromossomo; 
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ii. a busca começa a partir de uma população de possíveis soluções 

(pontos do espaço de busca), e não a partir de um único ponto. No 

Algoritmo Genético cada indivíduo corresponde a uma estrutura de 

dados formada pelo vetor de variáveis independentes (o cromossomo) e 

o valor numérico da função aptidão; 

iii. os AG precisam somente do valor numérico da função objetivo para 

guiar a busca (diferente de outros métodos determinísticos tradicionais, 

que requerem outras informações para explorar a região de busca, tais 

como as derivadas da função objetivo); 

iv. os AG utilizam regras de transição probabilísticas para obter novos 

indivíduos. 

2.4.4.1  Operadores de Transição 

 O AG aplica sucessivamente, sobre um conjunto de indivíduos, os 

seguintes operadores de transição: seleção, cruzamento e mutação. 

Seleção 

 Este operador tem como propósito selecionar, de forma estocástica, os 

indivíduos para participarem das etapas de cruzamento e mutação. Existem 

vários algoritmos eficientes descritos na literatura para implementar a seleção 

probabilística dos indivíduos. Os mais utilizados são (TANOMARU, 1995; 

ARCANJO, 2014; GOLDBERG, 1989): 

a) Método da Roleta:  

Neste método, o indivíduo possui uma probabilidade de ser selecionado 

proporcional ao valor de sua função aptidão. Pode-se construir uma roleta, 

onde cada individuo possui uma partição proporcional ao valor percentual de 

sua aptidão em relação ao valor da aptidão média da população. Desta 

maneira, a maior probabilidade de seleção estará associada aos indivíduos 

mais aptos.  

Um exemplo de roleta é ilustrado na Figura 2, onde o indivíduo que se 

encontra na área em vermelho possui uma probabilidade igual a 0,10 de ser 

selecionado, correspondendo a 10% do gráfico de pizza. 
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Figura 2: Exemplo de roleta para o Algoritmo Genético. Fonte: (ARCANJO, 2014). 

 

b) Ranking:  

O critério de ranking consiste na ordenação dos indivíduos da população 

de forma crescente em relação aos seus valores de aptidão. Posteriormente, 

especifica-se um número de indivíduos que transmitiram suas características 

para a geração futura; 

 

c) Torneio:  

Esta estratégia retorna o melhor indivíduo de dois resultados obtidos pelo 

método da roleta, beneficiando os indivíduos com maior adaptabilidade. 

 

Cruzamento 

 Este operador é responsável pela recombinação de componentes de um 

cromossomo, associado a um determinado indivíduo, com outros pertencentes 

a outro indivíduo da população. Basicamente, para cada duas soluções 

progenitoras selecionadas, corta-se o seu cromossomo em uma posição 

aleatória, produzindo duas cabeças e duas caudas. Em seguida as caudas são 
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trocadas, gerando dois novos indivíduos, como mostrado na Figura 3. Os 

indivíduos recombinados são previamente selecionados através do operador 

Seleção (CASTOLDI, 2011; VIEIRA, 2014). O esquema apresentado na Figura 

3 é para a codificação binária. Para a codificação real deve-se utilizar outros 

esquemas conforme apresentado em (TAKAHASHI, 2007). 

 

Figura 3: Exemplo de aplicação do operador de cruzamento em um ponto. Fonte: (CASTOLDI, 
2011). 

 

Mutação 

 Alguns indivíduos gerados pela recombinação são escolhidos para 

receberem uma alteração do valor contido em uma determinada posição no 

seu cromossomo correspondente.  O número de indivíduos a serem escolhidos 

para sofrer essa alteração em uma população é baixo (probabilidade de 

mutação baixa). Sendo assim, é garantido que a diversidade genética da 

população seja mantida durante o processo evolutivo, pelo operador de 

Mutação. Isso irá permitir que dados eventualmente perdidos devido à atuação 

dos operadores de Seleção e Cruzamento sejam recuperados e vai garantir 

que novos pontos do espaço de busca sejam explorados (VIVEIROS, 2007). A 

Figura 4 apresenta um exemplo da aplicação do operador de mutação em dois 

cromossomos com codificação binária. Para a codificação real pode-se somar 

um valor aleatório a um dos elementos do cromossomo, conforme explicitado 

na equação (2.6). 
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Figura 4: Exemplo de aplicação do operador de mutação. Fonte (CASTOLDI, 2011). 

  
2.4.4.2  Algoritmo  

 O pseudocódigo do Algoritmo Genético é apresentado no Algoritmo 3. 

Como critério de parada utiliza-se um número máximo de iterações (gerações). 

Algoritmo Genético Etapa 

Início 1 

Inicializar uma população gerada aleatoriamente de N 
cromossomos (soluções candidatas para um problema). 

2 

Repita (até atingir o número máximo de gerações) 3 

Calcular a função aptidão      de cada cromossomo   na 

população.  
4 

Selecionar um par de cromossomos pais da população atual, 
com base no método da Roleta, Ranking ou Torneio. 

5 

Caso um número aleatório sorteado seja menor que a 
probabilidade de Cruzamento: efetuar o cruzamento utilizando o 
par de cromossomos selecionados na etapa anterior. Caso 
contrário, formar dois filhos que são cópias exatas dos seus 
pais. 

6 

Se um número aleatório for menor que a probabilidade de 
mutação: efetuar a mutação nos indivíduos gerados na etapa 
anterior (cruzamento) 

7 

Substituir a população atual pela nova população. 8 

Fim-Repita 9 

Fim 10 

Algoritmo 3: Algoritmo Genético. 
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 É esperado que um ou mais cromossomos sejam altamente aptos, 

quando uma geração é criada. No entanto, o comportamento do algoritmo 

depende da sua correta parametrização e codificação. O sucesso do algoritmo 

depende muitas vezes dos parâmetros considerados, tais como as 

probabilidades de cruzamento, de mutação e do tamanho da população. 

 

2.5 Otimização Baseada no Enxame de Partículas (PSO) 

2.5.1 Conceituação 

 O algoritmo PSO foi desenvolvido em (KENNEDY e EBERHAT, 1995), 

baseando-se no comportamento social de populações de pássaros e cardumes 

de peixes na busca do alimento (SERAPIÃO, 2009). 

 O algoritmo se comporta através de uma teoria sócio-cognitiva muito 

simples. Cada indivíduo de uma população possui sua própria experiência, 

correspondendo à aprendizagem individual (fator cognitivo). Os indivíduos 

também possuem conhecimento sobre como os seus vizinhos se comportam já 

que são sociais, o que corresponde à transmissão cultural (fator social). Logo, 

um indivíduo toma uma decisão em função do desempenho de alguns de seus 

vizinhos e do seu desempenho individual no passado (SERAPIÃO, 2009; 

PERES, 2016).  

 São utilizados três princípios para resumir o processo de adaptação 

cultural (KENNEDY, EBERHART e SHI, 2001): 

i. Avaliação: os indivíduos possuem a capacidade de sentir o ambiente de 

forma a estimar seu próprio comportamento; 

ii. Comparação: os indivíduos usam uns aos outros como referência 

comparativa; 

iii. Imitação: a imitação é central em organizações sociais humanas e é 

importante para a aquisição e manutenção das habilidades mentais. 
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 Dessa maneira o PSO, assim como as outras abordagens de inteligência 

coletiva, está baseado em uma população de indivíduos que são capazes de 

interagir entre si (SERAPIÃO, 2009).  

 De forma análoga, (PERES, 2016) descreve o PSO da seguinte 

maneira: (i) a procura pelo alimento é associada à busca por soluções de boa 

qualidade para um problema de otimização, (ii) cada partícula da população 

está associada a um vetor solução N-dimensional, (iii) o fator cognitivo (melhor 

experiência individual) está associado à melhor solução encontrada por cada 

partícula e (iv) o fator social (melhor experiência do grupo) está associado à 

melhor solução encontrada pela população. Uma função aptidão ou Fitness 

está associada à cada partícula. 

2.5.2 Equações de Movimento 

 O algoritmo do PSO foi desenvolvido com base nos conceitos de 

posição e velocidade. A solução do problema é representada pela posição e a 

velocidade apresenta a direção de busca que é determinada a partir de três 

diferentes termos (DILL, 2013): 

i. Inércia: conduz o indivíduo para a direção que este vinha seguindo; 

ii. Memória: atrai o indivíduo para a melhor posição encontrada por ele 

durante sua trajetória; 

iii. Cooperação: conduz o indivíduo para a melhor posição até então 

encontrada pelo enxame. 

Em uma determinada iteração  (geração), cada partícula   está 

associada a uma velocidade   
 , uma posição   

  e uma memória da sua melhor 

posição durante o processo de busca       . Essas grandezas são vetores N-

dimensionais que possuem a mesma dimensão do espaço de busca. As 

coordenadas da melhor posição corrente de toda a população (aquela que 

fornece o menor valor para a função aptidão entre todas as partículas – para 

um problema de minimização) são armazenadas em um vetor       (SHI e 

EBERHART, 1998).  A velocidade   
    de cada partícula é atualizada a cada 

geração de acordo com a equação (2.8). 
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   (2.8) 

em que          são números aleatórios obtidos de uma distribuição uniforme, 

        são constantes de aceleração positivas associadas aos fatores cognitivo 

e social. Na equação (2.8) é possível identificar três componentes: 

i. Inércia (     
 ): essa componente fornece uma memória da direção dos 

vôos anteriores da partícula e impede que esta mude drasticamente de 

direção. Ela é importante para que a partícula possa escapar de 

soluções de má-qualidade; 

ii. Cognitivo                  
   : essa componente representa uma 

tendência dos indivíduos regressarem as suas melhores posições 

passadas; 

iii. Social (               
  ): componente responsável por direcionar a 

partícula para a melhor posição corrente do enxame. 

O termo    é uma constante de inércia na geração   que controla a 

capacidade de busca global e local do método. Essa constante varia ao longo 

das iterações, de acordo com a equação (2.9). 

         
         

    
   (2.9) 

em que      e      representam os valores máximos e mínimos da constante 

de inércia e      é o número máximo de gerações. 

 A equação (2.10) limita a velocidade de   
    para que seja reduzida a 

probabilidade das partículas abandonarem o espaço de busca.  

  
     

  
                     

         

                       
                         

                      
                        

  (2.10) 

 As equações (2.11) e (2.12) descrevem, respectivamente, o 

deslocamento de uma partícula no espaço de busca e os limites das variáveis 

de otimização que a nova posição   
    deve satisfazer. 
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    (2.11) 

  
     

  
                     

              

                      
                        

                      
                        

  (2.12) 

 Ao final de cada geração   um valor de aptidão é calculado para cada 

partícula atualizada. Se o valor da aptidão associada a   
    for melhor que a 

aptidão de       , muda-se a aptidão de        para a aptidão de   
   , ou seja, 

       =   
   . E se a aptidão de   

    for melhor que a aptidão de       , muda-

se a aptidão de       para a aptidão de   
   , ou seja,       =   

   . 

2.5.3 Algoritmo 

 O algoritmo do PSO é apresentado no Algoritmo 4. Como critério de 

parada o algoritmo utiliza o número máximo de gerações. 

Algoritmo do PSO Etapa 

Início 1 

Definir a função objetivo e as variáveis do problema e inicializar os 
parâmetros do algoritmo. 

2 

Inicializar contador de gerações     . 3 

Inicializar as posições   
  e velocidade   

  de todas as partículas 

dentro dos limites permitidos. 
4 

Calcular a função aptidão associada a cada partícula. 5 

Para todas as partículas fazer:          
  e encontrar a melhor 

posição global      . 
6 

Repita (até atingir o número máximo de gerações) 7 

Para Todas as Partículas Faça 8 

Atualizar a velocidade   
    por meio da Equação (2.8) e testar 

a factibilidade usando a Equação (2.10). 
9 

Atualizar a posição   
    por meio da Equação (2.11) e testar a 

factibilidade usando a Equação (2.12). 
10 

Calcular a função aptidão associada à partícula. 11 
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Se o valor da função aptidão for menor que a da melhor 

posição individual corrente, fazer:          
   . 

12 

Fim-Para 13 

Encontrar a melhor solução corrente      . 14 

      15 

Fim-Repita 16 

Fim 17 

Algoritmo 4: PSO. 

 

2.5.4 Ajuste dos Parâmetros 

 O ajuste dos parâmetros de qualquer algoritmo de otimização é de 

extrema importância, já que o ajuste incorreto pode deteriorar a eficiência do 

processo de busca. O conjunto de parâmetros deve ser ajustado tal que o 

problema de otimização seja resolvido de forma eficiente (PERES, 2016).  

