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Abstract-- This paper proposes a methodology for fault 

localization through Artificial Neural Networks (RNAs) in the 

distribution system of the Federal University of Grande Dourados 

(UFGD), with the purpose of contributing to the improvement 

studies in fault localization techniques, making possible A greater 

agility in restoring the normal operation of an electrical 

distribution system after the occurrence of permanent short 

circuits. A brief theoretical survey is made on existing fault 

localization techniques and on the main properties of RNAs. Then 

the data collection and processing is presented. Forty-eight three-

phase faults were simulated in the UFGD electrical distribution 

system, with a resistance of 0.001 Ohm, using ATPDraw 

software. In relation to data processing and simulation of RNAs, 

MATLAB software was used. In all, five arrangements of input 

arrays were assembled in order to test the effectiveness of location 

with one or more terminals in the modeled network. 

 
Palavras-chave--Fault location. Neural engineering. Power 

system simulation. Short-circuit currents Three-phase electric 

power.  

I.  INTRODUÇÃO 

energia elétrica é um fator determinante para o 

desenvolvimento econômico e social de um país, uma vez 

que nos dias atuais é crucial para a maioria das atividades do 

ser humano, sejam elas de cunho laboral ou simplesmente para 

seu lazer, além do mais, a energia em forma de eletricidade é o 

princípio de funcionamento de inúmeros equipamentos 

fundamentais para a vivência da população e crescimento de 

um país. A maior parte do transporte de energia elétrica no 

Brasil é feita através de linhas de transmissão aéreas (LTs) [1], 

estando expostas a condições climáticas como ventos, chuvas, 

insolação, descargas atmosféricas, entre outras, além de haver 

a possibilidade da queda de uma torre de sustentação das 

linhas causada por um acidente de transito por exemplo, ou da 

rede elétrica ter contato com a fauna e flora das regiões, 
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ocasionando assim distúrbios transitórios ou permanentes na 

rede, alterando seu funcionamento padrão, contribuindo para a 

falta de energia elétrica nas regiões de consumo, podendo até 

mesmo causar a falência de uma parte do sistema. 

Para que não ocorra a falência do sistema de distribuição de 

eletricidade, as LTs são equipadas com vários dispositivos de 

proteção, que em geral, quando acionados isolam a parte do 

sistema afetado, possibilitando assim o funcionamento normal 

do restante da rede, porém quando há a atuação destes 

dispositivos e a falta é de cunho permanente, uma equipe de 

manutenção é acionada para a solução da ocorrência o mais 

rápido possível, de modo a evitar maiores danos aos 

consumidores. O primeiro método de localização de faltas 

utilizado por muitas concessionárias de energia elétrica era 

feito através da inspeção visual, o qual dificultava o sucesso da 

tarefa, uma vez que as LTs possuem longa extensão, e por 

vezes estas faltas ocorrem em períodos noturnos, em meio a 

grandes chuvas, em regiões de difícil acesso, entre outros 

empecilhos, prolongando a demora do conserto, acarretando 

onerosos prejuízos tanto para o consumidor, quanto para 

concessionária. Deste modo, visando a agilidade para 

encontrar o local da falta ocorrida e a redução dos custos desta 

operação, vem sendo desenvolvidos diversos tipos de 

localizadores desde meados de 1950 [2]. 

Um dos maiores aliados ao objetivo de automatizar o 

encontro do local correto para a manutenção da rede elétrica é 

o avanço tecnológico crescente, permitindo altas velocidades 

de processamento de dados por computadores, favorecendo a 

rapidez com que os cálculos de um sistema elétrico de 

potência são feitos, partindo deste ponto, é possível utilizar 

várias ferramentas computacionais para esta finalidade, como 

o software Electromagnetic Transients Program (EMTP), o 

qual é uma importante ferramenta de simulação de sistemas 

elétricos de potência pelo método de domínio no tempo, 

também o software MATLAB, que é uma ferramenta 

matemática de simulação, com aplicações para todas as áreas 

de engenharia, além destes, existem demasiados programas 

práticos que contemplam os sistemas elétricos de potência e 

suas propriedades. Neste seguimento encontram-se diversos 

estudos, como o de [3], que teve como objetivo o 

desenvolvimento de um algoritmo de localização de faltas, 

baseado em inteligência artificial, podendo este ser adicionado 

como função extra de um relé de proteção digital, deste modo, 
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uma das ferramentas mais utilizadas para este fim são as Redes 

Neurais Artificiais (RNAs), devido a sua capacidade de 

aprendizado, ou seja, com a inserção de dados fasoriais de 

corrente e tensão coletados do sistema elétrico de potência em 

um período de ocorrência de falta, ela é capaz de assimilar as 

características e de generalizar as informação aprendidas, para 

que quando identificar o padrão da falta possa informar a 

proximidade onde ocorreu. 

