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Abstract— This work presents an approach to solve the 

problem of optimal maneuver devices allocation in electric 

distribution systems (EDS). The maneuver devices considered are 

normally closed switches coupled to the beginning or to the end of 

distribution branches. The objective is to improve the system 

reliability with minimal investment cost. The metaheuristic and 

bio-inspired technique known as artificial immune system (AIS) is 

applied to handle the discrete feature of the switch allocation 

problem. The index considered to evaluate the reliability is the 

system expected outage cost to customers due to supply outages 

(ECOST). A case study with a test system from literature is 

introduced to evaluate the proposed approach. 

 

Index Terms-- allocation of switches, artificial immune system, 

distribution system, reliability. 

I.  NOMENCLATURA 

 

SDE Sistemas de Distribuição de Energia Elétrica 

SIA Sistemas Imunológicos Artificiais 

ECOST Custo esperado das interrupções no fornecimento 

de energia 

NO Número de eventos ou contingências de 

interrupção 

NK Número de pontos de carga que são isolados 

devido à contingência "i" 

NU Número de patamares de carga 

Lk,u Carga no ponto 'k' no patamar 'u' [kW] 

Ci,k Custo unitário ($/kW) para a interrupção 'i' no 

atendimento ao consumidor do ponto 'k'; 

λi Taxa média de falha de contingência "i" 

(falhas/ano). 

CFDC Composição da Função de Danos ao Cliente 

CT Custo total 

CCU Custo de investimento e operação 

NC Número de seções da rede, candidatas a troca de 
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alocação; 

FOB Função objetivo ($); 

ir  Tempo médio de restabelecimento do componente 

i (horas); 

CS Investimento de capital e os custos de manutenção 

de um interruptor de seccionamento adicional; 

xi,s Variável binária associada às opções de alocação 

de chaves; 

 

II.  INTRODUÇÃO 

topologia de um SDE é tradicionalmente radial para 

facilitar a operação e os esquemas de proteção [1]. No 

entanto, uma configuração radial é menos confiável do 

que a topologia em malha [2]. Portanto, os dispositivos de 

manobra alocados nos alimentadores de distribuição principal 

ou lateral podem melhorar a confiabilidade do serviço de 

distribuição [3]. Esses dispositivos compreendem chaves 

normalmente abertas ou chaves de interconexão, e chaves 

normalmente fechadas ou seccionadoras. 

As chaves seccionadoras permitem isolar as seções de falha 

da rede, bem como os barramentos a jusante. Uma chave de 

interconexão a jusante da seção permite a transferência de 

cargas de um alimentador para outro através da reconfiguração 

da rede [3], [4]. Ambos os tipos de chaves melhoram a 

confiabilidade porque estão diretamente associados ao tempo 

necessário para isolar o setor defeituoso e transferir cargas. Os 

tempos de interrupção quando as chaves controladas 

automaticamente ou remotamente são usadas são menores do 

que os tempos com chaves manuais.  

As vantagens dos dispositivos de comutação dependem de 

sua alocação adequada em um SDE. Uma localização 

estratégica oferece benefícios para a operação e melhora a 

confiabilidade de maneira mais eficiente [3] - [6]. No entanto, 

esses dispositivos aumentam os custos de investimento [3]. 

Portanto, a alocação ótima de chaves manobráveis consiste em 

um problema de tomada de decisão com natureza discreta e 

combinatória, devido às várias opções de investimento e 

grande espaço de busca, que podem ser tratadas 

adequadamente usando métodos metaheurísticos [7]. 

 

 

Um algoritmo de otimização evolutiva mimética é proposto 

em [3] para a alocação ótima de chaves e dispositivos de 
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proteção em uma rede de distribuição, visando a otimização de 

índices de confiabilidade e minimizando os custos de 

investimento. O recozimento simulado, a colônia de formigas 

artificiais, o enxame de partículas, a busca tabu, o algoritmo 

genético [8] - [10] e o sistema imunológico artificial também 

foram investigados para resolver esse problema [11]. 

