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Abstract -- This paper analyzes the performance of the Bat 

Algorithm in the coordinated tuning of the parameters of 
supplementary damping controllers (Power System Stabilizers 
and Generalized Unified Power Flow Controller with Power 
Oscillation Damping) in a multi-machine power system. The goal 
is to introduce minimal damping rates to low frequency 
electromechanical oscillation modes as specified by the design. 
The current sensitivity model is used to represent a medium-sized 
power system known in the literature as New England. This 
system, which features local and inter-area electromechanical 
oscillation modes, consists of 10 generators, 39 buses and 46 
transmission lines divided into two areas. The performance of the 
Bat Algorithm in the coordinated tuning of controllers was 
compared with another two algorithms: Particle Swarm 
Optimization, and Simulated Annealing. The results showed the 
Bat Algorithm as a promising tool for the analysis of small-signal 
stability, especially compared to the other tested algorithms. 
 

Index Terms -- Bat algorithm, power oscillation damping, 
power system stabilizers, small-signal stability. 

I.  INTRODUÇÃO 

Interligações entre sistemas elétricos de potência (SEPs), 
tornam estes sistemas mais robustos e menos suscetíveis a 
falhas quando comparados à sistemas isolados.  

Embora apresente vantagens, a interligação entre sistemas 
também gera alguns inconvenientes. O fato de agrupar 
diversos dispositivos com diferentes dinâmicas em uma 
mesma malha torna sua modelagem e operação algo 
complexo. Estes inconvenientes afetam diretamente a 
manutenção da estabilidade do SEP, que é definida como a 
habilidade do SEP permanecer em equilíbrio sob condições 
normais de operação ou quando submetido a uma perturbação. 
Se a perturbação é de pequena magnitude (por exemplo, 
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variações de carga ao longo do dia que levam a consequentes 
ajustes de geração) esta é chamada de estabilidade a pequenas 
perturbações, que é o foco deste trabalho [1]. 

Uma pequena perturbação é vista como um pequeno desvio 
no estado do sistema, o que possibilita linearizar todas as 
equações que descrevem este sistema em torno de um ponto 
de equilíbrio estático, e analisá-las utilizando técnicas de 
análise de sistemas lineares. Dessa forma, pode-se representar 
o SEP através de modelos lineares, como por exemplo, o 
Modelo de Sensibilidade de Corrente (MSC) [2]. 

Estas pequenas perturbações no SEP podem ocasionar o 
surgimento de modos oscilatórios de baixa frequência que são 
classificados de acordo com a sua frequência, sendo os mais 
importantes o modo local (0.8 – 2.0 Hz), e o modo interárea 
(0.1 – 0.7 Hz) [3]. 

A presença de oscilações de baixa frequência no SEP pode 
levá-lo à instabilidade. Por este motivo estratégias para 
introduzir amortecimento adicional são essenciais. 

Com o objetivo de introduzir torque de amortecimento 
adicional ao sistema, foi desenvolvido um controlador 
denominado de Estabilizadores de Sistemas de Potência 
(ESP), que é instalado na malha de controle do Regulador 
Automático de Tensão (RAT) para atuar no controle da tensão 
de saída da unidade geradora [4], [5]. Assim, estes 
estabilizadores possuem grande atuação principalmente no 
amortecimento dos modos de oscilação eletromecânica do tipo 
local. 

Considerando um cenário de crescimento na demanda por 
energia e de leis cada vez mais rígidas com relação aos 
impactos ambientais e sociais, novos empreendimentos no 
setor de geração e transmissão são cada vez mais questionados 
pelos órgãos de fiscalização e setores da sociedade civil 
organizada. Isso fundamenta novos conceitos de utilização 
mais racional e otimizada do SEP já existente, e contribui para 
a introdução e desenvolvimento de novos dispositivos 
automáticos de compensação, onde destacam-se os Flexible 
AC Transmission Systems (FACTS). 

A utilização de dispositivos FACTS melhoram o controle e 
a segurança operacional do SEP [6]. Estudos posteriores 
mostraram que se ao dispositivo FACTS for adicionado um 
controlador Power Oscillation Damping (POD), é possível 
fornecer amortecimento suplementar às oscilações do SEP, em 
especial as do tipo interárea [7]. 
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Este trabalho apresenta um modelo de injeção de corrente 

para o dispositivo FACTS Generalize Unified Power Flow 
Controller (GUPFC). Além disso, irá analisar a performance 
do dispositivo na melhoria do perfil de tensão do sistema teste.   

Mas, para que estes controladores suplementares atuem 
efetivamente no amortecimento dos modos oscilatórios (local 
e interárea) seus parâmetros devem ser corretamente ajustados 
e para isso vários métodos já foram testados. Métodos 
baseados no controle clássico, tais como, resíduos [10], 
critério da estabilidade de Nyquist [11], e Decentralized Modal 
Control (DMC) [8], [12] foram empregados no ajuste dos 
parâmetros de controladores ESP e POD. Algoritmos 
Genéticos (GA) também já foram utilizados com sucesso no 
ajuste dos parâmetros de ESPs [13], [14]. Recentemente, 
métodos de otimização bioinspirados, baseado nos 
comportamentos social e cooperativo encontrados na natureza, 
como o Bacterial Foraging Optmization (BFO) [15], [16] 
Particle Swarm Optimization (PSO) [17], Artificial Bee 
Colony (ABC) [18] vem sendo testados no ajuste de 
parâmetros de controladores ESPs. 

