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Uma Abordagem Determinística para o
Problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo

com Variáveis de Controle Discretas
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Abstract—The Reactive Optimal Power Flow (ROPF) problem
is mathematically modeled as a mixed-integer nonlinear pro-
gramming (MINLP) problem, and plays an important role in the
power systems planning and operation. The main goal of solving
a ROPF problem is to optimize a power system performance
measure, while satisfying its physical and operating constraints.
This paper proposes a trust region nonlinear rescaling approach
to solve ROPF problems for transmission active power loss
minimization. A penalty function is employed to handle the
discrete variables, so that the problem becomes continuous and
differentiable. The nonlinear rescaling method is applied to the
inequality constraints, leading to an equivalent problem with
only equality constraints, which is solved by a trust region
sequential quadratic programming method. Each trial step of
the trust region method is decomposed into two components: a
normal step, that tries to achieve feasibility, and a tangential
step, which tries to achieve optimality while preserving the
feasibility attained by the normal step. Numerical experiments
with the IEEE benchmark test-systems are carried out to show
the performance of the proposed algorithm.

Keywords—Discrete variables, modified logarithmic barrier,
nonlinear rescaling, reactive optimal power flow, trust region.

I. INTRODUÇÃO

O problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) foi introdu-
zido nos anos 1960 por Carpentier [1] e, desde então, constitui
uma importante ferramenta para o planejamento e operação
dos sistemas elétricos de potência. Tal problema pode ser mo-
delado matematicamente como um problema de programação
não-linear inteira mista (PNLIM), restrito e não-convexo. A
resolução do problema de FPO permite ao operador do sistema
determinar o ajuste apropriado das variáveis de controle, de
modo a otimizar alguma medida de desempenho da rede, ao
mesmo tempo em que suas restrições físicas e operacionais
são atendidas. Problemas de FPO Reativo (FPOR) representam
uma subclasse de problemas de FPO, em que as variáveis
de decisão e o critério a ser otimizado estão associados ao
controle de potência reativa. No modelo de FPOR aqui apre-
sentado, as variáveis contínuas são as magnitudes e ângulos de
tensão, enquanto que as variáveis discretas do problema são
os taps dos transformadores em-fase e as susceptâncias shunt
equivalentes dos bancos de capacitores e reatores.
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Trabalhos em FPO disponíveis na literatura frequentemente
ignoram a natureza discreta das variáveis associadas aos taps
dos transformadores em-fase e chaveamentos dos bancos de
capacitores e reatores shunt, resolvendo a relaxação contínua
do problema. Métodos para resolução de problemas de pro-
gramação não-linear (PNL) que já foram utilizados para a
resolução da relaxação contínua do problema de FPO incluem,
entre outros: programação quadrática sequencial [2]; o método
de Lagrangiano aumentado [3]; métodos de pontos interiores
[4]; o método da função barreira logarítmica modificada [5];
métodos de região de confiança [6]. Entretanto, soluções con-
tínuas para o FPO pode se tornar distantes da realidade, pois
algumas variáveis de controle somente podem ser ajustadas
em passos discretos.

Uma prática comum para discretização de variáveis em
algoritmos para problemas de FPO é o arredondamento. Nela,
os valores contínuos para as variáveis discretas, obtidos ao
resolver a relaxação contínua, são fixados nos valores discretos
permitidos mais próximos, e o problema resolvido novamente
para determinar o valor adequado dos controles contínuos.
Estudos anteriores em FPO mostraram que a estratégia de
arredondamento fornece soluções de boa qualidade quando as
variáveis discretas são ajustadas por passos discretos pequenos
[7], mas é inadequada para controles com passos discretos
grandes porque pode deteriorar significativamente a qualidade
da solução ou levar a problemas infactíveis [8]. Neste sentido,
o desenvolvimento de abordagens que possibilitem o cálculo
de soluções discretas para o problema de FPO têm sido
amplamente investigadas.

A literatura em otimização não-linear apresenta alguns
métodos exatos para resolução de problemas de PNLIM,
tais como: branch-and-bound [9]; aproximação externa [10];
decomposição de Benders generalizada [11]; e métodos de
planos de corte [12]. Apesar de confiáveis, o desempenho de
métodos enumerativos tradicionais tende a se degradar com
o aumento do número de variáveis discretas do problema,
devido ao alto esforço computacional que pode ser exigido.
Experimentos numéricos com abordagens determinísticas em
problemas de FPO com variáveis contínuas e discretas in-
cluem: o método branch-and-bound com pontos interiores
[13], métodos de planos de corte [14] e métodos de penalidade
[15]. Experiências com heurísticas e metaheurísticas também
são descritas, tais como o algoritmo genético melhorado e o
algoritmo de otimização por enxame de partículas dissipativo
propostos em [16].

Em [17], um método primal-dual de pontos interiores foi
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combinado a uma função penalidade senoidal diferenciável,
para discretização das variáveis de controle associadas aos
taps dos transformadores. Nesta abordagem, a qual também
é adotada neste trabalho, a função objetivo é modificada pela
adição de um termo de penalidade, que penaliza as variáveis
discretas que não assumem valores discretos permitidos. A pe-
nalização é controlada por um parâmetro de penalidade, que é
aumentado gradativamente, de modo a garantir a discretização
das variáveis. Assim, resolve-se uma sequência de problemas
de PNL contínuos, cujas soluções convergem para uma solução
discreta do problema. Uma das vantagens desta abordagem é o
fato de que métodos clássicos de otimização contínua podem
ser diretamente aplicados para resolver os subproblemas de
penalidade.

A robustez e a qualidade das soluções obtidas pelo método
de penalidade senoidal de [17] dependem do método de
resolução adotado nos subproblemas de penalidade. Desta
forma, o objetivo deste trabalho é propor uma nova abor-
dagem para resolução de problemas de FPOR com variáveis
contínuas e discretas, que consiste na associação do método
de rescalamento não-linear para tratamento das restrições de
desigualdade [18], o método de região de confiança de passo
composto para tratamento das restrições de igualdade [19] e
o método de penalidade senoidal para discretização de variá-
veis [17]. A fim de verificar o desempenho da metodologia
proposta, testes computacionais com os sistemas IEEE de 14,
30 e 57 barras foram realizados, admitindo que os taps dos
transformadores em-fase e susceptâncias shunt das barras são
variáveis discretas.