Em [11], um sistema imunológico é aplicado para 

determinar a localização ideal das chaves automáticas e 

manuais. A função objetivo é dada pelos custos de interrupção 

do fornecimento de energia e pelo investimento em chaves. 

Portanto, a alocação ótima de chaves no SDE requer uma 

adequada relação entre os custos de investimento efetuados e o 

respectivo benefício na confiabilidade do sistema. Modelos 

multiobjetivos também foram desenvolvidos [12]. 

O presente trabalho propõe uma nova abordagem para a 

alocação ótima de chaves manobráveis no SDE com base no 

SIA, para lidar com as variáveis de decisão discretas. O 

objetivo é maximizar a confiabilidade do sistema com o custo 

mínimo de investimento. A abordagem fornece o número ideal 

e os locais dos dispositivos de comutação considerando a 

alocação no início ou no final de uma seção de distribuição. O 

índice de confiabilidade otimizado é o ECOST, obtido ao 

longo do um período de planejamento. A metodologia proposta 

permite encontrar uma solução de boa qualidade em termos de 

confiabilidade e economia do SDE, o que pode ser 

comprovado a partir dos resultados obtidos por um estudo de 

caso considerando um sistema teste bastante difundido na 

literatura. A eficácia na otimização da localização das chaves 

evidencia o potencial de aplicação do método proposto em 

smart grids, pois pode incluir opções automáticas entre as 

opções de otimização. 

 

III.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

O problema da alocação ótima de dispositivos de manobra 

tem como objetivo determinar os ramos de distribuição para 

receber chaves. O presente trabalho propõe a alocação ótima 

de chaves seccionadoras com o objetivo de melhorar a 

confiabilidade do SDE, que é medida através do índice de 

confiabilidade ECOST que é formulado como [13]: 

  
NU NO NK

k,u i,k i i

u 1 i 1 k 1

ECOST = L C r
  

     

Os pontos afetados devido à interrupção "i" são adjacentes e 

a jusante da seção com falha. O custo de interrupção é uma 

função do tempo médio de interrupção da contingência 'i' (ri) 

(minutos ou horas) de acordo com a Composição da Função de 

Danos ao Cliente (CFDC) [14], [15]. 

 

O custo total (CT) é função de ECOST e do custo total de 

investimento e operação (CCU) como [13]: 

 

CT ECOST CCU   

2 NC

i s

s 1 i 1

CCU CS x
 

  ,
 

 Cabe observar que o custo de interrupção esperado se reduz 

à medida que o custo total de investimento e operação aumenta 

com alocação adicional de chaves. Portanto, o ECOST e o 

CCU são objetivos conflitantes e um trade-off adequado entre 

eles deve ser estabelecido através de uma abordagem de 

otimização. A FIG. 1 ilustra um sistema que tenha apenas um 

alimentador principal, três seções, S1, S2 e S3, um disjuntor em 

S1 e uma chave seccionadora em S2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.  Uma rede ilustrativa com apenas um alimentador principal. 

Para uma maior compreensão do cálculo do índice de 

confiabilidade, é considerado para o sistema da Fig. 1 

consumidores residenciais nos pontos de carga 2, 3 e 4, com as 

cargas máximas L2,1 = 15,000.00 kW, L3,1 = 5,000.00 kW e L4,1 

= 5,000.00 kW, onde o nível de carga '1' é considerado como a 

carga máxima. Uma curva de duração com dois níveis, 100% e 

50%, é considerada em cada ponto de carga. As respectivas 

probabilidades de patamar de carga são 0,20 e 0,80. Os tempos 

de manobra e reparo são de 1 hora e 5 horas, respectivamente, 

λ1 = 0,03900, λ2 = 0,04875, λ3 = 0,05200 falhas/ano. As 

interrupções consideradas são contingências isoladas em S1, S2 

e S3 (NO = 3). Para cada contingência, os três pontos de carga 

são isolados (NK = 3) devido ao funcionamento do disjuntor 

localizado na seção S1. Para este caso, da Eq. (1) e com base 

em [16], ECOST = 9,48677x103 $/ano. 