Este trabalho propõem ajustar de forma coordenada os 
parâmetros dos controladores suplementares de amortecimento 
(ESP e POD) utilizando uma técnica de otimização chamada 
de Bat Algorithm (BA) [19], [20]. 

Para avaliar a eficiência da técnica proposta, na 
manutenção da estabilidade a pequenas perturbações no SEP, 
uma análise estatística é realizada e sua performance é 
comparada com outros dois algoritmos bem conhecidos na 
literatura: PSO [21], e Simulated Annealing (SA) [22]. 

O restante do artigo está organizado como segue. O MSC é 
apresentado na seção II, enquanto a seção III modela o 
dispositivo FACTS GUPFC. A estrutura dos controladores 
suplementares de amortecimento é apresentada na seção IV. 
Na seção V é abordada a técnica de ajuste proposta neste 
trabalho, enquanto a seção VI apresenta os resultados de 
simulações e faz uma análise estatística dos métodos 
avaliados. Algumas conclusões são discutidas na seção VII.   

II.  MODELO DE SENSIBILIDADE DE CORRENTE 

O MSC é uma ferramenta de análise linear para SEPs, 
fundamentada na aplicação do balanço nodal de corrente, 
também conhecido como Lei de Kirchhoff das correntes nos 
nós. Este balanço deve ser satisfeito durante todo e qualquer 
processo dinâmico no SEP e é aplicado para a obtenção das 
equações algébricas do referido modelo [2], [14]. 

A modelagem multimáquinas utiliza como variáveis de 
estado ∆  para cada gerador as variações: da velocidade 
angular (∆ ), do ângulo interno do rotor do gerador (∆ ), da 
tensão interna do eixo em quadratura (∆ ) e da tensão de 
campo do gerador (∆ ). As entradas ∆  são as variações: 
potência mecânica de entrada (∆ ) do gerador, da tensão de 
referência (∆ ) do RAT de cada gerador, e das cargas ativa 
e reativa (∆ ) e (∆ ) respectivamente. As variações da 
magnitude (∆ ) e da fase (∆ ) da tensão terminal das barras 
do SEP são as variáveis algébricas ∆  do modelo linearizado. 

 
Para representar, o sistema elétrico modelado pelo MSC, no 

domínio do tempo, considere um sistema multimáquinas 
composto por  geradores e  barras e os vetores dados por 
(1) − (3). 

∆ = ∆ … ∆  ∆ … ∆                                     

 ∆ … ∆  ∆ … ∆             (1) 

 

∆ = ∆ … ∆  ∆ … ∆                                 

 ∆ … ∆  ∆ … ∆                    (2) 
 

∆ = [∆ … ∆ ] [∆ … ∆ ]               (3) 
 

Assim, o seu comportamento dinâmico pode ser 
representado no domínio do tempo conforme (4), onde são 
considerados os vetores de variáveis de estado (∆ ), de 
entradas (∆ ) e de variáveis algébricas ∆ ). 

 
∆ ̇
0 = ∆

∆ + ∆                     (4) 

 
A representação no espaço de estados é obtida pela 

eliminação do vetor de variáveis algébricas (z) em (4), o que 
resultará em (5). Os autovalores do sistema são obtidos pela 
matriz de estados = ( − ), enquanto = ( −

) representa a matriz de entradas do sistema. 
 

∆ ̇ = ( − )∆ + ( − )∆            (5) 

III.  GENERALIZED UNIFIED POWER FLOW CONTROLLER 

Considerado por muitos pesquisadores o mais completo 
dispositivo FACTS da atualidade, o GUPFC agrega as 
principais características dos dispositivos FACTS de última 
geração. 

O circuito equivalente do GUPFC apresentado na Fig. 1 é 
baseado na configuração mais simples deste dispositivo, que 
utiliza três conversores fonte de tensão (VSCs) conectados 
entre si através de um link comum de corrente contínua. Esta 
configuração permite gerenciar quatro fluxos de potências 
ativa e reativa nas duas linhas em que está instalado, além da 
tensão no barramento comum de sua instalação [23]. 

Este será modelado por uma fonte de corrente ideal ( ) 
conectada em derivação com a barra comum i de instalação, e 
por duas fontes de tensão série que injetam no sistema tensões 
síncronas de amplitude e ângulo controláveis ( ). Em série 
com cada uma das fontes está a susceptância (bin) que modela 
os transformadores de acoplamento. É através do controle da 
amplitude e ângulo da tensão série injetada , que o GUPFC 
controla os fluxos de potência nas LTs onde está instalado 
(Eq. (1)) [8]. 

 
=  , sendo = ,                         (1) 

 



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 3

Em (1),  e  são os parâmetros das tensões série 
injetadas, sendo = / , e  o ângulo relativo de  com 
a respectiva tensão da barra .  