O restante deste trabalho está organizado da seguinte ma-
neira: na Seção II o modelo matemático para o problema
de FPOR é apresentado; a Seção III é dedicada à apresen-
tação da abordagem proposta neste trabalho para resolução
de problemas de PNLIM; na Seção IV são apresentados
os resultados numéricos e uma análise de sensibilidade ao
parâmetro de penalidade para discretização no contexto do
algoritmo proposto; por fim, as conclusões deste trabalho são
apontadas na Seção V.

II. MODELO MATEMÁTICO PARA O PROBLEMA DE
FLUXO DE POTÊNCIA ÓTIMO REATIVO

A resolução de um problema de FPO permite determinar o
ponto de operação do sistema elétrico de potência que otimize
alguma medida de desempenho, ao mesmo tempo tempo em
que suas restrições físicas e operacionais são respeitadas. Neste
trabalho, o objetivo é a resolução de problemas de FPOR, para
minimização das perdas de potência ativa na transmissão.

O problema de FPOR pode ser modelado matematicamente
como um problema de PNLIM, da seguinte maneira:

min. PL(V, θ, t) (1a)
s.a. ∆Pk(V, θ, t) = 0, ∀k ∈ G′ ∪ C (1b)

∆Qk(V, θ, t, bsh) = 0, ∀k ∈ C (1c)

QG
k
6 QGk (V, θ, t, bsh) 6 Q

G

k , ∀k ∈ G (1d)

V k 6 Vk 6 V k, ∀k ∈ B (1e)

tkm ∈ Dtapkm, ∀(k,m) ∈ T (1f)

bshk ∈ Dshk , ∀k ∈ Bsh (1g)

em que: PL é a função objetivo que representa as perdas totais
de potência ativa na transmissão, V e θ são, respectivamente,
os vetores de magnitudes e ângulos de tensão nas barras; t
é o vetor de taps dos transformadores em-fase; bsh é o vetor
das susceptâncias shunt dos bancos de capacitores e reatores
shunt; QG

k
e Q

G

k são, respectivamente, os limites mínimo e
máximo para geração de potência reativa na barra k; V k e
V k são, respectivamente, os limites mínimo e máximo para a
magnitude de tensão na barra k.

Adicionalmente, G′ é o conjunto das barras de geração,
com exceção da barra slack; G é o conjunto das barras de
geração; C é o conjunto das barras de carga; B é o conjunto das
barras do sistema; L é o conjunto dos ramos que são linhas de
transmissão; T é o conjunto dos ramos com transformador em-
fase; Bsh é o conjunto das barras com controle de magnitude
de tensão por bancos de capacitores e reatores shunt; Dtapkm é
o conjunto discreto com as posições do tap do transformador
no ramo (k,m); Dshk é o conjunto dos valores discretos para
a susceptância equivalente do banco de capacitores e reatores
shunt na barra k.

No modelo apresentado, (1a) é a função objetivo, para
minimização das perdas de potência ativa; a restrição (1b) é a
equação de balanço de potência ativa, calculada por:

∆Pk(V, θ, t) = Pk −
∑
m∈Ωk

Pkm(V, θ, t) (2)

em que:

Pkm(V, θ, t) = gkm
1
t2km

V 2
k

− 1
tkm

VkVm[gkm cos(θk − θm)

+ bkm sen(θk − θm)];

(3)

a restrição (1c) é a equação de balanço de potência reativa,
calculada por:

∆Qk(V, θ, t, bsh) = Qk +Qshk (V, bsh)−
∑
m∈Ωk

Qkm(V, θ, t)

(4)
em que:

Qkm(V, θ, t) = −
(
bkm

1
t2km

+ bshkm

)
V 2
k

+ 1
tkm

VkVm[bkm cos(θk − θm)

− gkm sen(θk − θm)],

(5)

onde gkm é a condutância do ramo (k,m), bkm é a suscep-
tância do ramo (k,m) e bshkm é a susceptância shunt do ramo
(k,m); a restrição (1d) corresponde aos limites para geração
de potência reativa nas barras com controle de reativos, com:

QGk (V, θ, t, bsh) = QDk −Qshk (V, bsh) +
∑
m∈Ωk

Qkm(V, θ, t)

(6)
em que QDk é a demanda de potência reativa na barra k;
a restrição (1e) representa os limites para as magnitudes de
tensão nas barras; a restrição (1f) indica que os taps dos
transformadores em-fase pertencem a conjuntos discretos; a
restrição (1g) indica que as susceptâncias shunt das barras
pertencem a conjuntos discretos.



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

III. ABORDAGEM PROPOSTA

Nesta seção, a proposta de resolução para o problema de
FPOR com variáveis contínuas e discretas é apresentada. Esta
nova abordagem consiste na associação de um método de
região de confiança para problemas de PNL com restrições de
igualdade [19], o método de rescalamento não-linear [18] e o
método de penalidade senoidal para tratamento das variáveis
discretas [17].

A. Penalidade para Discretização

Seja o seguinte problema de PNLIM:

min f(x)

s.a. g(x) = 0

h(x) 6 0

x2,i ∈ Dx2,i
, i = 1, . . . , n2

(7)

em que x = (x1, x2) é o vetor de variáveis do problema, x1 ∈
Rn1 é o vetor de variáveis contínuas, x2 ∈

n2∏
i=1

Dx2,i
⊂ Rn2 é

o vetor de variáveis discretas, e Dx2,i é o conjunto de valores
discretos admissíveis para a variável x2,i, com i = 1, ..., n2.

A função objetivo f : Rn1+n2 → R, e as restrições de
igualdade, g : Rn1+n2 → Rng (ng < n1+n2), e desigualdade,
h : Rn1+n2 → Rnh , são funções de classe C2.

Uma função penalidade φ : R → R é utilizada para
tratamento das variáveis discretas x2, conforme descrito em
[17]:

φ(x2,i) =

{
0, se x2,i 6 x2,i ou x2,i > x2,i

[sen(υi(x2,i − dLi ))]2, se x2,i < x2,i 6 x2,i

(8)
em que υi = π

dUi −dLi
, dLi é o valor discreto em Dx2,i

mais
próximo e menor que x2,i, dUi é o valor discreto em Dx2,i

mais próximo e maior ou igual a x2,i, x2,i = minDx2,i
e

x2,i = maxDx2,i
. Esta função se anula no intervalo [x2,i, x2,i]

somente para valores discretos em Dx2,i
.