Partindo disto, foi desenvolvida uma metodologia de 

localização de faltas trifásicas através de RNAs, para o campus 

II, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), 

localizada no Brasil. 

II.  MÉTODOS DE LOCALIZAÇÃO DE FALTAS 

 Com o avanço das técnicas de localização de faltas, que 

antes eram feitas por inspeção visual e passaram a ser feitas 

por métodos mais modernos, foi possível diminuir o tempo 

decorrido entre a falta e sua correção melhorando a 

confiabilidade do sistema em geral. 

Buscando a constante melhora na velocidade e precisão da 

localização dos distúrbios permanentes, e não menos 

importantes os transitórios, pois é importante que haja a 

manutenção nesses locais evitando uma futura falha 

permanente, deve-se estar atendo aos vários aspectos desta 

tarefa, como a quantidade de resistência da falta, a técnica 

empregada para a localização e a taxa de amostragem e 

sincronização dos dados coletados por relés digitais, que são 

responsáveis pelo comando de atuação dos dispositivos de 

proteção [4]. 

A técnica mais estudada é a localização automática de 

faltas, tendo como ponto da partida os dados da forma de onda 

de corrente e tensão da linha, possuindo três ramificações 

principais, as quais são: Métodos baseados em ondas viajantes; 

Métodos baseados em fasores de frequência fundamental; 

Métodos baseados em inteligência artificial. 

Em geral estes artifícios de localização utilizam dados de 

dois ou mais terminais, os quais se mostram mais eficazes 

quando compatível com tal raciocínio, pois quanto mais dados 

forem adquiridos do sistema, maior será a precisão do local 

exato de ocorrência da falha [5], mas para isto é necessário 

que haja sincronismo temporal na coleta dos registros 

oscilográficos de cada terminal independente da distância 

entre ambos, impedindo que ocorra divergência e erro nos 

cálculos matemáticos, deste modo é indispensável o uso de um 

dispositivo de coleta equipado com o sistema Global 

Positioning System (GPS), possibilitando assim o sincronismo 

temporal das grandezas registradas do sistema elétrico. 

A.  Métodos Baseados em Ondas Viajantes 

A ocorrência de curtos circuitos, chaveamentos e descargas 

atmosféricas em LTs causam as chamadas ondas viajantes, que 

são sinais transitórios de alta frequência que se propagam ao 

longo da linha no sentido direto e reverso desta. Chegando nas 

extremidades ou descontinuações são modicadas e repetidas se 

sobrepondo aos sinais de frequência fundamental, 

possibilitando assim a localização do ponto exato da falta [6]. 

Para utilização desta técnica é necessário que haja sincronismo 

e precisão na coleta dos dados, uma vez que estas ondas 

viajam na velocidade da luz e a técnica tem base no tempo que 

estas demoram para chegar nos terminais da linha. Partindo 

deste ponto, são necessários equipamentos de posicionamento 

extremamente sincronizado em ambas extremidades da linha, 

um sensor apropriado para detectar tensão e corrente 

(atualmente são utilizados relés de precisão normal) e um 

dispositivo de transmissão dos dados para uma central de 

monitoramento onde será realizado os cálculos através de um 

computador para a localização da falta [7]. 

B.  Métodos Baseados em Fasores de Frequência 

Fundamental 

Tem como principal característica o cálculo da impedância 

das LTs para localização da falta. Segundo [8], uma das 

primeiras aparições do emprego da medida de impedância 

aparente ocorreu no ano de 1923 em um trabalho apresentado 

por Crichton, descrevendo um relé de seccionamento 

automático de linhas de transmissão, possuindo a capacidade 

de localização do ponto de falta. Esta técnica utiliza dados da 

frequência fundamental dos fasores de corrente e tensão de um 

ou mais terminais para o cálculo da impedância aparente, que 

se faz presente entre os terminais e o local da falha. As 

práticas de aproveitamento de dados de um terminal 

necessitam geralmente de dados pré-falta e pós-falta, são mais 

rápidas, porém menos eficazes. Já as que usam registros de 

dois terminais precisam somente dos dados pós-falta para a 

localização, são mais complexas necessitando de um sistema 

de GPS na coleta dos valores estudados para que haja 

coerência e eficácia nos resultados. 