 O número de partículas a serem utilizadas na população deve ser 

escolhido na faixa de 20 a 50 e esse é o primeiro parâmetro a ser ajustado 

(DEL VALLE, VENAYAGAMOORTHY e MOHAGHEGHI, 2008).  

 Outro parâmetro a ser ajustado é a constante de inércia   . Esse 

parâmetro, quando pequeno, faz com que o algoritmo fique mais suscetível a 

realizar uma busca local. Quando assume um valor grande, faz com que os 

indivíduos explorarem novas áreas do espaço de busca (DEL VALLE, 

VENAYAGAMOORTHY e MOHAGHEGHI, 2008).  De acordo com (PERES, 

2016), o valor ideal inicial seria um    grande na faixa de 0,8 a 1,2, permitindo 

inicialmente uma busca global. Depois esse valor deve ser reduzido 

gradativamente até 0,4 no intuito de que nas melhores regiões identificadas 

seja feita uma busca local. 

 As constantes de aceleração    e    para inúmeros problemas são 

considerados        , representando uma boa escolha (PERES, 2016; SHI 

e EBERHART, 1998). Outras opções de valores para essas constantes são 

apresentadas logo abaixo (VALLE, 2014; SHI e EBERHART, 1998): 
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      : as partículas são atraídas em direção à média de        e 

      ; 

        : as partículas provavelmente irão atingir rapidamente os 

seus limites e não vão encontrar soluções de boa qualidade, já que as 

mesmas voam aleatoriamente no espaço de busca; 

       e      : as partículas serão atraídas para um único ponto, que é 

a melhor solução do enxame, no entanto, será realizada uma busca 

local ao redor da melhor solução corrente; 

       e      : é feita uma busca local ao redor das melhores soluções 

individuais das partículas, já que todas buscarão por soluções de boa 

qualidade baseadas em sua própria experiência; 

      : pode levar a uma convergência lenta do algoritmo, já que cada 

partícula é mais fortemente influenciada por sua melhor posição; 

      : pode ocasionar uma convergência prematura do algoritmo 

devida a perda da diversidade da população, já que as partículas 

tenderão a seguir a melhor posição global. 

 

2.5.5 Avanços no Algoritmo PSO 

 Muitas abordagens foram introduzidas para aperfeiçoar o PSO, com o 

intuito de evitar os fenômenos de convergência prematura ou divergência. Os 

esquemas mais representativos são descritos a seguir: 

 Peso de inércia da velocidade (SHI e EBERHART, 1998); 

 Fator de constrição    , que é um fator de amortecimento 

baseado nos parâmetros cognitivo e social para limitar a 

velocidade da partícula (CLERC, 1999; EBERHART e SHI, 

2000); 
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 Operação de cruzamento baseado nos mecanismos de 

reprodução dos algoritmos genéticos (LOVBJERG, 

RASMUSSEN e KRINK, 2001); 

 EPSO: faz uso da distribuição gaussiana nos parâmetros de 

inércia, cognitivo e social (MIRANDA e FONSECA, 2002); 

 DEPSO: Inclusão de um operador de evolução diferencial na 

partícula (ZHANG e XIE, 2003); 

 KPSO: filtro de Kalman para atualização das posições das 

partículas (MONSON e SEPPI, 2004); 

 Autoadaptação (LU e HOU, 2004); 

 FATPSO: Turbulência adaptada nebulosamente (LIU e 

ABRAHAM, 2005); 

 CSV-PSO: ajusta dinâmica e não-linearmente o peso de inércia, 

o limite da velocidade de vôo e o espaço de vôo das partículas 

(CHEN e FENG, 2005); 

 DPSO: conceitos de seleção natural (TILLET, RAO, et al., 2005); 

 INPSO: vizinhança independente com subenxames 

independentes (GROSAN, ABRAHAM, et al., 2005); 

 

2.6 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou uma revisão dos métodos a serem utilizados 

nessa dissertação, algoritmos baseados na direção de busca e 

metaheurísticas, para o ajuste de Estabilizadores de Sistemas de Potência. 

 Adicionalmente foi feita uma apresentação detalhada sobre a 

Computação Evolucionária e do método PSO para um melhor entendimento do 

leitor acerca do método de otimização EPSO que será abordado no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 3 – EPSO 

 

3.1 Considerações Iniciais 

Este capítulo apresenta as definições e os conceitos básicos do método 

EPSO, utilizado como base para os desenvolvimentos propostos no presente 

trabalho. 

3.2 Conceituação do Algoritmo 

 Uma quantidade significativa de algoritmos foi desenvolvida sob o 

conceito de Computação Evolucionária, inspirados na Teoria da Evolução das 

Espécies de Darwin (PRINGLES, GARCES e MIRANDA, 2002). Nesse 

contexto é que foi proposta a Evolutionary Particle Swarm Optimization 

(Otimização baseada em Enxame de Partículas Evolutivo ou Algoritmo Enxame 

de Partículas Evolutivo). O EPSO foi originalmente idealizado em (MIRANDA e 

FONSECA, 2002), que incluiu ao método PSO, características auto 

adaptativas, reduzindo a necessidade do ajuste manual de seus parâmetros. 

O EPSO é um método baseado nos conceitos de Computação 

Evolucionária (EC - Evolutionary Computation) e de Otimização baseada em 

Enxame de Partículas (PSO - Particle Swarm Optimization).  Assim como no 

PSO, o algoritmo EPSO é baseado em um conjunto de partículas que evoluem 

no espaço de busca tentando encontrar um ponto ótimo. A diferença encontra-

se na evolução, que não é apenas vista no comportamento social e cognitivo 

das partículas, mas também nos pesos que afetam o movimento desses 

enquanto progridem no espaço de busca (MIRANDA e FONSECA, 2002). 

 Uma das principais vantagens do EPSO é a sua característica auto-

adaptativa, que ajusta automaticamente os seus parâmetros (pesos associados 

à equação de movimento). Normalmente a adaptação é comandada por regras 

e, na maioria dos casos, essas regras são heurísticas e dependem em grande 

parte do conhecimento dos pesquisadores observando como o algoritmo se 
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comporta frente a um tipo de problema (MIRANDA, CERQUEIRA e 

MONTEIRO, 2006). Logo, o método auto-adaptativo faz com que o próprio 

algoritmo desenvolva um processo de mudança de comportamento, em vez de 

obedecer a uma regra externa.  

 O EPSO reúne características dos dois métodos (PACHECO, 2013):  

 PSO: troca de informações (comportamento social) e memória 

associada às melhores soluções individual e global; 

 Computação Evolucionária: as características das soluções são 

sucessivamente mutadas e passadas para as gerações seguintes 

através de um processo de seleção. 

O PSO e o EPSO são similares no fato que em uma geração  , à cada 

partícula   está associada: (i) uma velocidade   
 , (ii) uma posição   

  e (iii) uma 

memória da sua melhor posição durante o processo de busca        (fator 

cognitivo). Adicionalmente as partículas se movem com base em seu 

comportamento cognitivo e social. 

Ao contrário do que ocorre no PSO, no EPSO as partículas reproduzem 

e evoluem ao longo de várias gerações de acordo com as seguintes etapas: 

 REPLICAÇÃO: Cada partícula é replicada um número de vezes, 

dando origem a novas partículas iguais; 

 MUTAÇÃO: os parâmetros estratégicos (pesos   ) que afetarão o 

movimento das partículas são mutados; 

 REPRODUÇÃO: para cada partícula, um sucessor é gerado de 

acordo com a regra do movimento da partícula; 

 AVALIAÇÃO: Cada sucessor será avaliado com uma função 

aptidão; 

 SELEÇÃO: por meio de um torneio, as melhores partículas 

sobrevivem para formar uma nova geração. 
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3.3 Equações de Movimento da Partícula 

 As partículas originais (progenitoras) e clones possuem as seguintes 

regras de movimento ou reprodução: assim como no PSO, dada uma partícula 

  
 , uma nova partícula   

    resulta da equação (3.1) (MENDONÇA, 2008). O 

cálculo da velocidade da partícula no EPSO é realizado de acordo com a 

equação (3.2):  

  
      

    
    (3.1) 

  
       

    
     

            
      

         
    

   (3.2) 

em que       é a melhor solução encontrada pela partícula   em sua vida 

passada até a geração atual,       
  é o melhor ponto encontrado pelo enxame 

de partículas em suas vidas passadas até a geração atual,   
  é a localização 

da partícula   na geração   e   
  é a velocidade da partícula   na geração   

(MIRANDA e FONSECA, 2002; MIRANDA, 2008).  

 A velocidade da partícula,   
  é composta de três termos, ponderados 

pelos seguintes pesos: 

    
 : peso associado à inércia (a partícula tende a se mover na 

mesma direção que o movimento anterior); 

    
 : peso associado à memória (a partícula é atraída pela sua 

melhor posição histórica); 

    
 : peso associado ao intercâmbio, cooperação ou troca de 

informações (a partícula é atraída para a melhor solução  encontrada 

pelo enxame). 

 Na regra do movimento, o símbolo   indica que esses parâmetros 

apresentam uma evolução via processo de mutação. Esta é uma das 

diferenças com o método PSO. A regra de mutação que afeta os pesos é 

apresentada na equação (3.3). 

   
                 (3.3) 
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em que        é uma variável aleatória com distribuição gaussiana (média zero 

e variância unitária) e   é um parâmetro de aprendizagem fixado externamente 

e que controla a amplitude das mutações.  

 Além disso, a melhor solução global       é perturbada aleatoriamente 

conforme a equação (3.4). Essa é uma diferença interessante em relação ao 

PSO, que é o tratamento dado ao melhor ponto encontrado até o momento, 

representado pelo      . A idéia é orientar o movimento das partículas para 

uma região ao redor da melhor solução corrente, ao invés de simplesmente  

atraí-las para ela (DIAS, 2009).  

      
           

        (3.4) 

em que    
  é o quarto parâmetro estratégico (peso) associado à partícula  . Ele 

controla a amplitude da mutação de       para uma pesquisa local, onde é 

mais provável encontrar a melhor solução (assumindo que não foi encontrada 

durante o processo) ou, pelo menos, uma solução melhor do que a atual      . 

Este peso    
  também é mutado de acordo com a equação (3.3). 

 Com base no que foi anteriormente descrito, observa-se que existe um 

processo auto-adaptativo, no qual os pesos são mutados ao longo das 

gerações, orientando o enxame de partículas e evitando a estagnação em 

certas regiões do espaço de busca. A Figura 5 apresenta o movimento de uma 

partícula   localizada inicialmente em um ponto   
 , em uma geração    em 

direção ao ponto   
    na geração (    . Observa-se a influência dos três 

termos: de inércia, de memória e de cooperação. Nesse último termo, deve-se 

notar o intervalo difuso em torno da melhor posição global (      
 ): a atração 

efetua-se para uma vizinhança definida por uma distribuição Gaussiana da 

melhor solução corrente de        (PACHECO, 2013; DIAS, 2009).  
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Figura 5: Ilustração do movimento de uma partícula no EPSO. Fonte: adaptado de (DIAS, 
2009). 

 

3.4 Algoritmo  

 O pseudocódigo do EPSO é apresentado no Algoritmo 5. Como critério 

de parada utiliza-se o número máximo de gerações. Ressalta-se que os passos 

em destaque são as etapas que diferem o EPSO do PSO. 

 

Algoritmo EPSO Etapa 

Início 1 

Definir a função objetivo, as variáveis do problema e inicializar os 
parâmetros do algoritmo. 

2 

Inicializar contador de gerações    . 3 

Inicializar a posição   
  e a velocidade   

  de todas as partículas 

dentro dos limites permitidos. 
4 

Adicionar os pesos iniciais a um vetor de pesos 

  
     

    
    

    
   . 

5 

Calcular a função aptidão associada a cada partícula. 6 

Para todas as partículas fazer:          
  e encontrar a melhor 

posição global      . 
7 



Capítulo 3 - EPSO  

___________________________________________________________________43 

 

Repita (até atingir o número máximo de gerações) 8 

Para Todas as Partículas Faça 9 

Criar clones das posições    
    

  e da sua velocidade 

   
    

 . 

Criar clone dos pesos    
    

 . 

10 

Mutar os pesos dos clones    
 . 11 

Atualizar a velocidade    
    e testar a factibilidade do clone. 

Atualizar a posição    
    e testar a factibilidade do clone. 