Para cada variável discreta x2,i, uma função penalidade
φ(x2,i) é incorporada à função objetivo do problema original
através de um parâmetro de penalidade γ > 0, resultando no
seguinte problema modificado:

min Φ(x) = f(x) + γ

n2∑
i=1

φ(x2,i) (9a)

s.a. g(x) = 0 (9b)
h(x) 6 0 (9c)
x2,i 6 x2,i 6 x2,i, i = 1, . . . , n2. (9d)

Por simplicidade de notação, assume-se que as restrições
(9d) fazem parte das desigualdades (9c), e consideraremos o
seguinte problema penalizado:

min Φ(x) = f(x) + γ

n2∑
i=1

φ(x2,i)

s.a. g(x) = 0

h(x) 6 0.

(10)

A amplitude das funções penalidade φ é controlada pelo
parâmetro de penalidade γ > 0. Valores elevados de γ
podem mascarar a forma da função objetivo original, levando
a soluções discretas de má qualidade. Por outro lado, valores
pequenos de γ tendem a fazer com que a função objetivo
penalizada se aproxime da função objetivo original, mas
as variáveis discretas podem não assumir valores discretos
permitidos.

Assim, o algoritmo proposto é inicializado com um valor
baixo para γ, o qual é incrementado progressivamente de modo
a garantir a discretização das variáveis. Para tanto, a cada ciclo
externo, o parâmetro de penalidade é atualizado por:

γK+1 = τγγ
K (11)

em que τγ > 1 é o fator de atualização de γ, e K é o contador
de ciclos externos.

A atualização do parâmetro de penalidade continua até que
a seguinte condição de discretização seja satisfeita:

|xk2,i − x′2,i| < εD, i = 1, ..., n2, (12)

onde x′2,i ∈ Dx2,i
é o valor discreto permitido mais próximo

de xk2,i e εD é a tolerância de discretização no algoritmo.

B. Rescalamento Não-Linear

Acrescentando variáveis de folga às restrições de desigual-
dade em (10), obtém-se o seguinte problema equivalente:

min Φ(x) = f(x) + γ

n2∑
i=1

φ(x2,i)

s.a. g(x) = 0

h(x) + s = 0

s > 0

(13)

em que s ∈ Rnh .
Na abordagem desenvolvida neste trabalho, a condição de

não-negatividade das variáveis de folga é tratada através do
método de rescalamento não-linear, descrito em [18]. Uma
função de rescalamento é uma função ψ : (a0, a1) → R de
classe C2, em que −∞ 6 a0 < 0 < a1 6∞, tal que:

1) ψ(0) = 0 e ψ′(0) = 1;
2) ψ′(t) > 0, para todo t ∈ (a0, a1), isto é, ψ é uma função

estritamente crescente;
3) ψ′′(t) < 0, para todo t ∈ (a0, a1), isto é, ψ é uma função

estritamente côncava;
4) existe a > 0 tal que ψ(t) 6 −at2, para t 6 0;
5) existem b > 0 e c > 0 tais que ψ′(t) 6 bt−1 e −ψ′′(t) 6

ct−2, para t > 0.
Adotando-se um parâmetro de rescalamento, µ, as propri-

edades supracitadas permitem reescrever o problema (13) na
seguinte forma equivalente:

min Φ(x) = f(x) + γ

n2∑
i=1

φ(x2,i) (14a)

s.a. g(x) = 0 (14b)
h(x) + s = 0 (14c)

−µψ
(
µ−1sj

)
> 0 (14d)
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No método de rescalamento não-linear, as restrições de
desigualdade modificadas (14d) são dualizadas através da
introdução de multiplicadores de Lagrange σ ∈ Rnh

+ , e o
problema de PNL é resolvido por meio de uma sequência de
problemas transformados, da forma:

min ϕµ(x, s) = Φ(x)− µ
nh∑
j=1

σjψ(µ−1sj)

s.a. c(x, s) = 0

(15)

em que:

c(x, s) =

[
g(x)

h(x) + s

]
. (16)

Um algoritmo para o método de rescalamento não-linear
consiste de dois ciclos: um ciclo interno, no qual o problema
(15) é resolvido para as variáveis primais, w = (x, s), com
multiplicadores de Lagrange, σ, e parâmetro de rescalamento,
µ, fixos; e de um ciclo externo, no qual σ e µ são atualizados.
Neste sentido, o método de rescalamento não-linear pode
ser visto como um método de Lagrangiano aumentado. A
principal diferença é que o termo de penalidade, representado
pela função de rescalamento, é não-quadrático. Cabe notar
que o parâmetro de penalidade γ da função penalidade para
discretização também é fixado no ciclo interno.

No ciclo externo, os multiplicadores de Lagrange são atua-
lizados pela fórmula explícita:

σK+1
j = σKj ψ

′(µ−1skj ), j = 1, ..., nh. (17)

em que sk é o vetor de variáveis de folga obtido no último
ciclo interno.

O parâmetro de rescalamento é atualizado pela regra:

µK+1 = τµµ
K , (18)

em que τµ ∈ (0, 1) é o fator de redução escolhido.
Neste trabalho, a função de rescalamento utilizada é a

função barreira logarítmica modificada extrapolada, expressa
por:

ψ(t) =

{
ln(t+ 1), se t > β
p(t) = 1

2p2t
2 + p1t+ p0, se t < β

(19)

em que β ∈ (−1, 0) é o ponto de extrapolação e os parâmetros
p2, p1 e p0 são calculados por:

p2 = − 1

(1 + β)
2 , p1 =

1 + 2β

(1 + β)
2 , p0 = ln(1+β)−β(2 + 3β)

2(1 + β)
2 .

(20)
Os valores dos coeficientes p0, p1 e p2 são escolhidos de

modo a garantir que ψ seja uma função de classe C2 sobre
toda a reta.

C. Ciclo Interno: Método de Região de Confiança

Nos ciclos internos, um problema de PNL com restrições
de igualdade da seguinte forma deve ser resolvido:

min ϕ(w)

s.a. ci(w) = 0 i = 1, ...,m
(21)

em que ϕ : Rn → R e c : Rn → Rm são funções de classe
C2.