Considerando também um custo de investimento de capital 

da chave seccionadora como 20,337x103 $, o custo de 

manutenção relacionado como 2% do custo de investimento 

respectivo [13], a taxa de juros 8% e um período de vinte anos, 

CCU = 2,31168x103 $/ano. Portanto, CT = 11,79845x103 

$/ano. Se o sistema ilustrativo não tiver mudança, Fig. 2, 

ECOST = 15,94827x103 $/ano, CCU = 0,00 $ /ano e CT = 

15,948.27 $ /ano, o que mostra que o investimento em 

dispositivos de comutação reduz o ECOST, aumenta a CCU e 

pode reduzir o custo total de confiabilidade CT.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Uma rede ilustrativa sem chaves de manobra. 

 

Além disso, se a chave for colocada em S3 em vez de S1, 

como na Fig. 3, ECOST = 11,501.65 $ / ano, CCU = 2,311.68 

$ / ano e CT = 13,813.33 $ / ano, o que reforça a importância 

de determinar a localização ideal de dispositivos de comutação 

em um SDE. 
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Figura 3.  Outra opção de alocação de chaves para a rede ilustrativa. 

A presença de variáveis binárias torna o problema 

combinatório devido às várias opções viáveis, que justificam a 

aplicação de métodos metaheurísticos como SIA. 

IV.  MÉTODO DE SOLUÇÃO 

A abordagem de otimização proposta neste trabalho tem 

como objetivo determinar o número de chaves e sua 

localização em uma rede de distribuição, ou seja, as seções de 

rede nos alimentadores principais ou laterais para receber 

chave seccionadora. O objetivo é minimizar o CT formulado 

em (2) através de um trade-off adequado entre ECOST e CCU. 

Portanto, o problema de otimização deve ser capaz de lidar 

com as variáveis binárias xi,s. O algoritmo metaheurístico bio-

inspirado SIA  é proposto para esta tarefa. 

A.  O algoritmo SIA 

O algoritmo SIA aplicado neste trabalho é baseado no 

algoritmo de seleção clonal para reconfiguração de SDE 

chamado CLONR [7], [17] - [18]. O SIA consiste em uma 

técnica inspirada em sistemas imunes inatos com aplicações 

em otimização, reconhecimento de padrões e aprendizado 

automático [7], [17]. O objetivo é reconhecer um agente 

patogênico ou antígeno, que ocorre quando a afinidade entre 

um anticorpo e o antígeno atinge um nível alto. Portanto, o 

objetivo é encontrar um anticorpo que corresponda ao 

antígeno. 

No problema proposto, o objetivo é minimizar a função 

objetivo (FOB) dada pelo CT formulado em (2). Em tal 

problema de otimização, a solução que minimiza o FOB está 

associada ao anticorpo que possui maior afinidade, isto é, a 

afinidade é inversamente proporcional ao CT. Um anticorpo 

está associado a uma solução candidata dada por um conjunto 

de valores de xi,s para todas as seções de distribuição 

candidatas, onde cada seção é representada por duas posições 

(s = 1 e s = 2). A Equação (4) mostra a solução candidata (x) 

para a rede ilustrativa da Fig. 1. 

 
1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2x x x x x x

x 0 0 1 0 0 0
 

  
 

, , , , , ,

  (4) 

 

O anticorpo da Eq. (1) estabelece uma chave seccionadora 

no início de S2 como x2,1 = 1 e nenhum interruptor em S1 e S3, 

x1,s = x3,s = 0 para s = 1 e s = 2, conforme ilustrado na Fig. 1. A 

Fig. 4 mostra o fluxograma do algoritmo proposto, cujas etapas 

são descritas brevemente a seguir. Mais detalhes podem ser 

encontrados em [7]. 