A abordagem do método de [9], foi desenvolvida 

considerando o modelo monofásico da LTs, com a utilização 

das grandezas elétricas da falta de apenas um terminal, com 

estatísticas recolhidas antes e durante a falha, se mostrando um 

atrativo se apenas for possível obter os registros de um 

terminal, ou não houver equipamentos de sincronismos 

temporal de dados. Quanto aos métodos de aquisição de dados 

de dois terminais, [10] propõem um algoritmo que faz uso de 

amostras da captação de grandezas de corrente e tensão dos 

terminais local e remoto da LTs de maneira sincronizada. 

C.  Métodos Baseados em Inteligência Artificial 

São métodos com arcabouços enraizados no conhecimento 

do raciocínio logico e biológico de forma computacional, 

evoluindo constantemente na área científica através do 

aumento de estudos direcionados a este campo, graças ao 

aumento de softwares de engenharia que possuem áreas de 

trabalho com enfoque em inteligência artificial, abrangendo 

um grande leque de possibilidades, desde o diagnóstico de 

uma doença em um ser humano no campo médico até a 

localização de faltas em sistemas elétricos de distribuição, que 

é o objetivo deste trabalho. Em cada ramificação deste método 

existe uma variedade de arquiteturas pré-definidas, utilizando-

se a que melhor se adapta à finalidade da tarefa desejada, uma 

das vantagens é que o treinamento destas ferramentas pode ser 

feito através de dados off-line, ou seja, recolhidos a partir de 

simulações computacionais de sistemas elétricos de potência. 

Dentre as técnicas mais conhecidas e estudadas estão os 

Algoritmos Genéticos, Lógica Fuzzy e as Redes Neurais 

Artificiais que será a técnica tratada neste trabalho. 
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III.  REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

As redes neurais artificiais são métodos de análise de dados 

que visam recriar computacionalmente por programação o 

método de aprendizagem, classificação e previsão que o nosso 

cérebro faz consciente e inconscientemente. 

 Como significado mais aprimorado, [11], traz a definição de 

uma rede neural artificial como uma máquina adaptativa, a 

qual consiste em um processador maciçamente paralelo e 

distribuído constituindo unidades de processamento simples, 

possuindo aptidão inata para concatenar conhecimento 

experimental e disponibiliza-los para uso. 

 A sua aplicação pode-se dar em diversos casos, mas no caso 

da localização de faltas no sistema elétrico, dependendo da 

disposição dos dispositivos de entrada de dados e do algoritmo 

usado, esse método pode ser o mais confiável e até mesmo 

viável financeiramente em relação aos outros tipos de métodos 

de localização de faltas. 

A.  Modelo Geral 

O modelo geral de um neurônio de uma rede neural 

artificial, apresentado pelas equações (1) e (2) com alguns 

ajustes, pode ser visualizado na figura 1 [3]. 
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Onde: k é o índice referente a um neurônio particular; m é o 

índice ao número de entradas do neurônio; xm são os sinais de 

entrada; wkm são os pesos sinápticos; uk é a saída do 

combinador linear devido aos sinais de entrada; bk é o bias; 

ϕ(·) é a função de ativação; yk é o sinal de saída. 

 

 
 

Fig. 1.  Modelo matemático geral de um neurônio. 

 

Já o modelo que foi utilizada para as simulações consiste em 

uma RNA de arquitetura feedforward (alimentada adiante) 

denominada no software MATLAB por Neural Network 

Pattern Recognition Tool (nprtool). Sua topologia é de duas 

camadas de neurônio, com a camada oculta utilizando a função 

de ativação sigmoide – que é aplicada em situações de 

comportamento não-linear recomendado para a aplicação em 

situações de transientes eletromagnéticos - e a camada de saída 

fazendo uso da função de ativação softmax, que força a 

representação da probabilidade dos dados serem de uma das 

saídas pré-definidas permitindo a normalização dos resultados. 

O método de treinamento da rede ocorre através do algoritmo 

backpropagation (retropropagação) de gradiente conjugado 

escalonado (SCG), o qual torna o treinamento mais rápido, 

objetivo e eficiente entregando resultados satisfatórios. 

Primeiramente são inseridas na ferramenta nprtool as 

matrizes de dados característicos do problema. Após isso é 

escolhida a quantidade de dados utilizados para o treinamento 

(30% a 90%), validação e teste (ambos no intervalo de 5% a 

35%). Adiante é selecionado o número de neurônicos a serem 

alocados na camada oculta e por fim faz-se a simulação da 

RNA. O resultado da simulação da rede é mostrado através de 

gráficos de performance, status de treinamento, o histograma 

de erros, matriz de confusão e o ROC (Receiver Operating 

Caracteristic), sendo possível comparar o ajuste de mudança 

de parâmetros da rede para a melhor performance possível.  