12 

Atualizar a velocidade   
    e testar a factibilidade (população 

progenitora corrente). 

Atualizar a posição   
    e testar a factibilidade (população 

progenitora corrente). 

13 

Calcular a função aptidão associada ao clone. 14 

Calcular a função aptidão associada à partícula (população 
progenitora corrente). 

15 

Se o valor da função aptidão CLONE for menor que a da 
função aptidão, fazer:  

   çã       ã      çã       ã          

       

       

       

16 

Se o valor da função aptidão for menor que a da melhor 

posição individual corrente, fazer:          
   . 

17 

Fim-Para 18 

Encontrar a melhor solução corrente       19 

      22 

Fim-Repita 23 

Fim 25 

Algoritmo 5: EPSO. 

 



Capítulo 3 - EPSO  

___________________________________________________________________44 

 

3.5 Ajustes dos Parâmetros  

 Assim como no método do PSO, o primeiro parâmetro a ser ajustado é o 

número de indivíduos a serem utilizados na população. Esse valor pode ser 

escolhido na faixa de 20 a 50 indivíduos (DEL VALLE, VENAYAGAMOORTHY 

e MOHAGHEGHI, 2008). 

 Devido à característica auto-adaptativa do EPSO, o único ajuste 

necessário é no parâmetro de aprendizado (  ), que é um valor fixado 

externamente que controla a amplitude das mutações. Valores reduzidos na 

faixa de 0,01 são recomendados  (MARTINS, 2013; PIRES, 2012; PACHECO, 

2013). 

   

3.6 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou uma revisão do método EPSO que será 

hibridizado com algoritmos de busca local para o ajuste dos Estabilizadores de 

Sistemas de Potência. 
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Capítulo 4 – ESTABILIDADE A 

PEQUENAS PERTURBAÇÕES 

 

4.1 Considerações Iniciais  

 Neste capitulo serão apresentados os conceitos básicos de estabilidade 

a pequenas perturbações, necessários para o entendimento do tema nesta 

dissertação. 

  

4.2 Estabilidade de Sistemas Elétricos 

 A habilidade de se fornecer energia ininterruptamente é imprescindível 

para a operação adequada dos sistemas de potência. Uma operação aceitável 

dos sistemas elétricos requer o fornecimento de energia às cargas, com tensão 

e frequência constantes. Os geradores síncronos com seus controladores 

satisfazem tais exigências, desde que adequadamente ajustados (DILL, 2013).  

 Variações de carga e mudanças topológicas em determinadas áreas 

podem afetar o sincronismo entre fontes de geração de energia, podendo 

provocar a interrupção do fornecimento de energia em todo o sistema (PERES, 

2016). Esta é a principal razão para o estudo da estabilidade dos sistemas 

elétricos, os quais devem ser capazes de operar de forma estável sob 

condições normais de operação, bem como sob condições adversas (DILL, 

2013).   

 A habilidade do SEP em manter-se em sincronismo depois de uma 

pequena perturbação (variações de carga e de geração) corresponde a 

Estabilidade a Pequenas Perturbações. Tal análise é realizada utilizando 

equações linearizadas considerando um determinado ponto de operação 

(PERES, 2016; KUNDUR, 1994). 
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 A estabilidade dos Sistemas Elétricos de Potência pode ser classificada 

em Estabilidade de Tensão, Estabilidade da Frequência e Estabilidade 

Eletromecânica ou Angular (KUNDUR, 1994). 

 A Estabilidade Eletromecânica Angular pode ser definida como a 

capacidade das máquinas síncronas de um SEP interligado de se manter em 

sincronismo após um distúrbio. Quando tal condição é satisfeita, os ângulos 

internos dos geradores alcançam um novo valor, retornando para a velocidade 

síncrona após a restauração do equilíbrio entre os torques mecânico e elétrico 

(KUNDUR, 1994). 

 De acordo com (BARBOSA, 1999), quando ocorre um distúrbio, alguns 

geradores vão acelerar ou desacelerar. Se um gerador assume uma velocidade 

maior que a velocidade de outro gerador, a posição angular do gerador mais 

rápido irá avançar, ocasionando a transferência de parte da carga do gerador 

mais lento para o mais rápido, reduzindo a diferença de velocidade e 

restaurando o sincronismo entre as unidades. No entanto, a partir de certo 

ponto, o aumento da separação angular resultará na diminuição da potência 

transferida, já que a relação potência-ângulo é não linear. Com isso o sistema 

será conduzido para a instabilidade, já que esse processo faz com que a 

posição angular do gerador mais rápido aumente. 

 Segundo (KUNDUR, 1994), a estabilidade angular pode ser dividida em 

duas categorias: 

I. Estabilidade Transitória: habilidade dos geradores manterem o 

sincronismo após o SEP ser submetido a uma perturbação 

severa. Sua análise é feita por meio de ferramentas de simulação 

no domínio do tempo considerando as não linearidades do 

sistema. 

II. Estabilidade a Pequenas Perturbações (ou a pequenos sinais): é 

a habilidade do SEP em manter-se em sincronismo depois de 

uma pequena perturbação, seja ela de carga ou geração. A 

análise é realizada utilizando equações linearizadas em um 

determinado ponto de operação e técnicas de análise modal. 
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A Figura 6 exemplifica, por meio do fluxograma, a classificação da 

estabilidade de um sistema de potência. Adicionalmente, em negrito, é 

apresentado o tipo de estabilidade que será analisado nesta dissertação. 

 
Figura 6: Classificação da estabilidade do sistema de potência. Fonte: adaptado de (KUNDUR, 

PASERBA, et al., 2004) 

A falta de torque de amortecimento provoca as oscilações 

eletromecânicas. Nos primeiros instantes de uma redução da potência elétrica 

a inércia das máquinas evita que a potência mecânica seja reduzida, isso faz 

com que o rotor acelere, aumentando o ângulo do rotor e consequentemente 

provocando as oscilações (KUNDUR, 1994). 

 

4.3  Modelagem Dinâmica do Sistema Elétrico de Potência  

 Um conjunto de equações não lineares algébricas e diferenciais 

descreve a dinâmica de um SEP, conforme apresentado a seguir: 

 A equação (4.1) representa as equações diferenciais associadas aos 

geradores, cargas, dispositivos dinâmicos e controladores, em que:  
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     é o vetor de variáveis de estado do sistema,      é o vetor de 

variáveis algébricas e      é o vetor de variáveis de entrada.  

            (4.1) 
 

 A equação (4.2) corresponde às equações algébricas que definem o 

sistema de transmissão e as relações algébricas nos controladores. 

           (4.2) 

 A equação (4.3) define as variáveis de saída do sistema     , como a 

potência elétrica, velocidade dos geradores, tensão nas barras, etc. 

           (4.3) 

 Como citado anteriormente, as equações (4.1)-(4.3) podem ser 

linearizadas em torno de um ponto de equilíbrio           . Após manipulações 

para eliminação das variáveis algébricas   obtem-se o modelo em espaço de 

estados apresentado nas equações (4.4) e (4.5) (KUNDUR, 1994): 

         (4.4) 

        (4.5) 

 As matrizes       e   representam o sistema linearizado em torno de 

um ponto de equilíbrio, na forma de espaço de estados e no domínio do tempo. 

Onde   é a matriz de estados (n x n),   representa a matriz de entrada (n x p), 

  representa a matriz de saídas (q x n) e   representa a matriz de transmissão 

direta (q x p). 

4.4 Análise Modal  

 A análise de estabilidade a pequenas perturbações pode ser avaliada 

por meio de técnicas de análise modal. Tal análise permite a avaliação dos 

autovalores dando um diagnóstico da estabilidade do sistema em um 

determinado ponto de operação. 

 As equações (4.6) e (4.7) representam os autovetores à direta e a 

esquerda    e   , associados ao i-ésimo autovalor   , respectivamente. 
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         (4.6) 

         (4.7) 

 A equação (4.8) representa como é feito o cálculo dos autovalores, onde 

o autovalor    é um número complexo com partes real e imaginária conforme 

apresentado na equação (4.9).  

              (4.8) 

          (4.9) 

 A estabilidade é determinada a partir da equação (4.9) seguindo os 

seguintes critérios (VIEIRA, 2014): 

 Um autovalor real negativo representa um modo não oscilatório. Quanto 

maior a sua magnitude, mais rápido é o decaimento. Um autovalor real 

positivo representa uma instabilidade aperiódica. 

 Os autovalores complexos ocorrem em pares conjugados e cada par 

corresponde a um modo de oscilação. A parte real do autovalor fornece 

o decaimento e a parte imaginária fornece a frequência de oscilação. 

Um autovalor com parte real positiva representa uma oscilação de 

amplitude crescente e um autovalor com parte real negativa representa 

uma oscilação amortecida. 

 De acordo com (KUNDUR, 1994), cada autovalor possui um fator de 

amortecimento    e uma frequência de oscilação    e está associado a um 

determinado modo de oscilação, conforme as equações (4.10) e (4.11). 

    
  

   
    

 

 (4.10) 

   
  

  
 (4.11) 
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4.5 Sistema Máquina Barra Infinita (MBINF) 

 Em 1952 foi proposto por W. G. Heffron e R. A. Phillips, um modelo 

linearizado para estudos da estabilidade a pequenos sinais de um Sistema 

Máquina Barra Infinita também conhecido como Modelo de Heffron-Phillips 

(Modelo-HP) (HEFFRON e PHILLIPS, 1952). Esse modelo permite a análise da 

oscilação entre um gerador e o resto do sistema (equivalente), capturando os 

efeitos das oscilações de natureza local, na faixa de 1-3 HZ.  

4.5.1 Descrição do Modelo - HP 

 O Modelo-HP foi utilizado por Demello e Concordia em 1969 para 

desenvolver os conceitos de estabilizadores de Sistemas de Potência para o 

amortecimento de oscilações eletromecânicas de baixa frequência (DEMELLO 

e CONCORDIA, 1969). A Figura 7 ilustra o Sistema MBINF.  

 

Figura 7: Sistema Máquina Barra Infinita. Fonte: (PERES, 2017). 

As seguintes considerações são feitas sobre o Modelo-HP (PERES, 

2017): 

 a Potência Mecânica não varia rapidamente e é constante, exceto pela 

ação do regulador de velocidade; 

 a resistência do estator é nula (    ); 

 a dinâmica dos enrolamentos amortecedores (eixo q) é desprezada, 

logo: 

i.      ; 

ii. Considera-se a dinâmica de 2 enrolamentos: armadura (estator) e 

campo (rotor: eixo d); 
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 carga somente na Barra Infinita; 

 quando a dinâmica dos enrolamentos amortecedores é desprezada na 

análise o       ; 

 para que os torques elétrico e mecânico sejam aproximados pelas 

potências elétrica e mecânica a velocidade   do rotor não se afasta 

muito da velocidade síncrona    (1 pu). 

 As variáveis do modelo HP são divididas em três categorias: entrada, 

estado e saída, conforme esquematizado na Figura 8. 

i. Entrada: torque mecânico da turbina (  ) e tensão de campo    ; 

ii. Estado: Ângulo de Carga ( ), desvio de velocidade (  ) e tensão 

proporcional ao fluxo no eixo d (  
 ); 

iii. Saída: Ângulo de Carga ( ) e Tensão Terminal (  ). 

 

Figura 8: Estrutura do modelo H-P.  Fonte: (PERES, 2017). 

 

4.5.2 Equações do Modelo - HP 

 De acordo com (PERES, 2017), as equações do Modelo HP são 

classificadas em: 

i. Algébricas: são associadas ao estator da máquina e à rede elétrica: as 

equações do estator são apresentadas em (4.12)-(4.13). A equação 

algébrica relacionada à rede elétrica é apresenta em (4.14). 
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     (4.12) 

            
     (4.13) 

       
             

      
 (4.14) 

ii. Diferenciais: são associadas à dinâmica eletromecânica e de campo da 

máquina. As equações são apresentadas em (4.15)-(4.17): 

  

  
      

(4.15) 

  

  
 
   

   
 
  

  
                 (4.16) 

   
 

  
 

 

   
            

        
   (4.17) 

 Tanto as equações algébricas quanto as equações diferenciais seguem 

as seguintes terminologias: 

  : velocidade do rotor em rad/seg; 

  : ângulo do rotor da máquina em rad; 

  : constante de inércia da máquina em seg; 

   : potência mecânica no eixo; 

   : potência elétrica fornecida pela máquina; 

  : coeficiente de amortecimento em (pu de potência)/(pu-rad/seg); 

   ,   : tensões terminais da máquina de eixo em quadratura e direto (q 

e d); 

   ,   : correntes injetadas no sistema pela máquina em fase com os 

eixos q e d; 

  
  ,   

 : reatâncias transitórias de eixo q e d; 

   : reatância síncrona de eixo d; 

   : resistência de armadura (estator) que é nula para o Modelo-HP; 

  
  : tensão transitória interna da máquina no eixo em quadratura (eixo 

q); 

    : tensão de campo do gerador; 
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  : constante de tempo transitória de eixo direto com o estator em 

aberto (seg). 