As grandezas ′  e ′  correspondem às tensões nas barras 
fictícias utilizadas na modelagem do dispositivo.   e   é a 
injeção de potência complexa na barra i do sistema;   e   
são os fluxos de potências ativa e reativa no ramo i−j, saindo 
da barra  j,   e  são os fluxos de potências ativa e reativa 
no ramo  i−k, saindo da barra k e,  e  , são as correntes nos 
ramos i−j e i−k, saindo das barras j e k, respectivamente. 
 

 

Fig. 1.     Circuito equivalente do GUPFC 

A tensão controlável  pode ser decomposta nas 
componentes em quadratura  e em fase  com a 
tensão  da barra comum de instalação, conforme mostrado 
em (2) e (3) (ver diagrama fasorial da Fig. 2) [8]. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.     Diagrama fasorial do GUPFC 

=   ( )                               (2) 

=   ( )                              (3) 

No modelo proposto para o GUPFC, à fonte de corrente 
ideal ( ) é decomposta em duas componentes, uma em fase 
( ) e outra em quadratura ( ) com a tensão ( ) da barra 
comum de instalação i, como descrito em (4). 

 
= ( − )                               (4) 

 
Uma restrição importante que deve ser satisfeita para a 

correta implementação do GUPFC no fluxo de potência diz 
respeito à troca de potência ativa entre seus conversores. 

 Assim, quando as perdas são desconsideradas, toda a 
potência ativa fornecida pelo conversor shunt VSC1 deve ser 
igual à potência entregue ao sistema CA pelos conversores 
série VSC2 e VSC3 como mostrado em (5) [9]. 

 
= − ∑  ,( , , )                             (5) 

 
Por inspeção do circuito equivalente mostrado na Fig. 1 são 

obtidas (6) e (7), sendo = ,  . 
 
 =  +  −  =  ∠ + − ∠                 

+ ∠ + − ∠ −                      (6) 

 
 = − ( − ) = − ∠ − ∠ − ∠  (7) 

 
Considerando o conjunto de equações (1)−(7), desenvolve-

se modelo de injeção de corrente do GUPFC baseado em [8], 
[9], [14], que representa a soma das contribuições séries das 
fontes de tensão síncronas e a contribuição shunt da fonte de 
corrente ideal (Eqs. (8)− (11)). 

 

, =   ( ) + ( )    
( , )

 

+( + )                       (8) 

, =   ( ) + ( ) −
( , )

−(  + )                 (9) 

, =   [ ( ) + ( )]          (10) 

, = −  [ ( ) − ( )]       (11) 

As Equações (8)−(11) descrevem o modelo de injeção de 
corrente do GUPFC em termos das componentes em fase e 
quadratura da tensão do barramento comum de instalação do 
dispositivo . ,  e ,  são as injeções de corrente, 
componentes real e imaginária, na barra comum de instalação 
do dispositivo. ,  e , , são as injeções de corrente, 
componentes real e imaginária,  nas barras  j e k de instalação, 
respectivamente.  Na Fig. 3 é ilustrado o modelo de injeção de 
corrente do GUPFC. 

 
 

 

Fig. 3.   Modelo de Injeção de Corrente do GUPFC 
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A.  Estrutura de controle do GUPFC 

A estrutura de controle utilizada para representar a 
dinâmica do dispositivo é apresentada na Fig. 4, onde cada 
controlador PI está relacionado com uma variável das fontes 
de tensão que representam os conversores VSCs série e shunt 
[8]. Na Fig. 4 os ganhos 1 a 4 e as constantes de tempo  a 

 são os parâmetros dos controladores PI. Já o ganho  e a 
constante de tempo  estão relacionados com a regulação da 
tensão do barramento comum de instalação do GUPFC. A 
constante de tempo  está relacionada com o tempo de 
processamento do sistema de controle do dispositivo, cuja 
faixa varia de 1ms a 10ms [6]. O sinal de controle 
suplementar  (provindo do controlador POD) modula a 
componente em quadratura  da fonte de tensão do 
conversor VSC2, e tem a finalidade de fornecer 
amortecimento adicional às oscilações eletromecânicas do 
SEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Fig. 4.     Estrutura de controle do GUPFC 
 

Na Fig. 4,  é a tensão de referência na barra comum de 
instalação do FACTS e  é a tensão na barra i controlada 
através da modulação da corrente  em quadratura do 
conversor VSC1.  e  são os valores especificados 
pelo operador do sistema para o fluxo de potências ativa e 
reativa nas LTs i−n.  e  são os fluxos controlados pelo 
dispositivo e servirão como entradas da estrutura de controle 
do GUPFC, onde = , .  

O conjunto de equações diferenciais (12)−(20) define o 
comportamento dinâmico do dispositivo GUPFC, e podem ser 
obtidas pela análise da Fig. 5. 