A este problema, pode-se associar a seguinte função La-
grangiana:

L(w, λ) = ϕ(w) + λT c(w) (22)

em que λ ∈ Rng é o vetor de multiplicadores de Lagrange.
Em um método de programação quadrática sequencial com

região de confiança, um modelo quadrático do problema,
normalmente obtido por truncamento da série de Taylor, é
construído na vizinhança de cada iterando wk. Este modelo
quadrático é minimizado, a fim de se obter um passo tentativo,
dk, para atualização das variáveis. Entretanto, para pontos
distantes de wk, o modelo pode não constituir uma boa
aproximação para o problema. Além disso, em problemas
não-convexos, o modelo quadrático pode ser ilimitado in-
feriormente, de modo que o problema não possui solução
ótima finita. A fim de se evitar estes problemas, métodos
de região de confiança impõem uma restrição adicional ao
modelo quadrático, da forma ‖d‖ 6 ∆k, em que ‖ · ‖ é uma
norma arbitrária em Rn. Neste trabalho, considera-se a norma
Euclidiana. Logo, a cada iteração do método de região de
confiança, escolhe-se um raio ∆k > 0 e multiplicadores de
Lagrange λk, e resolve-se o seguinte problema de região de
confiança para gerar o passo tentativo dk:

min qk(d) = ∇ϕ(wk)T d+ 1
2d
TBkd (23a)

s.a. Jc(wk)d+ c(wk) = 0 (23b)

‖d‖ 6 ∆k (23c)

em que: qk é o modelo quadrático a ser minimizado; ∇ϕ(wk)
é o gradiente da função ϕ, em relação a w, avaliado em wk; Bk
é a matriz Hessiana da função Lagrangiana, ∇2

wwL(wk, λk),
exata ou aproximada; Jc(wk) é a matriz Jacobiana de c
avaliada em wk; e ∆k > 0 é o raio da região de confiança.
Assume-se que o posto de Jc(wk) é completo ao longo das
iterações.

Uma vez computado o passo tentativo dk, verifica-se se o
novo ponto candidato a solução, w+ = wk + dk, fornece uma
redução suficiente em uma função de mérito: caso isto ocorra,
atualiza-se o ponto por wk+1 = w+ e o raio da região de
confiança é, possivelmente, aumentado; do contrário, o raio
da região de confiança é reduzido, e um novo passo tentativo
é computado, na esperança de que o modelo seja mais preciso
em uma região menor em torno de wk.

A observação cuidadosa do problema de região de confiança
em (23) revela, entretanto, que uma dificuldade pode ocorrer:
se o raio da região de confiança for pequeno, a restrição de
região de confiança pode impedir o atendimento das restri-
ções de igualdade linearizadas, levando à infactibilidade do
problema quadrático. De fato, se

ϑk = min
d∈Rn

‖d‖, sujeito a Jc(wk)d+ c(wk) = 0 (24)

então o problema (23) será infactível sempre que ∆k < ϑk.
Como as propriedades de convergência do algoritmo de

região de confiança dependem de sua capacidade de redução
do raio quando uma concordância pobre entre o modelo
quadrático e o problema original é observada, a resolução
do possível conflito entre atender as restrições de igualdade
linearizadas e atender a restrição de região de confiança não
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pode ser resolvido pelo simples aumento do raio da região
de confiança. Assim, a ocorrência de restrições inconsistentes
pode ser inevitável ao se resolver um problema de região de
confiança.

A literatura de região de confiança apresenta diversas
maneiras de tratar possíveis problemas inconsistentes. Neste
trabalho, é adotada a abordagem de passo composto de Byrd-
Omojokun, descrita em [19]. Nesta abordagem, não é necessá-
rio que as restrições de igualdade linearizadas sejam atendidas
de maneira exata em todas iterações, buscando-se melhorar
a factibilidade das restrições a cada passo e satisfazê-las de
maneira exata apenas quando a região de confiança permite.

Para tanto, o problema (23) é dividido em dois subpro-
blemas e o passo tentativo é obtido pela soma de duas
componentes: um passo normal, nk, que busca minimizar a
violação das restrições linearizadas, satisfazendo-as da melhor
maneira possível, em uma região de confiança reduzida; e
um passo tangencial, tk, que busca minimizar o modelo,
preservando os ganhos de factibilidade atingidos pelo passo
normal. Dessa maneira, o passo tentativo é calculado por:

dk = nk + tk. (25)

1) Subproblema Normal: O passo normal, nk, é obtido
resolvendo-se o seguinte subproblema normal:

min 1
2‖Jc(w

k)n+ c(wk)‖2

s.a. ‖n‖ 6 ζ∆k
(26)

em que ζ ∈ (0, 1) é um fator de contração, cujo objetivo
é evitar que o passo normal computado esteja na fronteira
da região de confiança original, pois isto pode impossibilitar
o progresso em direção à solução ótima através do passo
tangencial.

Portanto, o papel do subproblema normal é determinar um
passo normal nk, que está no interior da região de confiança,
de acordo com o fator de contração ζ e que busca atender as
restrições de igualdade linearizadas (23b) da melhor maneira
possível, minimizando-se a norma Euclidiana dos resíduos.
Desconsiderando os termos constantes, o subproblema normal
pode ser reescrito como o seguinte problema de minimização
de uma função quadrática convexa em uma região de confi-
ança:

min [Jc(wk)T c(wk)]Tn+ 1
2n

TJc(wk)TJc(wk)n

s.a. ‖n‖ 6 ζ∆k.
(27)

Pode-se verificar que o subproblema normal sempre pos-
sui uma solução na imagem de Jc(wk)T (denotada por
R(Jc(wk)T )), ou seja, nk é combinação linear das colunas de
Jc(wk)T . Esta propriedade tem um papel crucial na técnica
de Byrd-Omojokun, pois permite que o passo tentativo seja
computado como a soma de duas componentes ortogonais.
Assim, é importante que a técnica de resolução utilizada
para resolver o subproblema normal obtenha uma solução
na imagem de Jc(wk)T . Neste trabalho, o passo normal é
computado de maneira aproximada pelo método dogleg de
Powell, conforme descrito em [19], o qual sempre obtém uma
solução em R(Jc(wk)T ).

2) Subproblema Tangencial: Uma vez resolvido o subpro-
blema normal, o passo tangencial, tk, é calculado resolvendo
a seguinte versão relaxada do problema (23):

min qk(d) = ∇ϕ(wk)T d+ 1
2d
TBkd

s.a. Jc(wk)d+ c(wk) = rk

‖d‖ 6 ∆k.

(28)

Nota-se que, neste problema, a restrição de igualdade li-
nearizada está relaxada pelo resíduo rk. Seria desejável que
rk fosse nulo mas, conforme explicado anteriormente, isto
pode levar a problemas infactíveis. Em vez disso, escolhemos
rk = Jc(wk)nk + c(wk), de modo a utilizar o resíduo de
norma mínima obtido no passo normal. Assim, o valor de
rk se aproxima de zero, à medida em que os iterandos se
aproximam de um ponto factível. Utilizando este resíduo, o
subproblema tangencial pode ser escrito como:

min qk(d) = ∇ϕ(wk)T d+ 1
2d
TBkd

s.a. Jc(wk)d = Jc(wk)nk

‖d‖ 6 ∆k.