Demais grandezas são dadas em pu (reatâncias, resistências, potências, 

tensões e correntes). As equações associadas à máquina síncrona estão nas 

referências dq da própria máquina. Já a equação relacionada à rede elétrica 

está na referência fixa do sistema, real e imaginário. 

 

4.5.3 Linearização das Equações 

 A estabilidade local do sistema, em um ponto de operação (  ,   ,   ), 

pode ser avaliada a partir de um modelo linearizado. Logo, as equações 

apresentadas anteriormente são linearizadas dando origem a seis constantes 

(  ,...,   ) cujos valores dependem do ponto de operação e dos parâmetros do 

sistema (PERES, 2017; DEMELLO e CONCORDIA, 1969).  As equações 

linearizadas são apresentadas em (4.18)-(4.22).  

    
   

  
  

    
  

  
  

    
    

  
      

 

  
     (4.18) 

            (4.19) 

    
   

 

      
     

  
  
   
     

 

   
       (4.20) 

       
    
  

 
  
  

             (4.21) 

                
  (4.22) 

 

4.5.4 Diagrama de blocos 

 Após a aplicação da Transformada de Laplace nas equações 

linearizadas (4.18)-(4.22), é possível construir o diagrama de blocos para o 

Modelo de Heffron-Phillips, conforme apresentado na Figura 9. O modelo do 

sistema de excitação a ser utilizado é expresso pelo termo  

      .  
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Figura 9: Diagrama de blocos do Modelo de Heffron-Phillips. Fonte: (PERES, 2016). 

 Quando considerado o sistema de excitação estático, a função  

       é dada pela equação (4.23). 

       
  

     
 (4.23) 

 

4.5.5 Modelagem em Espaço de Estados 

 Utilizando as equações linearizadas anteriormente e considerando o 

sistema de excitação estático, a modelagem em espaço é apresentada em 

(4.24) e (4.25) (PERES, 2017).   
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                           (4.25) 
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4.6 Análise dos Torques de Sincronização e Amortecimento 

 O torque elétrico em um gerador síncrono é composto por duas 

parcelas: o torque de sincronização em fase com o desvio angular, equação 

(4.26), e o torque de amortecimento em fase com o desvio de velocidade, 

equação (4.27). A equação do torque elétrico total é apresentada na equação 

(4.28) (PERES, 2016).   

          (4.26) 

          (4.27) 

                (4.28) 

em que,    é o coeficiente de torque sincronizante e    é o coeficiente de 

torque de amortecimento. 

 Através desses torques é possível analisar a estabilidade do sistema, 

complementando a análise baseada nos autovalores da matriz de estados. A 

estabilidade do sistema só ocorrerá quando ambos os coeficientes de torque 

forem positivos, como apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10: Sistema Estável para      e     . Fonte: (PERES, 2016). 
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 Na ausência de torque de amortecimento tem-se um problema de 

instabilidade oscilatória, como apresentado na Figura 11. Esse problema pode 

ser resolvido com o uso de estabilizadores de sistemas de potência.  

 

Figura 11: Sistema com Instabilidade Oscilatória para      e     . Fonte: (PERES, 2016). 

 

 Na ausência de torque sincronizante tem-se um problema de 

instabilidade aperiódica, como é apresentado na Figura 12. Para solucionar 

esse tipo de instabilidade deve-se fazer o uso de sistemas de excitação 

estáticos com altos ganho e baixas constantes de tempo. 
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Figura 12: Sistema com Instabilidade Aperiódica para      e     .  Fonte: (PERES, 2016). 

Conforme apresentado, observa-se a necessidade de um equipamento 

que adicione torque de amortecimento aos geradores. A adição de um sinal 

estabilizante no regulador de tensão das máquinas síncronas visando modular 

a tensão de excitação com o objetivo de amortecer as oscilações foi proposto 

em (DEMELLO e CONCORDIA, 1969). O Estabilizador de Sistemas de 

Potência é o equipamento responsável por realizar essa modulação. O sinal de 

desvio de velocidade foi utilizado nos estudos de (DEMELLO e CONCORDIA, 

1969) como entrada para o estabilizador. 

4.7 Sistema Multimáquinas 

O modelo anteriormente apresentado (Modelo de Heffron-Phillips) é 

adequado para o estudo de estabilidade em um sistema máquina barra infnitia. 

Para sistemas com vários geradores, denominados de multimáquinas, a 

modelagem é mais complexa e pode ser obtida em (KUNDUR, 1994).  

De forma simplificada a modelagem em espaço de estados para um 

sistema com    geradores é apresentada nas equações (4.29) e (4.30). 

              (4.29) 

             (4.30) 
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em que      corresponde às tensões de referência         e       corresponde 

aos desvios de velocidade        dos    geradores. De forma análoga ao 

exposto anteriormente, a estabilidade do sistema multimáquinas pode ser 

avaliada a partir dos autovalores da matriz de estados  . 

4.8 Considerações Finais  

 Esse capítulo apresentou os conceitos básicos de estabilidade a 

pequenas perturbações em SEP bem como a metodologia de análise 

considerando o modelo de Heffron Phillips e o modelo multimáquinas.  
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Capítulo 5 – METODOLOGIA 

PROPOSTA 

 

5.1 Considerações Iniciais 

 Nesse capítulo são apresentadas as metodologias desenvolvidas para o 

projeto de estabilizadores de sistemas de potência bem como a formulação 

matemática do problema. Também são apresentadas a modelagem em malha 

aberta e fechada, a estrutura dos controladores e a descrição de todas as 

ferramentas computacionais utilizadas. 

 As metodologias desenvolvidas consistem na hibridização do método 

populacional EPSO (eficiente na busca global) com métodos de direção de 

busca, Quase-Newton BFGS e Hooke-Jeeves (eficientes na busca local). 

 

5.2 Formulação Matemática e Modelagem do Problema 

 

5.2.1 Estrutura do Sistema de Controle 

 Nesse trabalho, um conjunto de ESP será projetado considerando a 

estrutura de controle descentralizada. De acordo com (VIEIRA, 2014), os ESP 

são frequentemente projetados para operar de forma descentralizada. 

 O controle descentralizado (ou local) consiste somente no uso de sinais 

locais, ou seja, cada gerador possui um ESP que recebe um sinal terminal da 

própria máquina. A Figura 13 representa a estrutura de um sistema de potência 

com controle descentralizado, no qual os ESP’s estão localizados em seus 

respectivos geradores (VIEIRA, 2014; PERES, 2016). 
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Figura 13: Controle Local Descentralizado. Fonte: adaptado de (VIEIRA, 2014). 

 A estrutura do controle descentralizado é representada por uma matriz 

    , considerando   estabilizadores conforme a equação (5.1). 

      

         
   
         

  (5.1) 

 A robustez dos controladores é assegurada considerando o 

desempenho do sistema de controle para diferentes condições de operação. 

 

5.2.2 Sistema em Malha Aberta (sem ESP) 

 O modelo dinâmico de um SEP (considerando geradores e os seus 

Reguladores Automáticos - RAT) para cada ponto de operação   é 

representado em espaço de estados, como foi descrito no Capítulo 4. A 

equação (5.2) descreve o sistema em malha aberta para cada ponto de 

operação. 

             
(5.2) 

            

em que: 
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  : variáveis de estado (tensões internas de eixo d e q, velocidades, ângulos e 

tensões de campo); 

  : variáveis de entrada (tensão de referência do regulador de tensão); 

  : variáveis de saída (velocidade angular); 

                   : são respectivamente as matrizes de estados, entrada, saída 

e transmissão direta em malha aberta em uma condição operativa  .  

 Em malha aberta, os geradores possuem apenas os reguladores 

automáticos de tensão. Portanto, o sistema não possui estabilizadores. 

 

5.2.3 Sistema em Malha Fechada (com ESP) 

 A equação (5.3) representa a estrutura de controle, descrita na equação 

(5.2), em espaço de estado (PERES, 2016). 

              (5.3) 
             

em que, 

   : variáveis de estados dos controladores; 

   : sinais de desvio de velocidade (entrada do controlador); 

   : variáveis com os sinais estabilizantes ou sinais atuadores (tensões); 

 Após a inclusão dos controladores da equação (5.3) através de um 

processo de realimentação, para cada ponto de operação  , o modelo em 

espaço de estado em malha fechada é apresentado na equação (5.4): 

                
(5.4) 

              

 

O processo de realimentação do ESP é feito conforme apresentado na Figura 

14. 
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Figura 14: Sistema em Malha Fechada. Fonte: (SANTOS e PERES, 2018). 

 

5.2.4 Estrutura do Controlador 

 Os principais sinais usados na entrada do ESP, de acordo com a 

literatura (PERES, 2016), são: (i) velocidade angular, (ii) frequência terminal, 

(iii) potência elétrica e (iv) potência de aceleração.  A presente dissertação 

utiliza estabilizadores baseados no sinal de velocidade angular, pois o mesmo 

é bastante citado e utilizado na literatura. A desvantagem de se utilizar esse 

sinal está associada aos efeitos degradantes causados por oscilações 

torcionais. Quando são consideradas unidades térmicas esse efeito é 

importante, já que as mesmas possuem uma complexa estrutura mecânica 

associada ao eixo do rotor. Nesse caso, filtros são instalados e projetados para 

evitar problemas com os modos torcionais (KUNDUR, 1994).  

 A estrutura clássica do controlador utilizada no trabalho é apresentada 

na equação (5.5) (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 2018). 

            
    

   

  
 
  

    
 

      
 
   

      

        
        (5.5) 

em que    é a constante de tempo do filtro washout, usado para que o 

estabilizador atue somente no regime transitório (essa constante é conhecida), 

     é um ganho estático,    e    são os parâmetros de compensação de 

fase. O Apêndice A discute a função de transferência utilizada para o 

controlador.  
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 Os parâmetros a serem ajustados para cada controlador são: o ganho 

     e as constantes dos blocos de compensação de fase    e   . 

 

5.3 Formulação do Problema de Otimização 

 O problema de ajuste é formulado como um problema de otimização 

com o objetivo de otimizar o coeficiente de amortecimento dos autovalores do 

sistema em malha fechada considerando um conjunto de pontos de operação 

predefinidos para garantia de robustez. 

 A função objetivo do problema, definida na equação (5.6), corresponde 

ao mínimo amortecimento      obtido considerando todos os autovalores em 

malha fechada em todas as condições de operação. 

           (5.6) 

 Deseja-se maximizar o coeficiente de amortecimento do autovalor 

dominante em malha fechada: no entanto, neste trabalho, os algoritmos de 

otimização foram formulados para minimização de funções. Nesse caso é 

adicionado o sinal negativo na função objetivo (fob). A formulação do problema 

de otimização é apresentada na equação (5.7): 

 
 
 

 
 

                       

   

          
                       

   

       
                   

   

      
                  

   

  (5.7) 

 A estrutura de um indivíduo    é ilustrada na equação (5.8), para um 

caso ilustrativo de 2 geradores (2 ESPs). A dimensão do vetor de números 

reais é igual a três vezes o número de estabilizadores a serem ajustados, já 

que são considerados três parâmetros de ajuste por estabilizador. 

                                   (5.8) 
 

5.4 Cálculo da Função Objetivo 
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 O primeiro passo para o cálculo da função aptidão é a construção das 

funções de transferência a partir dos dados dos indivíduos (equação (5.8)) 

considerando que os parâmetros de    e    são conhecidos. A equação (5.9) 

exemplifica o processo considerando o ajuste para dois estabilizadores. 

           
     

  

  
 
  

    
 

      
 
   

       

         
        

(5.9) 

           
     

  

  
 
  

    
 

      
 
   

       

         
        

 O segundo passo, considerando dois pontos de operação, é proceder 

com o processo de realimentação (inclusão dos controladores no sistema), 

obtendo para cada ponto de operação as matrizes de estado em malha 

fechada. Os coeficientes de amortecimento dos autovalores dominantes (mais 

próximos do eixo imaginário) são calculados logo em seguida para todos os 

pontos de operação. 