 

 
̇ =  −  + − −      (12) 

̇ =  −                       (13) 

̇ =  −  + −            (14) 

̇ =  −                        (15) 

̇ =  −  + −            (16) 

̇ =  −                    (17) 

̇ =  −  + −          (18) 

̇ =  −                  (19) 

̇ =  −  − =   −  −    (20) 

IV.  ESTRUTURA DOS CONTROLADORES ESP E POD 

A fim de introduzir amortecimento às oscilações do SEP é 
necessária a inclusão de controladores suplementares de 
amortecimento como o ESP e o POD. Na Fig. 5 é apresentada 
uma estrutura genérica que pode ser utilizada para os dois 
controladores.  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.   Configuração dos controladores ESP E POD  

As semelhanças entre esses dois controladores devem-se ao 
fato de ambos possuírem um bloco de filtro washout, blocos 
de avanço-atraso de fase e um ganho estático representado por 
KESP para o ESP e KPOD para o POD. Como sinal de entrada e  
o ESP utiliza a variação de velocidade angular (k) do 
gerador k. Para o POD a entrada é o desvio do fluxo de 
potência ativa (∆ ) na LT adjacente à de instalação do 
conjunto GUPFC-POD. 

Quanto às saídas, ∆ , no ESP é a tensão (∆ ), inserida 
como sinal adicional à malha de controle do Regulador 
Automático de Tensão (RAT), que neste trabalho utiliza um 
modelo de primeira ordem para representá-lo (Fig. 6(a)). No 
POD é gerado um sinal estabilizante (∆ ) que é somado à 
malha de controle do GUPFC, de forma a modular a 
componente em quadratura  do conversor secundário do 
dispositivo (Fig. 6(b)). 
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Fig. 6.   Modelo dinâmico do ESP e POD: (a) Laço de controle do RAT;  (b) 
Componente de tensão em quadratura do conversor primário do GUPFC. 

 
A representação do SEP modelado pelo MSC, incluindo as 

equações diferenciais dos controladores ESPs e do conjunto 
GUPFC-POD, permite obter a matriz de estados do sistema 
completo e analisar sua estabilidade a pequenas perturbações. 

V.  TÉCNICA DE AJUSTE DOS PARÂMETROS DOS 
CONTROLADORES SUPLEMENTARES 

Nesta seção será apresentada a proposta de sintonia 
coordenada dos parâmetros dos controladores ESP e GUPFC-
POD utilizando a técnica de otimização Bat Algorithm (BA) 
[19], [20]. 

Um dos mais recentes algoritmos inspirados na natureza, o 
BA é baseado na avançada capacidade de ecolocalização que 
várias espécies de morcegos possuem. A ecolocalização é 
utilizada pelo morcego para localizar presas ou desviar de 
obstáculos, mesmo em condições de total escuridão, através de 
um sistema de emissão de sinais sonoros com amplitude e 
frequência variável e detecção do sinal de eco. 

A taxa de pulso e a amplitude dos sons emitidos pelo 
morcego variam com a estratégia de caça. Quando uma 
possível presa é encontrada, a taxa de pulso ( ) e amplitude do 
sinal sonoro ( ) cresce para evitar a perda da presa. Porém, 
quando a presa é dominada, a amplitude diminui [20].  

No modelo computacional que emula o comportamento de 
morcegos virtuais, cada morcego representa uma possível 
solução para o problema, codificado na forma de um vetor. 
Uma população de morcegos move-se no espaço de busca do 
problema afim de atingir a solução ótima. Para isso, a cada 
nova iteração, frequência, velocidade e posição de cada 
morcego são atualizadas continuamente levando em 
consideração a melhor solução encontrada pela população. 
Como ocorre com outros algoritmos de computação 
evolucionaria, o BA conta com um controle de exploração e 
intensificação através da variação da amplitude e da taxa de 
pulso, respectivamente. 

 
 
 

 
 
 
O movimento do morcego virtual pelo espaço de busca é 

dado por (21) – (23) [20]. 
 

= + ( − ).                     (21) 

= + ( − ∗).                     (22) 

= +                           (23) 

 
onde: 

, , são respectivamente, velocidade e posição do i-th 
indivíduo na iteração ; 

 , é a variação da frequência do i-th indivíduo, cujos 
limites superior e inferior são respectivamente  e ; 

∈ [0, 1]: é um número aleatório extraído de uma 
distribuição uniforme; 

∗ é a melhor solução encontrada até a iteração . 
Durante o processo, é possível gerar novas soluções 

temporárias através de uma intensiva busca local em torno da 
melhor solução atual como mostrado em (24). 

 
= ∗ +                             (24) 

 
sendo  um número aleatório extraído de uma distribuição 
uniforme pertencente ao conjunto [−1, 1]. 

O volume  e a taxa de emissão de pulsos  variam 
durante o processo de busca local de acordo com (25) e (26). 
Enquanto a taxa de pulsação exerce controle sobre a 
intensidade da busca local, a sonoridade exerce controle sobre 
a aceitação das novas soluções. 

 
= .                        (25) 

= . [1 − ]                         (26) 

 
A solução ótima será alcançada quando: 

 
→ 0, → , → ∞                      (27) 

 
Em [20] também foi verificado que a taxa de convergência 

do BA sofre influência dos parâmetros  e , que são 
constantes que ponderam a amplitude do sinal sonoro e a taxa 
de pulso, respectivamente. 