(29)

Nota-se, portanto, que o subproblema tangencial é sempre
factível (por exemplo, d = nk satisfaz todas as restrições).
Fazendo d = nk + t, e ignorando termos constantes na
função objetivo, os quais não alteram a solução do problema,
o subproblema tangencial pode ser reescrito na variável t, que
corresponde ao passo tangencial:

min [∇ϕ(wk) +Bkn
k]T t+ 1

2 t
TBkt (30a)

s.a. Jc(wk)t = 0 (30b)

‖nk + t‖ 6 ∆k. (30c)

Como se pode observar a partir de (30b), qualquer solução
factível t para o subproblema tangencial (30) está no núcleo
de Jc(wk) (denotado por N (Jc(wk))). Seja Zk ∈ Rn×(n−m)

uma matriz cujas colunas formam uma base para N (Jc(wk)).
Então o passo tangencial deve ser obtido como combinação
linear das colunas de Zk, isto é, t = Zku, onde u ∈ Rn−m.
Fazendo esta mudança de variável em (30), pode-se eliminar
a restrição de igualdade (30b). Utilizando as propriedades
do complemento ortogonal, sabe-se que R(Jc(wk)T ) =
N (Jc(wk))⊥. Como nk ∈ R(Jc(wk)T ) e t ∈ N (Jc(wk)),
conclui-se que o passo normal nk deve ser ortogonal a
qualquer solução factível t = Zku do subproblema tangencial.
Assim, vale a forma vetorial do teorema de Pitágoras:

‖nk + Zku‖2 = ‖nk‖2 + ‖Zku‖2. (31)

Fazendo a mudança de variável t = Zku em (30), e
utilizando (31) em (30c), obtém-se a seguinte formulação
equivalente para o subproblema tangencial:

min [∇ϕ(wk) +Bkn
k]TZku+ 1

2u
TZTk BkZku

s.a. ‖Zku‖ 6
√

(∆k)2 − ‖nk‖2.
(32)

Esta formulação equivalente é mais simples do que a
forma original em (29). Entretanto, a restrição de região de
confiança pode não ser esférica, devido ao termo Zk. Neste
trabalho, segue-se a ideia proposta inicialmente em [20]: uma
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base ortonormal Zk para N (Jc(wk)) é calculada através da
fatoração QR de Jc(wk)T . Como Zk é uma base ortonormal,
então ‖Zku‖ = ‖u‖, e a restrição de região de confiança se
torna esférica. Em seguida, o passo tangencial tk é obtido
resolvendo (32) de maneira aproximada através do método do
gradiente conjugado de Steihaug, descrito em [19].

A seguir, detalhes adicionais da técnica de Byrd-Omojokun
são apresentados.

3) Cálculo dos Multiplicadores de Lagrange: Em contraste
com alguns métodos frequentemente utilizados na resolução
de problemas de FPO, como os métodos de pontos interiores
[17], no método de programação quadrática sequencial com
região de confiança aqui apresentado, os multiplicadores de
Lagrange não são obtidos como subprodutos na resolução dos
subproblemas normal ou tangencial. Entretanto, a escolha dos
multiplicadores de Lagrange é importante para o método, uma
vez que são utilizados para calcular Bk e também para avaliar
as condições necessárias de KKT no critério de parada do
algoritmo.

Das condições necessárias de otimalidade de primeira or-
dem, sabe-se que:

∇ϕ(w) + Jc(w)Tλ = 0. (33)

Neste trabalho, a cada iterando wk, obtém-se uma estimativa
de mínimos quadrados para λk, conforme descrito em [19],
através da resolução do seguinte sistema linear obtido a partir
de (33):

[Jc(wk)Jc(wk)T ]λk = −Jc(wk)∇ϕ(wk). (34)

Este sistema linear é resolvido calculando a fatoração de
Cholesky de Jc(wk)Jc(wk)T . Esta fatoração pode ser arma-
zenada e utilizada no método dogleg para calcular o passo
normal e no procedimento de correção de segunda ordem,
discutido a seguir, quando necessário.

4) Função de Mérito: Após calcular o passo tentativo,
dk = nk + tk, uma função de mérito é utilizada para avaliar
a qualidade do passo e decidir se ele faz progresso suficiente
em direção à solução do problema. Seguindo a proposta de
Byrd-Omojokun, utilizamos a função de mérito:

ω(w, η) = ϕ(w) + η‖c(w)‖ (35)

em que η > 0 é o parâmetro de penalidade, cuja finalidade
é ponderar a norma da violação das restrições e a função
objetivo. Esta função de mérito tem a vantagem de que
a norma Euclidiana utilizada para penalizar as restrições é
compatível com a formulação do subproblema normal.

Para tanto, dado um passo d, constrói-se um modelo da
função de mérito, substituindo-se ϕ por seu modelo quadrático
e linearizando-se as restrições, em torno do iterando wk:

ωk(d, η) = ϕ(wk) +∇ϕ(wk)T d+ 1
2d
TBkd

+ η‖Jc(wk)d+ c(wk)‖.
(36)

A qualidade do passo tentativo é avaliada comparando-se
a redução predita pelo modelo da função de mérito com a
redução verdadeira da função de mérito, devidas ao passo dk.

A redução predita pelo modelo da função mérito é calculada
por:

pr(dk, η+) = ωk(0, η+)− ωk(dk, η+)

= −∇ϕ(wk)T dk − 1
2 (dk)TBkd

k

+ η+(‖c(wk)‖ − ‖Jc(wk)nk + c(wk)‖)
(37)

em que as igualdades dk = nk+Zku
k e Jc(wk)Zk = 0 foram

utilizadas.
Além disso, em (37), η+ > 0 é o valor tentativo do

parâmetro de penalidade. Em métodos de região de confiança
para otimização irrestrita, a redução predita é sempre não-
negativa, pois o modelo da função de mérito consiste apenas
do modelo quadrático da função objetivo, que é minimizado
para obtenção do passo tentativo, isto é, ωk(0) > ωk(dk), de
modo que pr(dk) = ωk(0)− ωk(dk) > 0.

No caso restrito, a redução predita pode ser feita não-
negativa desde que o valor tentativo η+ seja escolhido de
modo apropriado. Como nk é uma solução que minimiza o
subproblema normal e n = 0 é factível para o subproblema
normal, conclui-se que ‖Jc(wk)nk + c(wk)‖ 6 ‖c(wk)‖, de
modo que a diferença ‖c(wk)‖ − ‖Jc(wk)nk + c(wk)‖ em
(37) é sempre não-negativa. Assim, conforme destacado em
[19], escolhendo

η+ = max

{
ηk, 0,1 +

∇ϕ(wk)T dk + 1
2 (dk)

T
Bkd

k

‖c(wk)‖ − ‖Jc(wk)nk + c(wk)‖

}
,

(38)
garante-se que a redução predita é sempre positiva, e que a
sequência de parâmetros de penalidade é monotonicamente
crescente, o que é uma propriedade importante na análise de
convergência do algoritmo.