Como anteriormente descrito, o processo de realimentação é realizado 

para todos os pontos de operação (utiliza-se a mesma estrutura de controle 

para todos os pontos). Supondo três condições operativas, a função de aptidão 

será igual ao menor coeficiente de amortecimento, conforme é ilustrado na 

equação (5.10).  

                                    (5.10) 

 

5.5 Ferramentas Computacionais Utilizadas 

 Para a obtenção do modelo dinâmico da rede e validação dos 

controladores projetados por meio das metodologias propostas, foram 

utilizadas as versões acadêmicas dos programas desenvolvidos pelo CEPEL. 

Dentre eles os utilizados foram: Anarede, Pacdyn, Anatem e PlotCepel. O 

procedimento foi realizado da seguinte maneira: 
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 Passo 01: A solução do fluxo de potência dos sistemas é fornecida pelo 

programa Anarede (CEPEL, 2009a); 

 Passo 02: A solução do fluxo de potência é combinada com o dados 

dinâmicos dos sistemas no programa PacDyn (CEPEL, 2009b), 

responsável por gerar as matrizes em espaço de estados em malha 

aberta para cada ponto de operação; 

 Passo 03: No MATLAB é realizado o ajuste dos estabilizadores através 

das metodologias propostas nessa dissertação; 

 Passo 04: Os controladores são validados utilizando o programa 

ANATEM (CEPEL, 2010) através de simulações no domínio do tempo a 

partir da aplicação de curto circuitos nas barras dos sistemas.  

 

 

5.6 Metodologias Propostas para o Ajuste Coordenado de ESP 

 É proposto nesse trabalho o projeto de estabilizadores por meio da 

aplicação de métodos de otimização populacionais bioinspirados no 

comportamento de enxames, EPSO (Enxame de Partículas Evolutivo), bem 

como a hibridização deste método populacional com métodos de direção de 

busca Quase-Newton (BFGS- baseado no uso de derivadas) e Hooke-Jeeves 

(busca direta).  

 O objetivo é acoplar as vantagens inerentes de cada método: (i) a boa 

capacidade de busca global da metaheurística EPSO e (ii) a capacidade de 

busca local dos métodos BFGS e Hooke-Jeeves. 

 Internamente à metaheurística, a cada        gerações, é realizado o 

refinamento dos ganhos dos estabilizadores fornecidos pela melhor solução 

corrente da metaheurística (     ) utilizando um dos métodos baseados em 

direção de busca.  Os parâmetros de compensação de fase são fixados nos 

valores correspondentes da melhor solução. A Figura 15 ilustra os parâmetros 

a serem otimizados pelos métodos de busca local (ganhos) e os parâmetros 
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fixos nessa etapa (ajuste de fase). A melhor solução corrente do método é o 

     .  

 

Figura 15: Estrutura do ajuste do controlador na 1ª etapa do Método Híbrido. Fonte: adaptado 
de (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 2018) 

  

Por fim, ao final do número máximo de iterações do método 

populacional, é realizado o refinamento dos ganhos e dos parâmetros de 

compensação de fase. A Figura 16 ilustra os parâmetros a serem refinados 

pelos métodos de busca local a partir da melhor solução fornecida      .  

 

Figura 16: Estrutura do ajuste do controlador na 2ª etapa do Método Híbrido. Fonte: adaptado 
de (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 2018). 

 Dessa maneira, quando os algoritmos populacionais posicionarem suas 

melhores soluções em uma região satisfatória, é executado o método de busca 

local para explorar tal região mais eficientemente. 

 Logo, para a solução do problema de otimização, dois métodos de 

otimização são propostos: 

Método 1: metaheurística EPSO (Evolutionary Particle Swarm Optimization) 

(KENNEDY e EBERHAT, 1995) hibridizada com um método 

baseado em derivadas da função objetivo (método Quase - 

Newton – Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shano- BFGS) 

(FLETCHER, 1970);  
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Método 2: metaheurística EPSO (Evolutionary Particle Swarm Optimization) 

(KENNEDY e EBERHAT, 1995) hibridizada com o método 

Hooke-Jeeves (HOOKE e JEEVES, 1961). 

 O Algoritmo 6 mostra o algoritmo híbrido comum a ambos os métodos 

propostos. A modificação proposta corresponde à vigésima primeira e vigésima 

terceira etapa. 

Algoritmo EPSO Hibrido Etapa 

Início 1 

Definir a função objetivo, as variáveis do problema e inicializar os 
parâmetros do algoritmo. 

2 

Inicializar contador de gerações    . 3 

Inicializar a posição   
  e a velocidade   

  de todas as partículas 

dentro dos limites permitidos. 
4 

Adicionar os pesos iniciais a um vetor de pesos 

  
     

    
    

    
  . 

5 

Calcular a função aptidão associada a cada partícula. 6 

Para todas as partículas fazer:          
  e encontrar a melhor 

posição global      . 
7 

Repita (até atingir o número máximo de gerações) 8 

Para Todas as Partículas Faça 9 

Criar clones das posições    
    

  e da sua velocidade    
    

  

Criar clones dos pesos    
    

 . 
10 

Mutar os pesos dos clones    
 . 11 

Atualizar a velocidade    
    e testar a factibilidade do clone. 

Atualizar a posição    
    e testar a factibilidade do clone. 

12 

Atualizar a velocidade   
    e testar a factibilidade (população 

progenitora corrente). 

Atualizar a posição   
    e testar a factibilidade (população 

progenitora corrente). 

13 

Calcular a função aptidão associada à partícula do clone. 14 

Calcular a função aptidão associada à partícula (população 
progenitora corrente). 

15 

Se o valor da função aptidão CLONE for menor que a da 
função aptidão da população progenitora corrente, fazer:  

   çã       ã      çã       ã          

16 
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Se o valor da nova função aptidão for menor que a da melhor 

posição individual corrente, fazer:          
   . 

17 

Fim-Para 18 

Encontrar a melhor solução corrente      . 19 

A cada 10 iterações faça  

Execute o método de direção de busca (BFGS para o método 1 
ou Hooke-Jeeves para o método 2) partindo do ponto ótimo 

     . 

O método de direção de busca deve ser executado para refinar 
os ganhos dos estabilizadores. O ajuste de fase é fixo nos valores 
de      .  

20 

      21 

Fim-Repita 22 

Execute o método de direção de busca (BFGS para o método 1 
ou Hooke-Jeeves para o método 2) partindo do ponto ótimo 

     . 

O método de direção de busca deve ser executado para refinar 
todos os parâmetros de ajuste dos estabilizadores (ganho e fase).  

23 

Fim 24 

Algoritmo 6: Método Proposto 1 e 2 - EPSO + Quase-Newton BFGS e EPSO + Hooke-Jeeves. 

 

 Na 20ª etapa os métodos de otimização Quase-Newton (BFGS) (método 

1) e Hooke-Jeeves (método 2) são executados para o refinamento dos 

parâmetros de ganho (    ) mantendo as constantes de fase (       ) fixas no 

valor de      . Ambos os métodos (BFGS e Hooke-Jeeves) em suas 

respectivas metodologias propostas, são executados a cada 10 gerações do 

método EPSO, considerando a melhor solução corrente       como condição 

inicial. 

 Após a convergência do EPSO, na 23ª etapa, o mesmos métodos de 

otimização Quase-Newton (BFGS) (método 1) e Hooke-Jeeves (método 2) são 

executados para o refinamento simultâneo dos parâmetros de ganho (    ) e 

de compensação de fase (       ). 
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5.7 Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou duas metodologias para o projeto de 

estabilizadores de sistemas de potência, bem como todo o procedimento de 

ajuste dos controladores como um problema de otimização. As metodologias 

são baseadas na hibridização do método populacional EPSO com métodos de 

direção de busca, eficientes na busca local, Quase-Newton BFGS e Hooke-

Jeeves. 
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Capítulo 6 – RESULTADOS 

 

6.1 Introdução 

 Este capítulo apresenta e avalia os resultados obtidos com as 

metodologias de projeto propostas no capítulo anterior, para os sistemas (i) 

New England (PAI, 1989) e (ii) Equivalente Sul-Sudeste do Brasil (MARTINS e 

LIMA, 1989), muito utilizados em estudos de estabilidade de sistemas elétricos.  

Para a avaliação da robustez das metodologias propostas no 

fornecimento de resultados de qualidade, um conjunto de quinze simulações é 

realizado para cada método visando extrair um estudo de dispersão de 

resultados.  Um estudo comparativo com os resultados fornecidos pelo EPSO 

padrão, PSO e Algoritmos Genéticos é realizado, mostrando que as 

metodologias propostas são promissoras. Por fim, simulações não lineares no 

domínio do tempo são realizadas para validação dos controladores projetados.  

 

6.2 Sistema Teste New England 

 O sistema teste New England, ilustrado na Figura 17, é composto por 10 

geradores (todos equipados com reguladores de tensão) e 39 barras. Todas as 

unidades estão equipadas com estabilizadores, exceto a máquina na barra 39, 

que foi modelada como um barramento infinito (sistema equivalente) (PERES, 

2016). Os dados do sistema podem ser encontrados em (PAI, 1989).  



Capítulo 6 - Resultados 

___________________________________________________________________71 

 

 

Figura 17: Sistema New England. Fonte:(PAI, 1989). 

 

 

6.2.1 Condições de Operação em Malha Aberta 

 Foram utilizadas quatro condições de operação tal como feito em 

(PERES, OLIVEIRA e PASSOS FILHO, 2013). Em malha aberta, isto é, sem a 

instalação de estabilizadores, o amortecimento mínimo em cada condição 

operativa é apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1: Condições Operacionais em Malha Aberta – New England. 

Caso Configuração 
Amortecimento mínimo 

(%) 

1 Caso Base 1,53 

2 
Linhas 3-18 e 25-26 fora de 

serviço 
-9,59 

3 +20% de carga -8,76 

4 -20% de carga 1,57 
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Observa-se que dois cenários (2 e 3) são instáveis e os outros dois 

restantes (1 e 4) apresentam amortecimentos deteriorados abaixo de 5%, 

necessitando que controladores sejam instalados e devidamente ajustados 

para a estabilização do sistema. 

6.2.2 Definição dos Parâmetros de Simulação 

 A Tabela 2 mostra os limites dos parâmetros de controle usados no 

processo de ajuste, bem como os valores da melhor solução da população 

inicial em todos os métodos (que corresponde a um amortecimento mínimo de 

5% em malha fechada). São considerados três blocos de compensação 

(      e uma constante de tempo igual a 5 segundos (          ) para o 

filtro washout. Os geradores com estabilizadores são os de numeração 30 a 38 

na Figura 17. Estes parâmetros foram obtidos da literatura (PERES, OLIVEIRA 

e PASSOS FILHO, 2013). Ressalta-se que o uso de ganhos reduzidos contribui 

para a redução do esforço do controle (DILL, 2013), reduzindo problemas de 

saturação.  

Tabela 2: Limites dos Parâmetros de Controle - New England. 

Parâmetros de 
controle 

Mínimo Máximo Inicial 

K 0 20 19 

  0,1 10 8 

          10 

 

 Os parâmetros utilizados para o método EPSO e as metodologias 

propostas são apresentados na Tabela 3. No Apêndice B é apresentado um 

estudo detalhado que ajudou na determinação do valor do parâmetro de 

aprendizado    . O número de execuções da busca local (durante a execução 

das metodologias propostas) também é apresentado. Ressalta-se que, 

adicionalmente, a metodologia executa uma busca local adicional ao fim do 

processo. Logo, considerando 50 gerações e 5 buscas locais, o método BFGS 

e HJ serão executados 6 vezes.  
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Tabela 3: Parâmetros dos Algoritmos EPSO e Metodologias Propostas – New England. 

Parâmetros Descrição 

Total de indivíduos 25 

Total de gerações 50 

Parâmetro de aprendizado ( ) 0,01 

Número de Execuções da Busca Local (EPSO+BFGS) 6 

Número de Execuções da Busca Local (EPSO+HJ) 6 
 

 Para os métodos PSO e AG foi utilizado o mesmo número de gerações, 

porém foram considerados 50 indivíduos na população. Isso foi feito porque o 

EPSO e o método proposto possuem uma população de clones de mesmo 

tamanho que a original (totalizando em 50 indivíduos). Dessa forma, o estudo 

comparativo fica mais realista.  