Na Fig. 7 é apresentado o pseudocódigo para o algoritmo 
BA baseado na proposta apresentada em [20], e neste trabalho 
adaptado para o problema de ajuste coordenado dos 
controladores ESP e POD, que satisfaça a especificação de 
amortecimento mínimo desejado aos modos oscilatórios 
presentes no sistema teste. 
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Algoritmo : ESP e GUPFC-POD ajustados via BA 
1. Inicialize os parâmetros do BA: , , , , , , número 

de morcegos ( ); 
2. Inicialize a população de morcegos: vetor  e vetor  para cada 

indivíduo  ; 
3. Para cada indivíduo  calcular os autovalores da matriz de estados 

do SEP onde atuam os controladores ESP e POD. Calcular o 
amortecimento relacionado a cada autovalor e calcular o fitness 
( ) associado a cada individuo ; 

4. Define o melhor indivíduo: indivíduo com maior taxa de 
amortecimento : _ ; 

5. While critério de parada não atingido do 
6.          For i=1 to  do 
7.         Gera novas soluções _  usando Eq. (21) - (23). 
8.        If ( > ) 
9.        Gera novas soluções _  em torno do melhor individuo 

atual  Eq. (24); 
10.     end If 
11. Avalia a factibilidade da nova solução _  
12. Usando _  calcula os autovalores de malha fechada, o 

amortecimento mínimo  , e o fitness _  = ( ) ; 
13. If ( < ) and ( _ > ) 
14.      Aceita novas soluções: = _   e  = _ ; 
15.      Incrementa  e reduz  usando Eqs. (25) - (26); 
16. end if 
17. Define o melhor indivíduo: indivíduo com maior taxa de 

amortecimento : _ ; 
18. Atualiza  ; 
19.       end for 
20. end while 
21. end. 

Fig. 7.    Ajuste dos controladores ESPs e POD via BA. 
 

A.  Visão geral do problema de otimização 

O princípio fundamental de um algorítmo bio-inspirado 
consiste na aplicação de técnicas evolutivas em uma 
população inicial de forma a melhorar a qualidade da sua 
solução. Estas técnicas evolutivas consideram a troca de 
informações entre estes indivíduos. No presente trabalho é 
considerado um SEP multimáquinas com n controladores 
ESPs e um dispositivo FACTS GUPFC equipado com um 
controlador POD. Cada indivíduo (morcego) é representado 
por um vetor (Fig. 9) composto pelos ganhos e constantes de 
tempo dos controladores mostrados nas Figs. 4 e 5. 

Note que as n primeiras posições do individuo apresentado 
na Fig. 9 são destinadas às n constantes de tempo −  
dos n controladores ESPs instalados em n geradores síncronos. 
A posição n+1 refere-se aos n ganhos  ( ,..., ). 
Continuando nesta sequência têm-se as n constantes de tempo 

−  e o ganho , respectivamente. É usual adotar 
 ( ) = ( ) e  ( ) = ( ) [24]. 
Os parâmetros ajustados pelo algoritmo estão sujeitos às 

restrições dadas por (28) − (31), que limitam os níveis 
superior e inferior dos parâmetros a serem ajustados. Nestas 
equações os tempos são dados em segundos e os ganhos em 
pu.  

 
0.1 ≤ ≤ 1.5;  0.01 ≤ ≤ 0.1;  1.0 ≤ ≤ 15   (28) 

0.1 ≤ ≤ 0.5;  0.1 ≤ ≤ 0.5;  0.1 ≤ ≤ 0.5   (29) 

 

 

≥                          (30) 

≤ 0                                        (31) 

O objetivo da abordagem proposta é minimizar (32), sujeita 
ao conjunto de restrições definidas por (28) − (31) que 
impõem um amortecimento mínimo para cada autovalor, isto 
é, ≥  em que  representa o amortecimento 
especificado (neste trabalho foi especificado um 
amortecimento mínimo superior a 10% para todos os modos 
oscilatórios de interesse, ou seja, modos locais e interárea). A 
restrição ≤ 0  verifica se todos os autovalores têm parte real 
negativa, garantindo a estabilidade do sistema, independente 
dos parâmetros ajustados pelo BA. 

 
= min ∑ −                  (32) 

 
A função objetivo ( ) utilizada neste trabalho consiste em 

minimizar a distancia entre o autovalor calculado  e o 
autovalor desejado , sendo  o número de autovalores de 
interesse. Dessa forma,  é deslocado para o semipleno 
esquerdo do plano complexo em uma região que atenda as 
especificações de amortecimento mínimo estabelecidas em 
projeto. 

VI.  SIMULAÇÕES E RESULTADOS 

A fim de validar os ajustes dos controladores ESP e POD 
pelo BA e a eficiência do GUPFC no aumento da margem de 
estabilidade do SEP, simulações foram realizadas. O sistema 
teste utilizado foi o New England, cujo diagrama unifilar é 
mostrado na Fig. 8. Este sistema é composto de 10 geradores, 
41 barras (incluindo as duas barras fictícias, F1 e F2 
relacionadas com o GUPFC), 48 linhas de transmissão e está 
disposto em duas áreas: a área 1 é representada de maneira 
compacta pelo gerador equivalente 10 (sistema New York) e a 
área 2 pelos demais geradores (sistema New England). Seus 
dados completos podem ser encontrados em [25]. 