A redução verdadeira é a aquela verificada na função de
mérito exata, e é calculada por:

ar(dk, η+) = ω(wk, η+)− ω(wk + dk, η+)

= ϕ(wk)− ϕ(wk + dk)

+ η+(‖c(wk)‖ − ‖c(wk + dk)‖).
(39)

Quando a razão entre as reduções verdadeira e predita,

ρk =
ar(dk, η+)

pr(dk, η+)
, (40)

é suficientemente positiva, no sentido de que ρk > ρ1, em
que ρ1 > 0 é um parâmetro, então assume-se que a redução
verdadeira é suficiente para aceitação do passo tentativo, e o
iterando é atualizado por wk+1 = wk + dk. Neste caso, o
raio da região de confiança pode ser aumentado, se a razão
ρk estiver próxima de 1, indicando que há boa concordância
entre o modelo e a função de mérito exata. Por outro lado,
se ρk < ρ1, o passo tentativo é rejeitado, o raio da região de
confiança é reduzido, e o passo tentativo é recalculado.

De acordo com [19], a escolha em (38) para o valor
tentativo de penalidade é suficiente para desempenho robusto
do algoritmo. Entretanto, em alguns problemas com restrições
não-lineares, o comportamento das restrições pode não ser re-
presentado de maneira apropriada pela linearização no modelo
da função de mérito em (36). Nestas situações, a convergência
pode ser lenta porque o parâmetro de penalidade não é
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aumentado o suficiente, de modo que o passo tentativo leva a
um aumento na função de mérito exata (isto é, ar(dk, η+) < 0)
e é rejeitado. A fim de evitar estas situações, uma heurística
para aperfeiçoamento do valor tentativo de penalidade, η+, é
utilizada. Esta heurística consiste em efetuar incrementos no
valor de η+ quando algumas condições são verificadas. Mais
detalhes desta heurística são apresentados em [19].

5) Correção de Segunda Ordem: Apesar de simples e com-
putacionalmente barata para se avaliar, a função de mérito em
(35) é não-diferenciável nos pontos em que c(w) = 0, podendo
ser afetada pelo efeito Maratos. Este fenômeno ocorre quando
a curvatura das restrições não é representada adequadamente
pelo modelo linearizado, o que pode impedir o progresso do
algoritmo. Este problema pode ser remediado calculando um
termo de correção de segunda ordem, yk, que busca compensar
a curvatura imprevista:

yk = −Jc(wk)T [Jc(wk)Jc(wk)T ]−1c(wk + dk), (41)

o qual é adicionado ao passo tentativo dk, para obter o seguinte
passo tentativo corrigido:

dkcso = dk + yk. (42)

A fim de reduzir o custo computacional de uma iteração, a
correção de segunda ordem somente é realizada quando as se-
guintes condições, que buscam verificar a ocorrência do efeito
Maratos, são satisfeitas: o passo tentativo dk foi rejeitado, wk

é quase factível (‖nk‖ 6 0,8ζ∆k), e o passo normal é pequeno
em relação ao passo tangencial (‖nk‖ 6 0,1‖tk‖).

Se o procedimento de correção de segunda ordem é re-
alizado, calcula-se ar(dkcso, η

+), e a razão entre a redução
verdadeira devido a dkcso, e a redução predita devido a dk,
ρkcso =

ar(dkcso,η
+)

pr(dk,η+)
, é utilizada para decidir se dkcso propi-

cia uma redução suficiente na função de mérito. Logo, se
ρkcso > ρ1, atualiza-se o ponto por wk+1 = wk + dkcso. Caso
contrário, o passo tentativo é rejeitado.

6) Tamanho da Região de Confiança: O tamanho da região
de confiança é controlado pelo seu raio, ∆k. Quando o passo
tentativo dk (ou dkcso) é aceito, ou seja, ρk > ρ1, o raio é
atualizado de acordo com a regra:

∆k+1 =

 min{∆,max{5‖dk‖,∆k}}, se ρk > ρ3

min{∆,max{2‖dk‖,∆k}}, se ρ2 6 ρk < ρ3

∆k, se ρ1 6 ρk < ρ2.
(43)

Os parâmetros 0 < ρ1 < ρ2 < ρ3 6 1 são escolhidos pelo
usuário. Comumente, ρ3 é um valor próximo a 1, enquanto ρ1

é mais próximo de 0. Estes parâmetros delimitam intervalos
para o grau de sucesso do passo tentativo. Por exemplo,
quando ρk > ρ3, o passo tentativo foi muito bem-sucedido,
e um aumento significativo no raio da região de confiança
pode ser efetuado. Por outro lado, se ρ1 6 ρk < ρ2 o passo
tentativo é bem-sucedido, mas apenas de maneira razoável, e
o raio da região de confiança é mantido. O parâmetro ∆ > 0
é um limitante superior para o raio da região de confiança.

Quando o passo tentativo é rejeitado, isto é, ρk < ρ1, o raio
da região de confiança é reduzido a uma fração δ ∈ [0,1, 0,5]
do comprimento do passo rejeitado, dk. Para tanto calcula-se:

δ =
1− ρ1

1− ρk
, (44)

e o raio da região de confiança é reduzido por:

∆k+1 =


0,1‖dk‖, se δ < 0,1
δ‖dk‖, se 0,1 6 δ 6 0,5
0,5‖dk‖, se δ > 0,5.

(45)

O valor δ em (44) é obtido assumindo que v(α) é uma
função linear da fração α do comprimento do passo tentativo,
satisfazendo v(0) = 1 e v(1) = ρk, e δ é o valor tal que
v(δ) = ρ1. A função v(α) aproxima de modo linear a razão
ar(αdk,η+)
pr(αdk,η+)

, utilizando os extremos em α = 0 e α = 1, cujos
valores são conhecidos, para interpolação.