 Adicionalmente, para o PSO utilizou-se constantes de aceleração iguais 

a      e     . Para o AG, foram consideradas probabilidades de 

cruzamento e mutação iguais a 60% e 5%, respectivamente, tal como feito em 

(PERES, OLIVEIRA e PASSOS FILHO, 2013; PERES, SILVA JÚNIOR e 

PASSOS FILHO, 2018). 

6.2.3 Avaliação do Parâmetro de Aprendizagem Tau ( ) do EPSO 

 Nessa seção é realizada uma avaliação da constante de aprendizado 

tau ( ) do método EPSO convencional (MIRANDA e FONSECA, 2002) para 

que se possa obter um melhor comportamento deste método na solução do 

problema de ajuste de estabilizadores de sistema de potência. 

 A Tabela 4 apresenta os valores obtidos em 15 simulações para cada 

valor do  , considerando 50 gerações e 25 indivíduos. 

Tabela 4: Resultados (50 gerações; 25 indivíduos) 

Valor do tau ( ) 
Amortecimento mínimo (%) 

Pior Média Melhor 

0,1 13,63 20,24 23,46 

0,01 15,92 21,44 25,07 

0,001 16,98 20,09 23,21 
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É possível notar que, para a configuração do algoritmo proposta para 

essa dissertação (50 gerações; 25 indivíduos), o valor da constante de 

aprendizagem que obteve o melhor amortecimento e média é       . 

 Adicionalmente a Tabela 5 apresenta uma análise para um número 

maior de gerações para que seja feita uma análise do comportamento dessa 

variável. Novamente observa-se que        permitiu a obtenção de melhores 

soluções. 

Tabela 5: Resultados (200 gerações, 25 indivíduos) 

Valor do tau ( ) 

Amortecimento mínimo 
(%) 

Pior Média Melhor 

0,1 19,42 23,31 25,25 

0,01 20,93 23,28 26,07 

0,001 21,29 22,88 24,58 

 Com as simulações e resultados obtidos é possível concluir que para 

uma quantidade maior de gerações, a constante de aprendizagem do EPSO 

não é muito sensível, podendo encontrar soluções de boa qualidade e valores 

de média próximos como observado na Tabela 5. No entanto quando a 

quantidade de gerações é menor, como utilizado nesse trabalho, essa 

constante deve ser devidamente avaliada já que o algoritmo terá poucas 

gerações para adaptar os seus pesos.  

 

6.2.4 Análise da busca local 

De forma a verificar qual o número de execuções da etapa de busca local que 

apresenta o melhor resultado no refinamento das soluções, uma análise de 

sensibilidade é apresentada na Tabela 6 e Tabela 7. 
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Tabela 6: Efeito da busca local EPSO + BFGS - New England 

Método 

Amortecimento mínimo 
(%) 

Tempo 
médio 
(min) Pior Média Melhor 

EPSO + BFGS (busca local a cada 

10 gerações) 
16,45 22,47 25,08 24,47 

EPSO + BFGS (busca local a cada 5 

gerações) 
10,67 21,62 25,50 28,09 

Tabela 7: Efeito da busca local EPSO + HOOKE-JEEVES  - New England 

Método 

Amortecimento mínimo 
(%) 

Tempo 
médio 
(min) Pior Média Melhor 

EPSO + HOOKE-JEEVES (busca 

local a cada 10 gerações) 
14,67 22,51 25,60 34,33 

EPSO + BFGS (busca local a cada 

5 gerações) 
16,03 21,84 25,37 43,18 

 

Com base na Tabela 6 e Tabela 7 é possível observar que o aumento do 

número de etapas de busca local não melhorou significativamente a qualidade 

da solução, justificando, nesse trabalho, a execução da busca local a cada 10 

gerações. 

6.2.5 Resultados 

 Os resultados obtidos (mínimo amortecimento) considerando um total de 

15 simulações, usando as metodologias propostas, são apresentados na 

Tabela 8. As simulações foram realizadas em um computador Intel Core i3 1.80 

GHz com 6 GB de RAM e sistema operacional Windows 7 de 64 bits. 
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Tabela 8: Resultados – New England. 

Método 

Amortecimento mínimo 
(%) 

Tempo 
médio 
(min) Pior Média Melhor 

EPSO + BFGS 17,74 24,33 26,00 25,04 

EPSO + HOOKE-JEEVES 17,67 24,14 26,05 34,92 

EPSO 15,93 21,44 25,07 15,45 

PSO 14,82 21,41 24,60 15,39 

AG 10,04 15,67 20,73 17,47 

 

 É possível notar a partir da Tabela 8 que as metodologias propostas 

apresentaram resultados de boa qualidade, principalmente quando 

comparadas com o Algoritmo Genético, que é bem utilizado nesse tipo de 

problema. O aumento do tempo computacional não é impeditivo, uma vez que 

o ajuste não é feito em tempo real (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 

2018). De forma geral, o método EPSO+HJ requereu maior esforço 

computacional, o que pode estar associado às várias execuções das rotinas de 

cálculo da função objetivo na geração dos movimentos exploratórios.  

 A Tabela 9 apresenta o amortecimento em cada cenário de operação 

considerando as melhores soluções da Tabela 8. O cenário com mínimo 

amortecimento é destacado na tabela.  

Tabela 9: Amortecimento Mínimo – New England. 

Cenário Sem ESP 

Com ESP 

EPSO + 

BFGS 
EPSO + HJ EPSO PSO AG 

1 1,53 26,44 27,70 25,41 27,58 24,43 

2 -9,59 27,39 26,28 25,18 27,98 23,35 

3 -8,76 26,00 26,05 25,07 24,60 20,73 

4 1,57 26,00 26,08 25,07 24,91 21,27 

 Observa-se que o sistema de controle projetado é robusto, apresentando 

fatores de amortecimento adequados em todos os cenários operativos. Os 
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parâmetros dos controladores (melhores soluções da Tabela 8) são mostrados 

na Tabela 10. 

Tabela 10: Parâmetros dos Controladores – New England 

   Gerador 
EPSO + BFGS EPSO + HJ EPSO 

                  

30 18,02 9,94 4,15   19,36 10,00 4,37 19,82 9,94 4,23 

31 16,49 8,89 6,26 20,00 10,00 6,20 18,58 10,00   7,25 

32 17,00 8,58 6,30 20,00 7,73 6,19 19,93 7,93 5,62 

33 19,02 8,86 7,63 20,00 10,00 7,53 19,94 9,92 8,27 

34 19,10 8,43 7,19 20,00 6,35 8,74 19,48 6,34 6,68   

35 13,70 9,41 5,60 20,00 6,22 5,84 18,73 9,47 7,20 

36 19,00 5,98 8,45   20,00 8,24 10,09 13,93 9,82 10,32 

37 17,71 9,06 5,36 20,00 10,00 6,21   18,72 8,78   5,34 

38 19,34 8,85 11,68 20,00 9,35 11,73 19,90 9,24 11,94 

   Gerador 
PSO AG - - - 

            - - - 

30 20,00 10,00 4,30 16,84 9,63 4,36 - - - 

31 16,78 9,76 6,48 19,86 7,96  5,73 - - - 

32 18,54 10,00 6,75 19,00 8,00  5,24 - - - 

33 20,00 10,00 7,96 19,00 8,08 6,59 - - - 

34 15,58    10,00 10,02     19,00 8,00 7,52 - - - 

35 10,35 8,78 4,90   19,00 8,00 6,93 - - - 

36 19,99 9,48 10,32 19,00 8,00 10,00 - - - 

37 15,86 10,00 5,38 19,00 9,83 6,53 - - - 

38 20,00 10,00 12,57 19,00 8,45  8,70 - - - 

 A Figura 18 e Figura 19 apresentam o mapa de pólos do sistema New-

England considerando todos os cenários em malha aberta (preto) e em malha 

fechada (vermelho). A Figura 18 considera, em malha fechada, o melhor 

resultado do método EPSO + BFGS apresentado na Tabela 10 para todos os 

cenários. Observa-se que em malha fechada os pólos apresentam um 

coeficiente de amortecimento superior a 15%.   
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Figura 18: Mapa de pólos para todos os Cenários em Malha Aberta e Malha Fechada 

(EPSO+BFGS) 

  

A Figura 19 considera, em malha fechada, o melhor resultado do método 

EPSO + Hooke-Jeeves apresentado na Tabela 10 para todos os cenários. 

Observa-se novamente que, em malha fechada, os pólos apresentam um 

coeficiente de amortecimento superior a 15%.   
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Figura 19: Mapa de pólos para todos os Cenários em Malha Abarte e Malha Fechada 

(EPSO+HOOKE-JEEVES) 

 O diagrama de caixa (boxplot), mostrado na Figura 20, foi elaborado 

com os resultados obtidos nas quinze simulações (mínimo amortecimento 

dentre os quatro cenários em malha fechada).  A linha vermelha nas caixas 

(segundo quartil ou mediana)4 é maior para os métodos proposto. Além disso, 

para as metodologias propostas, o pior resultado de amortecimento, 

representado por uma cruz vermelha, é um outlier, sendo um valor atípico que 

pode ser desprezado na interpretação dos resultados. 

Adicionalmente, os resultados obtidos pelos métodos AG, PSO e EPSO 

padrão estão dispersos por uma ampla gama de valores e esse problema pode 

ser resolvido melhorando a capacidade de pesquisa local, conforme realizado 

nessa dissertação.  

                                                             
4 A mediana indica que 50% dos resultados são maiores que o seu valor. 
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Figura 20: Comparação das soluções: diagramas de caixas – New England. 

  

A linha azul superior nas caixas (terceiro quartil) indica que 25% dos 

resultados obtidos são superiores ao seu valor, sendo igual à: (i) 25,38% no 

EPSO+HOOKE JEEVES; (ii) 25,04% no EPSO+BFGS; (iii) 22,79% no EPSO; 

(iv)  23,87% no PSO e (v) 17,79% no AG. Isso expressa que os métodos 

propostos oferecem melhores resultados do que os métodos da literatura.  

 Com base nos resultados obtidos para o Sistema New England, é 

possível ranquear os métodos (do melhor para o pior) da seguinte maneira: 

EPSO+BFGS, EPSO+HOOKE JEEVES, EPSO, PSO e AG. 

 A Figura 21 ilustra a trajetória de convergência dos métodos analisados 

referente às melhores soluções da Tabela 8. É possível observar que, 

considerando um critério de amortecimento mínimo igual a 20%, o método 

EPSO+HJ é capaz de alcançar a solução mais rapidamente do que os outros 

métodos.  
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Figura 21: Convergência dos Métodos para o sistema New England. 

 

6.2.6 Efeito da Busca Local 

 

De forma a verificar o efeito da busca local para o refinamento da 

solução, são apresentados na Tabela 11 os valores de amortecimento antes e 

após a aplicação da busca local (melhores soluções da Tabela 8). Nas 

execuções internas (a cada 10 gerações) ao método EPSO, refina-se o ganho 

considerando fixos os parâmetros de compensação de fase (melhor solução 

corrente). Na execução final, refinam-se todos os parâmetros de ganho e de 

compensação de fase da melhor solução fornecida pelo EPSO ao final das 

gerações.  

Tabela 11: Análise da convergência: efeitos da busca local. 

Execução 
Amortecimento Pré e Pós a Etapa de Busca Local (%) 

EPSO+BFGS EPSO+HJ 

 Pré Pós Pré Pós 

1 11,78 12,19 14,89 17,23 

2 12,82 13,45 20,72 22,53 

3 14,34 14,46 23,04 23,41 

4 17,05 17,63 24,83 25,01 

5 20,98 21,14 25,31 25,45 

FINAL 21,51 26,00 25,45 26,05 
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 Os valores que se encontram em destaque na Tabela 11 são referentes 

aos casos nos quais se obteve uma variação de amortecimento mais 

expressiva, superior a 0,4 % (em valor absoluto). Em geral, pode-se tirar as 

seguintes conclusões das etapas de hibridização com os métodos de direção 

de busca (i) BFGS e (ii) Hooke-Jeeves: 

(i) para todas as etapas de execução da busca local pelo método BFGS 

(considerando a simulação que conduziu à melhor solução da Tabela 8) 

obteve-se uma variação de amortecimento superior a 0,10 %. Nas duas 

primeiras execuções (refinamento apenas do ganho) o método forneceu 

uma melhoria na solução na faixa de 0,41 % a 0,63 % (valores absolutos 

de amortecimento). Ao final do processo, na sexta execução (na qual foi 

aplicado o refinamento de ganho e dos parâmetros de compensação 

fase) o amortecimento teve um valor mais expressivo, igual a 4,49 % 

(valor absoluto de amortecimento). Ressalta-se que, quando o ponto 

corrente está perto de um mínimo (local ou global), os métodos de 

direção de busca (com derivadas) conseguem convergir para tais 

pontos.  