Para as simulações foi utilizado um computador Intel Core 
i7 de 2.93GHz com 8GB RAM e Windows 7 com 64-bits. 
Todos os algoritmos foram implementados utilizando o 
software MATLAB, sem a ajuda de qualquer toolbox. 

 
A.  Análise estática do Sistema teste 

Como mostrado na Fig. 8, o GUPFC está instalado entre as 
barras 37−34 e 37−36, sendo a barra 37 escolhida como barra 
comum. A escolha do local de instalação do dispositivo levou 
em consideração razões técnicas e operacionais, visto que a 
região de instalação apresenta a maioria das barras (barras 12, 
15, 33, 36 e 37) com nível de tensão inferior a 0.95 pu, 
conforme pode ser visualizado na Fig. 11.  

Um segundo motivo para escolha deste local está 
relacionado com uma maior controlabilidade e 
observabilidade sobre o modo oscilatório de interesse (modo 
interárea).  
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Fig. 8.    Diagrama Unifilar: Sistema New England. 

 
Será tratado como Caso I aquele em que o GUPFC não 

exerce controle sobre o sistema, ou seja, está desligado e suas 
variáveis assumem os seguintes valores (em pu): =
−2.58 × 10 , = −2.67 × 10 , = −1.06 × 10 , 

= −1.12 × 10 , e  = −5.92 × 10 . Estes valores muito 
próximos de zero para as variáveis de controle dos 
conversores série e shunt, reforçam a situação em que o 
dispositivo FACTS não está controlando os fluxos de 
potências ativa e reativa no sistema teste (Caso I). 

Para melhorar o perfil de tensão do sistema New England, o 
GUPFC deverá atuar sobre os fluxos nas duas LTs controladas 
(F1 – 34 e F2 – 36). Posto isso, a ação de controle do GUPFC 
promove um aumento de 10% nos fluxos de potência ativa 
para as duas LTs controladas pelo dispositivo, enquanto o 
fluxo de reativo no trecho F1 – 34 aumentou duas vezes em 
relação ao Caso I e no trecho F2 – 36 aumentou dez vezes. Em 
ambos os trechos os fluxos de potência reativa foram 
invertidos com o objetivo de elevar a tensão das barras 
deficientes. Além disso, para manter a tensão da barra 37 em 
1.0 pu o GUPFC injetou  273MVAr na barra comum de 
instalação através de seu conversor shunt (VSC1).  

Após a atuação do GUPFC (Caso II), como descrito no 
parágrafo anterior, observa-se uma melhora global do perfil de 
tensões para o sistema New England, mantendo as tensões de 
todas as barras dentro de uma margem segura (±5% do valor 
nominal) como pode ser visualizado na Fig.11. Ainda com 
relação a este caso, as variáveis de controle do GUPFC 
assumem os seguintes valores (em pu): = −0.08237, 

= −0.0815, = −0.0163, = −0.01263, e  = 2.727. 

B.  Análise dinâmica do Sistema teste 

Considerando a situação operacional definida pelo Caso II, 
foram calculados os autovalores da matriz de estados do 
sistema teste e na Tabela I são mostrados os modos 
oscilatórios de interesse ( = ± ), coeficiente de 

amortecimento = −
| |

, e frequência natural não 

amortecida = | | . Observe que os oito primeiros são 
modos locais e o último, o modo interárea. Uma rápida análise 
dessa tabela permite concluir que a atuação do GUPFC pouco 
influenciou no amortecimento dos modos oscilatórios de 
interesse, sendo necessárias outras ações de controle para 
garantir taxas adequadas de amortecimentos.  

Observa-se que três modos locais são instáveis (L5, L6 e 
L7), visto que possuem parte real positiva, e o modo interárea 
(I9) fracamente amortecido, caracterizando instabilidade no 
SEP. 

Para resolver o problema da instabilidade no sistema teste 
foram instalados ESPs na malha de controle dos RATs das 
unidades geradoras G1, G2, G3, G4, G5, G7, G8 e G9, e um 
controlador POD na malha de controle do GUPFC a fim de 
fornecer amortecimento adicional aos modos oscilatórios de 
interesse. Para a localização dos ESPs no SEP foi realizada 
uma análise dos fatores de participação [26]. 

 

 

Fig. 9.    Representação de um indivíduo no BA. 
 
 

TABELA I 
AUTOVALORES, COEFICIENTE DE AMORTECIMENTO ( ), E FREQUÊNCIA ( )  

–  CASO II 
Mode Eigenvalues ξ  (pu)  (Hz) 

L1 -0.241 ± j 8.323 0.0289 1.3251 
L2 -0.189 ± j 8.277 0.0227 1.3177 
L3 -0.266 ± j 8.096 0.0328 1.2892 
L4 -0.232 ± j 7.199 0.0322 1.1464 
L5 0.073 ± j 6.839 -0.0107 1.0885 
L6 0.180 ± j 5.914 -0.0305 0.9417 
L7 0.161 ± j 6.395 -0.0252 1.0180 
L8 -0.137 ± j 6.484 0.0211 1.0322 
I9 -0.005 ± j 3.560 0.0013 0.5667 

C.  Características gerais dos Algoritmos 

Neste trabalho o Bat Algoritm teve seu desempenho 
comparado, através de análises estatísticas, a outros dois 
algoritmos: Particle Swarm Optimization, e Simulated 
Annealing. As técnicas analisadas devem ajustar de forma 
coordenada os parâmetros dos controladores ESPs e POD de 
modo a fornecer taxas de amortecimento mínimo desejado a 
todos os modos oscilatórios de interesse (modos locais e 
interárea).  