D. Algoritmo Proposto

Com base no que foi apresentado, o seguinte algoritmo
sintetiza a abordagem desenvolvida neste trabalho:

1) Inicialização. Tolerâncias: εD, εint, εext para a discreti-
zação, ciclo interno e ciclo externo, respectivamente. Pa-
râmetros de região de confiança: 0 < ρ1 < ρ2 < ρ3 6 1,
∆ > 0, ζ ∈ (0, 1), ∆0 ∈ (0,∆], η0 ∈ (0, 1). Parâmetros
do método de rescalamento não-linear: σ0 ∈ Rm++, µ0 >
0, τµ ∈ (0, 1), β ∈ (−1, 0). Parâmetros da penalidade
discreta: γ0 > 0, τγ > 1. Variáveis w0 = (x0, s0).
Contador de ciclos externos K = 0 e internos k = 0.

2) Calcule λk por (34).
3) Se as condições necessárias de KKT de (15) forem

satisfeitas, vá para o Passo 11.
4) Resolva (27) e obtenha o passo normal nk .
5) Forme uma base normal Zk para Jc(wk) e resolva (32),

obtendo o passo tangencial tk = Zku
k.

6) Faça dk = nk + tk e calcule ρk por (40).
7) Se ρk > ρ1, faça wk+1 = wk + dk, ηk+1 = η+, atualize

∆k por (43), faça k = k + 1 e vá para o Passo 2. Caso
contrário, vá para o Passo 8.

8) Se ‖nk‖ 6 0,8ζ∆k e ‖nk‖ 6 0,1‖tk‖, calcule dkcso,
conforme (42), ρkcso, e vá para o Passo 9. Caso contrário,
vá para o Passo 10.

9) Se ρkcso > ρ1, faça wk+1 = wk + dkcso, ηk+1 = η+,
atualize ∆k por (43), faça k = k + 1 e vá para o Passo
2. Caso contrário, vá para o Passo 10.

10) Rejeite o passo, faça wk+1 = wk, ηk+1 = ηk, atualize
∆k por (45), faça k = k + 1 e vá para o Passo 4.

11) Se as condições necessárias de KKT de (13) e a condição
de discretização em (12) forem satisfeitas, então pare e
retorne xk como solução.

12) Atualize σK por (17).
13) Se as condições necessárias de KKT de (13) não forem

satisfeitas, atualize µK por (18).
14) Se a condição de discretização em (12) não for satisfeita,

atualize γK por (11).
15) Faça K = K + 1 e vá para o Passo 2.

Cabe observar que, se o problema a ser resolvido não possui
variáveis discretas, este algoritmo também pode ser aplicado.
Para tanto, basta desconsiderar os trechos do algoritmo que
envolvem atualização do parâmetro de penalidade discreta e
verificação da condição de discretização das variáveis.
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IV. RESULTADOS NUMÉRICOS

A. Dados dos Sistemas Elétricos e Parâmetros

A fim de verificar a eficiência da abordagem proposta para
resolução de problemas de PNLIM, instâncias do problema de
FPOR apresentado na Seção II foram resolvidas, utilizando os
sistemas elétricos IEEE de 14, 30 e 57 barras. As caracterís-
ticas destes sistemas estão resumidas na Tabela I.

Tabela I
CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS TESTADOS

Sistema |B| |G| |C| |L| |T | |Bsh|
IEEE-14 14 5 9 17 3 1
IEEE-30 30 6 24 37 4 2
IEEE-57 57 7 50 63 17 3

O algoritmo proposto foi implementado em linguagem
MATLAB R© 2011a e executado em um computador com pro-
cessador Intel Core i7-4770 3.50 GHz e 16GB de memória
RAM. Nos testes realizados, os taps discretos dos trans-
formadores em-fase devem pertencer ao conjunto discreto
igualmente espaçado por passos de 0,0075 p.u. entre 0,88
p.u. e 1,12 p.u., totalizando 33 posições discretas possíveis
para cada transformador. As magnitudes de tensão mínima
e máxima adotadas foram, respectivamente, V = 0,95 p.u.
e V = 1,05 p.u. A Tabela II apresenta os valores discretos
permitidos para as susceptâncias shunt discretas equivalentes
das barras com bancos de capacitores.

Tabela II
SUSCEPTÂNCIAS SHUNT DISCRETAS DOS BANCOS DE CAPACITORES

Sistema Susceptâncias shunt equivalentes

IEEE-14 Dsh9 = {0; 0,05; 0,15; 0,19; 0,20; 0,24; 0,34; 0,39}

IEEE-30 Dsh10 = {0; 0,05; 0,15; 0,19; 0,20; 0,24; 0,34; 0,39}
Dsh24 = {0; 0,04; 0,05; 0,09}

IEEE-57
Dsh18 = {0; 0,05; 0,10; 0,12; 0,15; 0,17; 0,22; 0,27}
Dsh25 = {0; 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,09}
Dsh53 = {0; 0,065; 0,1; 0,165}

Para inicialização das magnitudes e ângulos de tensão,
adotou-se o flat start. Os taps dos transformadores em-fase e as
susceptâncias shunt foram inicializadas utilizando os valores
do banco de dados. Os parâmetros utilizados na inicialização
do método estão sumarizados na Tabela III. Como se pode
observar nesta tabela, o valor do parâmetro de penalidade da
discretização fornecido é γ1, pois na primeira iteração externa
resolve-se o problema sem penalização para a discretização.
O objetivo desta escolha é permitir que a solução obtida
para o problema penalizado não fique distante da solução
contínua. O vetor de multiplicadores de Lagrange σ ∈ Rnh

do método de rescalamento não-linear foi inicializado como
σ0 = 0,01 · 1nh

, onde 1nh
∈ Rnh é um vetor cujas entradas

são iguais a 1. A tolerância εGCS está relacionada ao método
do gradiente conjugado de Steihaug, utilizado para resolução
do subproblema tangencial.

Tabela III
PARÂMETROS UTILIZADOS NOS EXPERIMENTOS NUMÉRICOS

Parâmetro Valor Parâmetro Valor

εext 10−6 ∆0 1
εint 10−6 ζ 0,8
εD 10−5 η0 0,001
εGCS 10−8 µ0 0,1
ρ1 0,1 τµ 0,5
ρ2 0,3 β −0,4
ρ3 0,9 γ1 10−9

∆ 100 τγ 2,5

B. Resultados e Discussão
Os valores obtidos para as perdas de potência ativa e tempos

computacionais, resolvendo-se a relaxação contínua e o caso
discreto para os sistemas elétricos testados, estão sumarizados
na Tabela IV. Nota-se que os valores das perdas de potência
ativa obtidos pelo algoritmo proposto no caso discreto estão
próximos dos respectivos valores para a relaxação contínua
e, por isso, as soluções discretas obtidas são de boa quali-
dade. Adicionalmente, o algoritmo proposto obtém soluções
discretas em tempo computacional aceitável para os sistemas
testados.