(ii) assim como o método anterior, o método Hooke-Jeeves forneceu uma 

variação de amortecimento superior a 0,10% em todas execuções. Nas 

duas primeiras execuções do método (nas quais foi feito o refinamento 

apenas dos ganhos) obteve-se uma melhoria na faixa de 1,81% a 2,34% 

(valores absolutos de amortecimento). Os resultados nas execuções 

internas foram melhores quando comparados ao método anterior: isso 

está associado ao processo de busca global (randômico), que 

posicionou a solução em bacias de atração mais promissoras. Ao final, 

no refinamento de ganho e de fase, o método teve uma melhoria menos 

expressiva, na faixa de 0,6 % (valor absoluto de amortecimento).  

(iii) em geral, a melhoria da solução obtida com os métodos de direção de 

busca (Quase-Newton BFGS ou Hooke-Jeeves) é mais significativa 

quando o método populacional EPSO é capaz de posicionar sua melhor 

solução corrente em uma bacia de atração promissora, com soluções de 

boa qualidade.  
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6.2.7 Validação Não Linear dos Controladores Projetados 

Os controladores foram projetados utilizando o sistema linearizado em 

diversas condições operativas. O comportamento do sistema elétrico é de 

natureza não linear. Com o objetivo de avaliar o desempenho do sistema de 

controle projetado com as metodologias propostas diante de grandes 

perturbações, utilizou-se o programa ANATEM desenvolvido pelo CEPEL. Foi 

aplicado um curto circuito trifásico na barra 14 no terceiro cenário. Esse curto 

circuito foi eliminado após 50ms. Esse procedimento foi o mesmo adotado em 

(PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 2018). A resposta temporal dos 

ângulos internos dos geradores 31, 32, 36 e 37, considerando as melhores 

soluções da Tabela 8 para cada um dos métodos (parâmetros da Tabela 10), 

são apresentadas na Figura 22 a Figura 26. Observa-se que os controladores 

projetados contribuíram para uma resposta dinâmica satisfatória do sistema.  

 

Figura 22: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método EPSO+BFGS. 
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Figura 23: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método EPSO+HJ. 

 

 

Figura 24: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método EPSO. 
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Figura 25: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método PSO. 

 

 

Figura 26: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método AG. 

 

6.3 Sistema Teste Sul-Sudeste 

 Nessa seção, as abordagens propostas são aplicadas ao sistema de 

energia elétrica Sul-Sudeste brasileiro. Esse sistema, ilustrado na Figura 27, é 

composto por cinco geradores (todos equipados com sistema de excitação 
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estáticos), sendo que o gerador da barra 7 é um equivalente da região Sudeste 

do Brasil e não receberá um estabilizador.  

 

Figura 27: Sistema Equivalente Sul-Sudeste. Fonte: (PERES, 2016). 

 

6.3.1 Condições de Operação em Malha Aberta 

 Para o projeto dos ESP desse sistema são consideradas cinco 

condições operativas (PERES, 2016) geradas a partir de variações 

paramétricas (valor das reatâncias das linhas de transmissão entre as barras 5-

6 e 6-7). Os valores das reatâncias e dos coeficientes de amortecimento em 

malha aberta são apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12: Condições Operacionais em Malha Aberta - Sistema Sul-Sudeste. 

Caso Configuração 
Amortecimento 

mínimo (%) 

1           pu,            pu -11,90 

2           pu,            pu -12,10 

3           pu,            pu -12,66 

4           pu,            pu -14,04 

5           pu,            pu -16,59 
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 De acordo com (MARTINS e LIMA, 1989; DILL, 2013; PERES, 2016) o 

requisito mínimo para a estabilização do sistema sob análise é a instalação de 

dois estabilizadores, um em Itaipu (G4) e outro em Salto Segredo (G3). No 

entanto, com o intuito de aumentar o porte do problema de otimização, foi 

considerado que todos os geradores (com exceção do equivalente do Sudeste) 

possuem estabilizadores a serem ajustados. 

6.3.2 Definição dos Parâmetros de Simulação 

 Os limites dos parâmetros de controle usados no processo do ajuste são 

mostrados na Tabela 13. Foram considerados 2 blocos de compensação de 

fase (      e uma constante de tempo igual a 3 segundos (            

para o filtro washout (PERES, 2016). 

Tabela 13: Lista dos Parâmetros de Controle - Sistema Sul-Sudeste. 

Parâmetros de controle Mínimo Máximo 

K 0,01 20 

  0,10 10 

          

  

 A Tabela 14 mostra os valores dos parâmetros de controle utilizados no 

procedimento de inicialização do melhor indivíduo das populações, garantindo 

uma taxa de amortecimento mínimo inicial em malha fechada aproximada de 

5,2%. 

Tabela 14: Solução Inicial – Melhor Indivíduo – Sistema Sul-Sudeste. 

Parâmetros 
Iniciais 

                    

K 3,44 10,87 10,35 11,30 

  3,24 5,46 4,74 10,00 

  17,91 24,74 17,90 5,11 

  

 Os parâmetros utilizados para os métodos EPSO e as metodologias 

propostas são apresentadas na Tabela 15. 
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Tabela 15: Parâmetros dos Algoritmos EPSO e Metodologias Propostas – Sistema Sul-
Sudeste. 

Parâmetros Descrição 

Total de indivíduos 25 

Total de gerações 50 

Parâmetro de aprendizado ( ) 0,1 

Número de Execuções da Busca Local (EPSO+BFGS) 6 

Número de Execuções da Busca Local (EPSO+HJ) 6 

 

 Similarmente ao sistema New-England, para os métodos PSO e AG foi 

utilizado o mesmo número de gerações, porém o dobro de indivíduos (50), de 

forma a se obter um estudo comparativo mais correto, já que o método EPSO  

clona as suas soluções a cada geração, dobrando o número de indivíduos. 

Adicionalmente, para cada metodologia, foram realizadas quinze simulações.  

 Para o PSO utilizou-se constantes de aceleração iguais a      e    

 . Para o AG, foram consideradas probabilidades de cruzamento e mutação 

iguais a 60% e 5%, respectivamente (PERES, 2016). 

 

6.3.3 Resultados 

 Os resultados obtidos utilizando as metodologias propostas são 

apresentados na Tabela 16. Para esse sistema de pequeno porte, as melhorias 

obtidas em relação aos algoritmos clássicos (EPSO, PSO e AG) não são tão 

expressivas. Isso ocorre devido ao pequeno porte do problema de otimização.  

Tabela 16: Resultados – Sistema Sul-Sudeste. 

Método 
Amortecimento mínimo (%) Tempo médio 

(min) Pior Média Melhor 

EPSO + BFGS 13,56 14,18 14,47 11,09 

EPSO + HOOKE JEEVES 13,59 14,03 14,44 14,58 

EPSO 13,52 13,85 14,35 8,98 

PSO 13,12 13,83 14,27 9,03 

AG 9,84 12,62 14,21 8,05 
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A Tabela 17 apresenta o amortecimento mínimo para cada condição de 

operação. Observa-se que os controladores projetados para o Sistema Sul-

Sudeste são robustos, apresentando fatores de amortecimento adequados em 

todos os cenários operativos. Os parâmetros dos controladores (melhor 

amortecimento) são mostrados na Tabela 18. 

Tabela 17: Amortecimento Mínimo em Malha Fechada – Sistema Sul-Sudeste. 

Cenário Sem ESP 

Com ESP 

EPSO + 
BFGS 

EPSO + HJ EPSO PSO AG 

1 -11,90 14,47 14,44 14,35 14,27 14,21 

2 -12,10 14,55 14,53 14,50 14,41    14,35 

3 -12,66 14,51 14,51 14,83 14,72    14,67 

4 -14,04 14,60 14,58 14,83 14,74    14,68 

5 -16,59 14,47 14,44 14,35 14,38    14,39 

  

Tabela 18: Parâmetros dos Controladores – Sistema Sul-Sudeste. 

Gerador 
EPSO + BFGS EPSO + HJ EPSO 

                  

01 (Foz de Areia) 7,31 2,26 5,13 5,75    2,62     23,35    8,82 1,62 21,19 

02 (Salto Santiago) 13,19 1,91 24,96 13,13 1,26 26,89    13,48 2,78 27,61 

03 (Salto Segredo) 15,98 2,02 19,94 18,87 3,97  27.89 13,59 2,33 16,54 

04 (Itaipu) 18,78 9,87 6,72 17,14 10,00 6,47 16,30 10,00 6,31 

Gerador 
PSO AG - - - 

            - - - 

01 (Foz de Areia) 14,07 3,94 18,19 13,23 2,68 29,31 - - - 

02 (Salto Santiago) 12,44 0,10 23,38 6,38 2,37 26,32 - - - 

03 (Salto Segredo) 17,35 3,87 20,24 15,69 2,92 25,08 - - - 

04 (Itaipu) 20,00 10,00 6,91 19,03 9,72 6,70 - - - 

 A Figura 28 apresenta o diagrama de caixa (boxplot), elaborado com os 

resultados obtidos em quinze simulações (mínimo amortecimento dos cinco 

cenários em malha fechada).  
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Figura 28: Comparação das soluções: diagramas de caixas – Sistema Sul-Sudeste. 

 É possível observar que o método EPSO+BFGS novamente apresentou 

uma menor dispersão dos dados bem como a melhor mediana. Em relação ao 

terceiro quartil, têm-se os seguintes valores: (i) 14,37% no EPSO+BFGS; (ii) 

14,26% no EPSO+HJ; (iii) 14,07% no PSO; (iv)  14,03% no EPSO e (v) 13,28% 

no AG. Os algoritmos podem ser ranqueados na ordem apresentada, indicando 

que os métodos propostos oferecem melhores resultados do que os métodos 

da literatura. 

 A Figura 29(a) ilustra a evolução das soluções dos métodos (referente 

às melhores soluções da Tabela 16). Observa-se que, as metodologias 

propostas alcançam um amortecimento mínimo de 14% em um número de 

gerações inferior a 20. A Figura 29(b) apresenta um detalhamento da última 

etapa de busca local do método EPSO+BFGS (na qual é feito um refinamento 

dos ganhos e dos parâmetros de compensação de fase). Embora a melhoria 

tenha sido menor que 0,1%, em outras execuções pode-se obter aumentos 

significativos (PERES, SILVA JÚNIOR e PASSOS FILHO, 2018).  
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Figura 29: (a) Evolução das soluções. (b) Detalhe associada à última etapa de busca local do 

EPSO+BFGS. 

 

6.3.4 Validação Não Linear dos Controladores Projetados 

Com o objetivo de validar o projeto de controle realizado, simulações 

não lineares foram conduzidas. Para essa finalidade, foi aplicado um curto 

circuito trifásico na barra 5 no primeiro cenário. Esse curto circuito foi eliminado 

após 50ms através da abertura da linha 1-5 e logo após 50ms essa linha foi 

religada. Esse procedimento de validação foi o mesmo utilizado em (DILL e 

SILVA, 2012).  

 As Figura 30 e Figura 31 apresentam a resposta dos ângulos dos 

geradores do sistema para os dois métodos propostos considerando os 

parâmetros da Tabela 18. Observa-se a estabilização do sistema e a melhoria 

da sua resposta dinâmica.  
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Figura 30: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método EPSO+BFGS. 

 

 

Figura 31: Resposta temporal dos ângulos dos geradores: Método EPSO+HJ. 

 

6.3.5 Comparação com a Literatura 

A partir do estudo comparativo apresentado na Tabela 19, observa-se 

que os valores obtidos com as metodologias propostas estão na faixa de 

amortecimento que consta na literatura (para os mesmos cenários e 

modelagem dinâmica).  
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Tabela 19: Comparação com a Literatura: Sistema Equivalente Sul-Sudeste. 