Para possibilitar uma análise estatística mais significativa e 
justa, cada algoritmo foi executado 100 vezes, e cada teste foi 
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limitado a um máximo de 1000 avaliações da função objetivo 
dada em (32) e sujeito às restrições (28) – (31).  

O PSO considerado é baseado na versão básica e também a 
mais popular deste algoritmo. Foi considerado uma população 
de 20 partículas, constantes de aceleração c1 = c2 = 2.0, e fator 
de inércia decrescendo linearmente com o número de iterações 

∈ [0.2, 1.5]. Outras informações sobre esta técnica podem 
ser encontradas em [21]. 

Já o SA considerado neste trabalho é baseado em [14], 
onde a temperatura  e o nível de temperatura  devem ser 
atualizados após  iterações: =  e = , cujos 
valores iniciais e constates foram os seguintes: = 100,  

= 50, =  0.7, e = 0.9. 
Para o BA foram utilizados os seguintes valores iniciais: 

Volume = 0.25, taxa de emissão de pulso = 0.5, e a 
frequência variando dentro da seguinte faixa: = 0 e 

= 2 . Também foi considerado = = 0.9, uma 
população = 20 indivíduos, e o algoritmo implementado 
foi baseado no pseudocódigo ilustrado na Fig. 7. 

D.  Avaliação da performance do BA 

Esta subseção compara a performance dos três métodos de 
otimização comentados nas seções anteriores. Na Tabela II são 
apresentados os valores da taxa de convergência (CR), tempos 
de convergência médio, mínimo e máximo, e desvio padrão 
(Std.), considerando ≥ 10%. 

Pela análise da Tabela II, observa-se que todos os 
algoritmos testados (PSO, SA e BA) alcançam 100% de 
convergência, sendo o tempo médio de convergência 57.77, 
96.95 e 13.61 s, respectivamente. Ou seja, o BA foi em média 
quatro vezes mais rápido que o PSO e sete vezes mais rápido 
que o SA, demonstrando uma redução considerável no tempo 
de processamento para encontrar uma solução factível para o 
problema em discussão. 

Com relação ao Std. Apresentado na Tabela II, também é 
possível concluir que o BA encontra uma solução factível, ou 
seja, um ajuste que atenda as restrições do projeto para os 
controladores suplementares ESP e POD, com um número 
reduzido de avaliações da função objetivo (Eq. (32)), ao 
contrário do PSO e SA que apresentam grande variação no 
Std. exigindo em média um número maior de avaliações da 

.  
 

TABELA II 
PERFORMANCE DOS ALGORITMOS AVALIADOS 

Algorítmo  
CR 
(%) 

Tempo de convergência (s) Desvio 
Padrão Médio Min. Max. 

PSO ≥ 10% 
 

100 
 

57.77 
 

7.04 
 

229.69 
 

38.12 
 

SA ≥ 10% 
 

100 
 

96.95 
 

5.71 
 

395.93 
 

25.09 
 

BA ≥ 10% 
 

100 
 

13.61 
 

12.6 
 

27.12 
 

2.26 
 

 
A superioridade de desempenho do BA em relação aos 

demais algoritmos avaliados deve-se em grande parte à 
fantástica capacidade de ecolocalização desenvolvida por 
várias espécies de micro-morcegos. Os resultados 
apresentados credenciam o BA como uma ferramenta 

promissora para a análise da estabilidade a pequenas 
perturbações no SEP. Entre os 100 testes realizados, foi 
selecionado aleatoriamente um dos ajustes realizados pelo BA 
para os controladores ESP e POD, e seus valores são 
apesentados nas Tabelas III e IV. 

 
TABELA III 

PARÂMETROS DOS CONTROLADORES ESP E GUPFC – POD 
Dispositivos T1 = T3 T2 = T4 K 

ESP G1 0.8073 0.0535 8.841 
ESP G2 0.5927 0.0371 10.060 
ESP G3 0.9052 0.0302 5.434 
ESP G4 0.5784 0.0433 5.351 
ESP G5 0.6402 0.0773 13.747 
ESP G7 0.7305 0.0588 7.869 
ESP G8 0.6486 0.0209 5.317 

8.922 ESP G9 0.5325 0.0836 
GUPFC – POD 0.2417 0.2665 0.303 

 
 

TABELA IV 
PARÂMETROS DOS CONTROLADORES PIS 

Parâmetros PIs  
    1 2 3 4 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.5 0.5 0.5 0.5 
 
Considerando a atuação dos controladores suplementares 

no sistema New England com os ajustes apresentados nas 
Tabelas III e IV, foram novamente calculados os autovalores 
da matriz de estados e os modos oscilatórios de interesse são 
apresentados na Tabela V. Pela análise dos dados mostrados 
nesta tabela, conclui-se que o ajuste dos controladores 
realizado pelo BA cumpriu o objetivo que era fornecer um 
amortecimento mínimo superior a 10% para todos os modos 
oscilatórios de interesse (locais e interárea). 