Tabela IV
RESULTADOS (RELAXAÇÃO CONTÍNUA E DISCRETO)

Sistema IEEE-14 IEEE-30 IEEE-57

Relaxação Contínua

Perdas (MW) 13,6042 17,7543 24,8291
Tempo (s) 0,4608 0,8319 0,9252

Discreto

Perdas (MW) 13,6062 17,7544 24,8630
Tempo (s) 0,6249 1,0699 3,1361

As Tabelas V e VI apresentam os valores obtidos para
taps dos transformadores em-fase e susceptâncias shunt dos
bancos de capacitores e reatores, para os sistemas IEEE-14
barras e IEEE-30 barras, respectivamente, resolvendo-se tanto
a relaxação contínua quanto o problema discreto. Os valores
obtidos para os taps dos transformadores do sistema IEEE-57
barras estão representados na Figura 1, enquanto os valores das
susceptâncias shunt das barras são apresentados na Tabela VII.
Na Figura 1, as linhas tracejadas correspondem aos valores
discretos permitidos para os taps dos transformadores.

Em todos os casos, as perdas de potência ativa do caso
discreto são levemente superiores à da relaxação contínua, o
que era esperado. É importante perceber que a penalidade para
discretização não atua arredondando os valores discretos para
o valor discreto mais próximo, conferindo ao algoritmo maior
liberdade para determinar soluções de boa qualidade.

Tabela V
IEEE-14: TAPS DOS TRANSFORMADORES E SUSCEPTÂNCIAS SHUNT

Variável Relaxação Contínua Discreto

t4,7 1,0833 1,0675
t4,9 0,8800 0,8950
t5,6 0,9811 0,9775

bsh9 0,3900 0,3900
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Tabela VI
IEEE-30: TAPS DOS TRANSFORMADORES E SUSCEPTÂNCIAS SHUNT

Variável Relaxação Contínua Discreto

t6,9 1,1073 1,0975
t6,10 0,9376 0,9475
t4,12 0,9816 0,9850
t28,27 0,9541 0,9550

bsh10 0,3900 0,3900
bsh24 0,0900 0,0900

2 4 6 8 10 12 14 16

0,88

1
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Transformadores

Ta
ps

(p
.u

.)

Contínuo
Discreto

Figura 1. IEEE-57: Taps dos transformadores em-fase.

Tabela VII
IEEE-57: SUSCEPTÂNCIAS SHUNT

Variável Relaxação Contínua Discreto

bsh18 0,1091 0,1000
bsh25 0,0900 0,0900
bsh53 0,1386 0,1000

De modo geral, os resultados obtidos indicam que a combi-
nação do método de rescalamento não-linear com o método de
programação quadrática sequencial com região de confiança
apresenta bom desempenho para resolução de problemas de
PNL contínuos. Além disso, a associação dos mesmos ao
método de penalidade senoidal apresentado na Seção III-A
possibilitou o desenvolvimento de um algoritmo eficiente para
resolução de problemas de PNLIM, tais como problemas de
FPOR com variáveis de controle discretas.

C. Sensibilidade ao Parâmetro de Penalidade Discreta

Os parâmetros do algoritmo proposto desempenham um
papel crucial na qualidade das soluções obtidas. A fim de
avaliar o efeito do parâmetro de penalidade discreta na ob-
tenção de soluções discretas, alguns testes foram realizados
com o algoritmo proposto, utilizando diferentes valores para
γ1 e τγ , para o sistema IEEE-57. Os resultados obtidos estão
sumarizados nas Figuras 2, 3 e 4. Como se pode notar,
diferentes soluções discretas são obtidas, dependendo das
escolhas para estes parâmetros, as quais são pontos de mínimo
local do problema penalizado (10).
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W
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Figura 2. Influência dos parâmetros γ1 e τγ no valor das perdas de potência
ativa para o sistema IEEE-57.
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Figura 3. Influência dos parâmetros γ1 e τγ no número de iterações externas
para o sistema IEEE-57.
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Figura 4. Influência dos parâmetros γ1 e τγ no número de iterações internas
para o sistema IEEE-57.

Observando os resultados da Figura 2, nota-se que, para
este sistema, soluções discretas com perdas de potência ativa
menores tendem a ocorrer quando o parâmetro de penalidade
discreta γ é inicializado com valores menores. Este fato é
esperado, pois valores menores para a penalização nas itera-
ções iniciais permitem que os iterandos fiquem mais próximos
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da solução da relaxação contínua, evitando-se a discretização
prematura das variáveis. Nota-se que para valores de γ1 a
partir de 10−6, a qualidade da solução discreta tende a se
deteriorar mais rapidamente.

A Figura 3 apresenta o número de iterações externas em
função dos parâmetros γ1 e τγ . Para a maioria dos casos,
a inicialização com valores menores de γ1 requer um maior
número de iterações externas para convergência. Isto pode ser
explicado pelo fato da discretização das variáveis depender
destes parâmetros: quando valores menores para γ1 ou τγ são
utilizados, a discretização se processa de modo mais lento,
exigindo-se mais atualizações do parâmetro de penalidade
discreta para que as variáveis sejam discretizadas com a
tolerância especificada.

A Figura 4 indica que, diferentemente das iterações exter-
nas, não há um padrão esperado para o número de iterações
internas. Isto significa que, ainda que o número de iterações
externas de um caso seja maior que o de outro, o número de
iterações internas pode ser inferior. Isto pode ser explicado
pela variação na dificuldade de cada subproblema de rescala-
mento não-linear com penalidade (15), dependendo da rapidez
com que os parâmetros e multiplicadores de Lagrange são
atualizados, e da proximidade de um mínimo local.

V. CONCLUSÕES

O problema de FPO pode ser modelado matematicamente
como um problema de otimização não-linear, não-convexo e
com variáveis contínuas e discretas, sendo de difícil resolução.
Neste trabalho, propôs-se uma nova abordagem para resolução
de problemas de PNLIM, que consiste na associação de um
método de rescalamento não-linear, um método de progra-
mação quadrática sequencial com região de confiança, e um
método de penalidade para discretização. O algoritmo proposto
foi aplicado na resolução de problemas de FPOR, nos quais
os valores permitidos para os taps dos transformadores em-
fase e para as susceptâncias shunt das barras com bancos
de capacitores e reatores pertencem a conjuntos discretos
especificados. Os resultados numéricos obtidos, utilizando os
sistemas elétricos IEEE de 14, 30 e 57 barras, indicam que a
abordagem proposta é promissora, obtendo soluções discretas
de boa qualidade em tempo computacional aceitável.
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