 

 

Figura 4.  Fluxograma do SIA. 

1) Geração de um repertório inicial de soluções candidatas 

NAb ou anticorpos que são codificados como mostrado 

na Eq. (4).  

2) Avaliação da afinidade f dos anticorpos de P através do 

cálculo de ECOST, CCU e CT para cada um. 

3) Seleção dos melhores 'n' anticorpos de 'P' para formar 'Ps'. 

4) Clonagem dos anticorpos do conjunto 'Ps' para formar o 

conjunto 'C', com o número de clones proporcional à 

respectiva afinidade do anticorpo. 

5) Hipermutação somática de anticorpos em 'C' para formar 

o conjunto 'M', onde a probabilidade de mutação é 

inversamente proporcional à afinidade do clone. 

6) Avaliação da afinidade 'fM' de anticorpos de 'M'. 

7) Seleção dos melhores anticorpos de "M" para formar o 

conjunto 'Ms' como descrito no Passo (3). 

8) Substituição dos anticorpos de 'P' que têm as afinidades 

mais baixas com anticorpos de 'Ms'. 

9) A edição do receptor, que consiste em gerar anticorpos 

"d" como descrito no Passo (1) para formar o conjunto 

'D' e aumentar a diversidade entre as soluções 

candidatas. 

10) Substituição dos anticorpos de 'P' que possuem as 

afinidades mais baixas com anticorpos de 'D'. Os passos 

do algoritmo são realizados até que o contador de 

geração 'g' atinja seu valor máximo 'gmax', ou quando o 

critério de estagnação ‘gstop’, alcance o número 

máximo de gerações sem alteração da melhor solução. 

 

V.  APLICAÇÃO 

A.  Sistema RBTS – Barramento 4 

 

Nesta subseção, é realizado um estudo de caso com o 

sistema de teste de confiabilidade designado como RBTS, 

onde a carga máxima do sistema é de 40 MW e está conectada 

ao barramento 4 [13], [19] - [20]. O sistema representa uma 

configuração urbana típica que compreende clientes 

residenciais, industriais, comerciais e governamentais / 
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institucionais, e está ilustrada na Fig. 5 [13]. Os dados de 

interrupção do cliente e do equipamento, bem como os 

detalhes do carregamento do alimentador podem ser 

encontrados em [19]. Como em [13], o estudo de caso 

considera o custo de uma mudança de seção como US $ 

20.337, um custo de manutenção anual que é 2% do custo de 

investimento anual, um período de vida dos interruptores de 

vinte anos e a taxa de juros de 8%. Além disso, uma curva de 

duração de carga de sete patamares é considerada em cada 

ponto de carga com um incremento de carga de 10% de 40% 

para 100%, com as respectivas probabilidades de passo de 

0,0132, 0,1114, 0,1651, 0,2328, 0,2147, 0,2263 e 0,0365. A 

Tabela I apresenta os parâmetros do algoritmo SIA. A Tabela II 

apresenta os resultados obtidos pela metodologia proposta, 

assim como outros extraídos da literatura para fins 

comparativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  RBTS Barramento 4. 

TABELA I.  PARAMETROS SIA 

TABELA II.   RESULTADOS 

 

 

A partir da Tabela II, observa-se que a solução obtida pelo 

SIA proposto possui valores de ECOST, CCU e CT menores 

do que os respectivos custos obtidos com a solução 

apresentada em [13]. Outras duas simulações foram realizadas 

considerando os custos atualizados para os comutadores de 

manobra [21]. A primeira (A) está relacionada a chaves 

manuais que custam US $ 2,500.00. A segunda simulação (B) 

considera apenas chaves automáticas com o custo de $ 

4,700.00. Em ambas, os custos referem-se as chaves de 

interconexão, cujos lugares são configurados como na Fig. 5, 

também são considerados e formados por dois termos: (a) $ 

2.500,00 (Simulação A) ou 4,700.00 (Simulação B); (B) $ 

2,000.00 por cada quilômetro de seção. Os tempos de manobra 

são 30 min e 1 min para chave manual e automático, 

respectivamente. A Tabela III apresenta os resultados obtidos 

para Simulações A e B.  