Método          Referência 

EPSO + BFGS 14,47 Proposta 

EPSO + HOOKE JEEVES 14,44 Proposta 

EPSO 14,35 Implementado nessa Dissertação 

PSO 14,27 Implementado nessa Dissertação 

AG 14,21 
Implementado nessa Dissertação: 

Toolbox do MATLAB ® 

PSO baseado no 
Conceito de 

Multipopulação 
14,11 (PERES, 2016) 

Algoritmo baseado na 
Eco-localização de 

Morcegos com 
Refinamento de Ganhos 

por Gradiente 

14,31 (PERES, 2016) 

Algoritmos Genéticos 13,09 (CÁRDENAS, 2011) 

Controle Clássico 2,95 (MARTINS e LIMA, 1989) 

Controle Moderno (LMI) 10,10 
(BOUKARIM, CHOW e MARTINS, 

2000) 

Alocação de Pólos 
baseada no Resíduos 

das Funções de 
Transferência 

10,10 (FERRAZ, 2002) 

 

 

6.4  Considerações Finais 

 Este capítulo apresentou os resultados obtidos com as metodologias 

propostas para o projeto robusto e coordenado de estabilizadores de sistema 

de potência. As análises foram feitas utilizando dois sistemas testes da 

literatura técnica, considerando a característica de convergência dos algoritmos 

e a capacidade de fornecimento de resultados de boa qualidade. Por fim, os 

controladores projetados foram validados através de simulações não-lineares 

no domínio do tempo. 
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Capítulo 7 – CONCLUSÕES E 

PROPOSTAS DE CONTINUIDADE 

 

7. 1 Conclusões Finais 

 O amortecimento de oscilações eletromecânicas de baixa frequência 

tem sido realizado desde a década de setenta através dos Estabilizadores de 

Sistemas de Potência. As oscilações originam-se a partir do desbalanço entre 

os torques elétrico e mecânico nos geradores síncronos após a ocorrência de 

distúrbios. Essas oscilações, caso não sejam amortecidas podem gerar 

desgastes mecânicos nas unidades geradoras, reduzir os limites de potência 

transferida e causar blecautes. 

 Diferentes técnicas são encontradas na literatura para o projeto de 

estabilizadores de SEP, podendo ser divididas em técnicas baseadas em 

controle clássico e técnicas baseadas em otimização. Os métodos de 

otimização, utilizados nesse estudo, trabalham com índices explícitos que 

quantificam o desempenho do sistema em malha fechada, permitindo que o 

projetista escolha um índice a ser otimizado e o projeto pode ser realizado de 

forma automática com a mínima interferência do projetista. 

 A presente dissertação de mestrado teve como objetivo o ajuste dos 

parâmetros de compensação de fase e ganho de estabilizadores instalados nos 

geradores. Para isso, apresentou metodologias bioinspiradas híbridas para o 

projeto coordenado e robusto de estabilizadores de sistema de potência. O 

ajuste dos parâmetros de ESP foi formulado como um problema de otimização 

com intuito de maximizar o coeficiente mínimo de amortecimento do sistema 

em malha fechada em vários pontos de operação, garantindo a robustez do 

sistema diante de variações de carga e topologia. 

 As metodologias híbridas apresentadas possuem o intuito de melhorar a 

busca local ao redor da melhor solução no EPSO. Ressalta-se que o EPSO, 
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inspirado na otimização baseada em enxame de partículas e computação 

evolutiva, foi pouco explorado na literatura no problema de ajuste de ESP. Os 

métodos propostos associam a vantagem da busca global feita pelo método 

EPSO (PSO Evolutivo) com a rapidez da busca local feita pelo método Quase-

Newton BFGS e pelo método Hooke-Jeeves (métodos de direção de busca). A 

inclusão da etapa de busca local permitiu a obtenção de melhores resultados 

tanto em qualidade quanto em robustez (menor dispersão quando se considera 

várias simulações).  

 As metodologias propostas foram aplicas a dois sistemas testes da 

literatura: (i) Sistema New England e (ii) Sistema Teste Sul-Sudeste. As 

principais conclusões são: 

(i) Sistema New England: 

As metodologias propostas apresentaram soluções de boa qualidade, 

obtendo melhores valores de amortecimento e menor dispersão dos 

resultados, em 15 simulações, do que as metodologias utilizadas para 

comparação (AG, PSO e EPSO). Ambas as metodologias propostas 

implicaram em um aumento no esforço computacional (mais acentuado 

no método EPSO+HJ, o que pode estar associado às várias execuções 

das rotinas de cálculo da função objetivo na geração dos movimentos 

exploratórios). Ressalta-se que o aumento do tempo computacional não 

é impeditivo, uma vez que o ajuste não é feito em tempo real. O sistema 

de controle projetado mostrou-se robusto, apresentando fatores de 

amortecimento adequados em todos os cenários operativos. Os 

resultados obtidos com as metodologias propostas foram devidamente 

validados com simulações no domínio do tempo, com a aplicação e 

eliminação de um curto circuito trifásico.. 

 

(ii) Sistema Teste Sul-Sudeste: 

Assim como no sistema anterior as metodologias propostas 

apresentaram, em 15 simulações, soluções de boa qualidade. Quanto à 

dispersão dos resultados, a metodologia EPSO+Hooke-Jeeves obteve 
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valores mais dispersos quando comparado a sua aplicação no Sistema 

New England, ainda assim obteve melhores soluções tendo uma 

mediana superior do que os métodos comparativos (AG, PSO e EPSO). 

A metodologia EPSO+BFGS novamente apresentou uma menor 

dispersão dos dados bem como a melhor mediana. Quanto ao esforço 

computacional, a metodologia EPSO+BFGS apresentou um aumento 

pouco significativo, por se tratar de um sistema menor do que o anterior. 

Já a metodologia EPSO+Hooke-Jeeves apresentou um maior esforço 

computacional, o que pode estar associado às várias execuções das 

rotinas de cálculo da função objetivo na geração dos movimentos 

exploratórios. Ressalta-se novamente que o aumento do tempo 

computacional não é impeditivo, uma vez que o ajuste não é feito em 

tempo real. Com o objetivo de validar o projeto de controle realizado, 

simulações não lineares também foram conduzidas, nas quais verificou-

se a melhoria do desempenho dinâmico do sistema em malha fechada. 

Adicionalmente, a partir de um estudo comparativo, observou-se que os 

valores obtidos com as metodologias propostas estão na faixa de 

amortecimentos que consta na literatura técnica (para os mesmos 

cenários e modelagem dinâmica). 

 Concluindo, essa dissertação apresentou algoritmos populacionais 

híbridos de otimização para o projeto coordenado e robusto de estabilizadores 

de sistemas de potência, tendo em vista que, a aplicação desses algoritmos 

para o projeto de sistemas de controle é um campo bem promissor, e vem 

atraindo a atenção de diversos pesquisadores. Os resultados encontrados 

neste trabalho podem fornecer resultados promissores para o projeto de 

controle de maior porte, desde que sejam aperfeiçoados como sugerido na 

seção seguinte. 

 

7. 2 Propostas de Continuidade 

 Como propostas de trabalho futuro são apresentadas os seguintes 

tópicos: 
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1) Hibridizar o EPSO com os outros métodos de direção de busca da 

literatura; 

2) Reduzir o tempo de processamento a partir da aplicação de 

processamento paralelo; 

3) Implementar uma versão multi-objetivo do EPSO, buscando-se otimizar 

vários índices de desempenho simultaneamente, tais como 

amortecimento, tempo de resposta e robustez; 

4) Aplicação das metodologias para o projeto de outros controladores, tais 

como aqueles colocados em dispositivos FACTS e bem como 

estabilizadores modernos.  
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Apêndice A - Análise da Função de 

Transferência do Controlador 

A.1 Considerações Iniciais  

 Esse apêndice apresenta uma análise da representação utilizada para o 

controlador a partir da dedução da equação (A.1), demonstrada a seguir, 

necessária para se obter a equação (5.5) apresentada no capítulo 5. 

A.2 Representação da função do ESP  

 Conforme (MARTINS e LIMA, 1989), considere um ESP com a função 

de transferência representada na equação (A.1): 

             
       

     
 
  

 
      

        
        (A.1) 

sendo     (controlador em avanço) tal que      caso o ângulo de 

compensação exceda 60º (OGATA, 2011). O ângulo de compensação é aquele 

associado ao atraso de fase da função GEP, entre a entrada do sistema de 

excitação e a saída do torque elétrico de amortecimento puro(DEMELLO e 

CONCORDIA, 1969; PERES, 2017). Para minimizar o ganho em alta 

frequência para a redução de ruídos e evitar saturação do controle, o 

parâmetro   deve ser reduzido. 

 É possível demonstrar que o máximo avanço de fase (    ) é calculado 

conforme a equação (A.2): 

            
   

   
 
  

           (A.2) 

a partir da equação (A.2) tem-se: 
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logo, 

  
      

    

  
 

      
    

  
 
 (A.3) 

 A constante de tempo   determina a frequência      na qual a máxima 

compensação de fase ocorre: 

     
 

   
 (A.4) 

  
 

      
 (A.5) 

em que      se aproxima da frequência de oscilação do sistema. Substituindo 

a equação (A.5) em (A.1), tem-se: 

             
      

 

      

    
 

      

 

  

 
      

        
        (A.6) 

sabendo que      , 

             
    

   

      

    
 

      

 

  

 
      

        
        

para  
   

  
    e       , chega-se à função utilizada para o controlador:  
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        (A.7) 

A.3 Resposta em Frequência 

 

 A função do filtro washout é fazer com que o ESP não atue em regime 

permanente, evitando a alteração da tensão de referência (e 

consequentemente da tensão terminal) do gerador. A constante de tempo    

não é critica e pode ser definida de acordo com a frequência de oscilação dos 

modos que se deseja amortecer. Conforme (KUNDUR, 1994), pode-se 

escolher: 1 a 2 segundos para amortecimento de modos locais e 10 a 20 

segundos para o amortecimento de modos inter-área. 

 Considere um ESP com a função de transferência descrita na equação 

(A.8): 

               
          

          
 
 

 
      

        
        (A.8) 

 

A Figura 32 apresenta a resposta em frequência (na faixa de 0,01 a 100 

Hz) do ganho do ESP, na qual é possível observar o impacto da variação da 

constante de tempo do filtro washout. Observa-se que o washout funciona 

como um filtro passa-altas que, quanto maior a constante   , maior o ganho na 

faixa de frequência dos modos inter-área (0,1 a 1 Hz). Ressalta-se entretanto 

que, de acordo com (KUNDUR, 1994), o valor de   não deve ser muito 

elevado para se evitar excursões indesejadas de tensão durante condições de 

ilhamento.  
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Figura 32: Resposta em frequência do ganho do ESP. 

 

A.4  Considerações Finais 

 O apêndice em questão demonstrou a dedução da função de 

transferência do estabilizador de sistema de potência (ESP).
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Apêndice B - Análise dos Pesos da 

Equação de Movimento do EPSO 

B.1 Considerações Iniciais 

 Esse apêndice apresenta uma análise dos pesos associados à equação 

de movimento do EPSO. Tais pesos são utilizados no processo de auto-

adaptação do algoritmo.  

B.2 Análise – Sistema New England 

 Nessa análise foram feitas simulações para o ajuste de ESP no sistema 

New England conforme a seção 6.2. As figuras a seguir mostram o 

comportamento dos pesos (população de clones e população corrente) do 1º, 

15º e 25º indivíduo ao longo das 50 gerações.  

 

Figura 33: Pesos associados ao 1º 
indivíduo (clone) 

Figura 34: Pesos associados ao 1º 
indivíduo (corrente) 
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Figura 35: Pesos associados ao 15º 

indivíduo (clone) 
Figura 36: Pesos associados ao 15º 

indivíduo (corrente) 

 

 
Figura 37: Pesos associados ao 25º 

indivíduo (clone)  
Figura 38: Pesos associados ao 25º 

indivíduo (corrente) 

 Os valores dos pesos (da população corrente e população de clones) 

são inicialmente gerados a partir de números randômicos com base em uma 

distribuição uniforme no intervalo (0,1). 

 A partir das figuras apresentadas pode-se concluir que os valores pesos 

(populações clone e corrente) tendem a manterem-se próximos aos valores 

randômicos iniciais. Adicionalmente é possível observar, a partir das figuras 

apresentadas nesse apêndice, o comportamento da etapa SELEÇÃO do EPSO 

na qual apenas as melhores partículas sobrevivem para formar a nova 

geração. Ou seja, quando o clone apresenta uma solução melhor do que a 

partícula corrente, o mesmo sobrevive copiando os valores dos pesos que 

geraram essa melhor solução. 
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B.3  Considerações Finais 

 Este apêndice apresentou uma análise dos pesos associados a equação 

de movimento do EPSO, ao longo de 50 gerações. 

 