 
 

TABELA V 
AUTOVALORES, COEFICIENTES DE AMORTECIMENTO ( ), E FREQUÊNCIA ( )  

–  CONTROLADORES ESP E GUPFC-POD ATUANDO  
Mode Eigenvalues ξ (pu)  (Hz) 

L1 -1.283 ± j 8.471 0.1497 1.3636 
L2 -1.369 ± j 7.244 0.1858 1.1734 
L3 -1.092 ± j 6.769 0.1593 1.0912 
L4 -1.451 ± j 6.569 0.2158 1.0707 
L5 -0.989 ± j 5.939 0.1643 0.9582 
L6 -1.106 ± j 5.359 0.2021 0.8708 
L7 -1.531 ± j 6.860 0.2178 1.1187 
L8 -1.103 ± j 4.763 0.2257 0.7781 
I9 -0.495 ± j 3.566 0.1376 0.5729 

 

Para simular uma pequena variação de carga atuando sobre 
o SEP, foi aplicado um degrau de 0.05 pu na potência 
mecânica do gerador dois (G2), que deverá ser atendida 
através de um ajuste da geração do sistema New England.         
Na Fig. 10 é mostrada a variação na velocidade angular dos 
geradores G1, G3, e G4 tendo como referência o gerador G2. 
Analisando as curvas exibidas na Fig. 10 conclui-se que o 
SEP, antes instável, tornou-se estável para o ponto de 
operação considerado, apresentando respostas amortecidas 
após a perturbação. 

Por fim, considerando os controladores atuando no 
sistema teste com este mesmo ajuste, foi avaliado o 
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comportamento do sistema, para diferentes condições de carga 
em suas barras.  Estes diferentes cenários de carga são 
apresentados na sequência: 

 
Fig. 10.    Curvas da variação da velocidade angular dos rotores dos geradores 
G1, G3, G4 em relação ao gerador de referência G2. 

 
 Caso II: ponto de operação relacionado à condição 
operacional mostrada na Tabela I; 
 Caso (P+, Q): incremento de 5% na carga ativa e carga 
reativa permanecendo inalterada; 
 Caso (P+, Q+): incremento de 5% em ambas as cargas ativa 
e reativa; 
 Caso (P, Q+): incremento de 5% na carga reativa e carga 
ativa permanecendo inalterada; 
 Caso (P+, Q-): incremento de 5% na carga ativa e 
decremento de 5% na carga reativa; 
 Caso (P-, Q+): decremento de 5% na carga ativa e 
incremento de 5% na carga reativa; 
 Caso (P-, Q-): decremento de 5% em ambas as cargas ativa 
e reativa; 
 

O amortecimento dos modos oscilatórios de interesse para 
os diferentes cenários de carga considerados é apresentado na 
Fig. 12. A análise da Fig. 12 permite concluir que o ajuste 
encontrado pelo algoritmo BA mantém, para todos os modos 
oscilatórios, os níveis de amortecimento acima do mínimo 
estipulado no projeto dos controladores suplementares de 
amortecimento ( ≥ 10%) mesmo com a variação das 
cargas nas barras PQ do sistema New England. Este resultado 
corrobora com o bom desempenho do método avaliado 
demostrando a relativa robustez do ajuste encontrado pelo BA 
para estabilizar o sistema teste mesmo em condições 
operacionais diversas. 

VII.  CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma promissora ferramenta, 
BA, para o ajuste coordenado dos parâmetros dos 
controladores suplementares de amortecimento ESP e 
GUPFC-POD empregados no SEP.  

Os dois objetivos principais deste trabalho foram 
alcançados. O primeiro tratava-se do fornecimento de 
amortecimento adicional aos modos oscilatórios de baixa 
frequência presentes no sistema de potência multimáquinas 
utilizado nos testes. O segundo era analisar o desempenho do 
controlador Generalize Unified Power Flow Controller 
atuando no sistema New England para a melhoria do perfil 
global de tensão e da margem de estabilidade de tensão. 

A eficiência da técnica proposta para o ajuste dos 
controladores foi analisada considerando uma taxa de 
amortecimento mínimo superior a 10% para todos os modos 
oscilatórios de interesse. Seu desempenho também foi 
comparado com outros dois métodos de otmização bastante 
conhecidos na literatura: Particle Swarm Optimization, e 
Simulated Annealing. 

Os resultados apresentados pelo BA mostraram uma 
performance superior ao dos outros algorítmos testados, o que 
credencia o BA como uma  potencial ferramenta na análise de 
pequenas perturbações em sistemas de potência de médio 
porte. 
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Fig. 11.    Perfil das tensões antes e após a atuação do GUPFC no sistema New England. 

 

  
Fig. 12.    Comparação dos níveis de amortecimento para diferentes cenários de carga. 
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