 

Com os resultados apresentados na Tabela III, é possível 

perceber que no planejamento do sistema apresentado 

adicionar chaves automáticas não é uma solução muito viável. 

Isso porque a melhoria do índice de confiabilidade, ECOST, 

não é grande suficiente para suprir os custos de investimento e 

operação, CCU. 

TABELA III.  RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES A E B 

 

 

B.  Sistema RBTS – Barramento 2 

Em outro estudo de caso é analisado o barramento 2 [13] do 

sistema RBTS, o qual também consiste em uma rede de 

distribuição tipicamente urbana, composta por consumidores 

dos tipos residencial, governamental/ institucional, 

escritório/edifícios e clientes comerciais. O diagrama unifilar 

deste sistema, cujo pico de carga é 20 MW, é apresentado na 

Figura 6.  

 

NAb n gmax 

153 77 100 

Método Proposto SIA [13] 

Localização das chaves 

no inicio da seção 
48 

17,36, 52,60, 63, 

65 

Localização das chaves 

no final da seção 

5, 15, 23, 36, 54, 60, 

65 

10, 15, 28, 41, 46, 

48, 54, 58 

ECOST [103$/year] 170,25414 184,48929 

CCU [$/year] 18,493.44 32,363.52 

CT [$/year] 188,747.58 216,852.81 

Método A. Manual B. Automática 

Localização das chaves 

no inicio da seção 

3, 5, 10, 15, 17, 26, 

31, 33, 36, 39, 46, 

48,  52, 54, 60, 63 

3, 5, 15, 17, 26, 36, 

39, 48, 52, 54, 58, 

63 

Localização das chaves 

no final da seção 

3, 5, 7, 10, 13, 15, 

17, 19, 23, 28, 33, 

36, 41, 44, 46, 48, 

50, 52, 54, 56, 60, 65 

7, 13, 15, 19, 23, 

28, 33, 36, 41, 44, 

48, 50, 52, 54, 60, 

65 

ECOST [$/year] 146,770.00 146,318.91 

CCU [$/year] 13,640.24 18,766.70 

CT [$/year] 160,410.24 165,085.61 
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Figura 6.  RBTS Barramento 5. 

 

Esta análise visa prover um estudo de comparação com uma 

referência da literatura [22], a fim de avaliar a eficácia da 

metodologia de alocação ótima. 

Para tanto, considera-se a alocação ótima de chaves 

manuais. Para este estudo são usados os mesmos dados 

apresentados anteriormente. Os parâmetros do algoritmo SIA 

são os mesmos apresentados na Tabela I. 

Observa-se na Tabela IV que, o algoritmo proposto obteve 

resultados mais favoráveis do que os da literatura [22]. Os 

custos de investimento do SIA são os mesmos, visto que é 

alocada a mesma quantidade de chaves, porém os valores de 

custo total e de ECOST são menores devido à alocação ótima 

dos dispositivos de proteção obtida pelo SIA. 

 

 

VI.  CONCLUSÕES 

Este trabalho apresentou uma abordagem de otimização para 

resolver o problema da alocação ótima de chaves 

seccionadoras, manuais ou automáticas, acoplado ao início ou 

ao final das seções de rede de distribuição. O algoritmo de 

otimização é capaz de investigar de maneira eficiente o espaço 

de busca das várias soluções candidatas. Um estudo 

comparativo com os resultados de um trabalho da literatura 

mostrou que a abordagem proposta pode levar a uma solução 

promissora que estabeleça um trade-off adequado entre a 

confiabilidade e os custos de investimento e operação. Outras 

análises foram introduzidas com valores de custo mais 

atualizados, incluindo chaves automáticas entre as opções de 

investimento, para avaliar o potencial de planejamento de 

redes inteligentes automatizadas. 
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