IV.  PROCESSAMENTO DOS DADOS  

A partir da modelagem computacional da rede elétrica de 

distribuição da UFGD, campus II, no software ATPDraw, 

foram realizadas um total de 48 simulações de curtos-circuitos 

trifásicos, com resistência de 0,001 Ohms para se evitar erros 

de oscilação numérica no software de trabalho. As quais estão 

distribuídas em quatro parcelas da área que compõe o sistema, 

com 12 simulações cada. Esta divisão de área teve o intuito de 

viabilizar a localização de faltas, uma vez que o sistema 

elétrico da Universidade possui múltiplas ramificações, 

adotando-se uma localização por local pré-determinado onde 

ocorreu a falta. 

A coleta dos dados decorrentes às simulações dos curtos-

circuitos foi feita em três terminais de medição, alocados em 

partes distintas da rede, que proporcionaram os dados fasoriais 

de corrente e tensão de cada fase em um intervalo de tempo, 

contemplando os períodos de pré-falta, falta e pós-falta.  

Devido ao tamanho do modelo do sistema elétrico da 

UFGD, este foi dividida em quatro imagens, representando 

separadamente as quatro parcelas de localização. Na Figura 1, 

visualiza-se o primeiro ponto de simulação (P1), onde se 

encontra a alimentação proveniente da concessionária de 

energia elétrica, como também o primeiro terminal de coleta 

de dados (T1). 

 

 
 

Fig. 2.  Ponto de simulação 01. 
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  Na figura 3, visualiza-se o segundo ponto de localização 

(P2), com uma ramificação oriunda da linha principal, onde 

está o segundo terminal de coleta de dados (T2). 

 

 
 

Fig. 3.  Ponto de simulação 02. 

 

 Na sequência da rede elétrica de distribuição da 

Universidade, tem-se o terceiro ponto de localização (P3), 

vide Figura 4, notando-se três ramificações a partir da linha de 

distribuição principal.  

 

 
 

Fig. 4.  Ponto de simulação 03. 

 

Em seguida, na Figura 5, é apresentado o quarto e último 

ponto de simulação de faltas (P4), contendo este o terceiro 

terminal de coleta dos parâmetros elétricos (T3). 

 

 
 

Fig. 5.  Ponto de simulação 04. 

 

A partir da coleta das grandezas elétricas pelos terminais de 

medição, foram montadas cinco matrizes distintas de entrada 

com os dados fasoriais de corrente e tensão eficazes de cada 

fase. A primeira e a segunda contêm os valores obtidos apenas 

do T1, diferenciando que uma apresenta os valores eficazes de 

corrente e tensão de um período de tempo que engloba os 

intervalos pré-falta, durante falta e pós falta, enquanto a outra 

é composta pelos valores eficazes dos dados dos três períodos 

separadamente, respectivamente. A terceira e a quarta 

senguem o mesmo padrão, porém estas são compostas pelos 

dados do T1 e T2. E por último, a quinta matriz de entrada é 

formada pelos dados dos três terminais, utilizando-se do RMS 

de apenas um período de tempo, contendo todos os momentos 

da simulação.  

A disposição dos valores eficazes de cada grandeza elétrica 

pode ser visualizada na Figura 6, onde cada linha representa 

uma simulação, ou seja, todas as matrizes possuem 48 linhas, 

variando apenas na quantidade de colunas. 

 

 
 

Fig. 6.  Disposição dos dados geral na matriz de entrada das RNAs. 

 

Uma vez que a letra em maiúsculo representa a corrente (I) 

ou a tensão (V), a primeira letra subscrita representa a fase, os 

primeiros dois algarismos subscritos representam o número da 

simulação e o terceiro o número do terminal (Y). 

Na ferramenta nprtool, foram feitas 5 configurações de 

RNAs, denominadas RNA1, RNA2, RNA3, RNA4, RNA5. 

Cada uma recebeu uma matriz de entrada respectivamente 

mencionadas anteriormente, entretanto todas elas possuem a 
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mesma matriz de saída, vide Tabela I, já que a localização visa 

saber em qual ponto do sistema elétrico ocorreu a falta. 

 
TABLE I 

MATRIZ DE SAÍDA DAS RNAS 

 

Ponto Dados de Saída 

1 0 0 0 1 

2 0 0 1 0 

3 0 1 0 0 

4 1 0 0 0 

 

 As arquiteturas das RNAs simuladas estão dispostas na 

Figura 7, onde é possivel ver a quantidade de dados de entrada 

(input) de cada uma e suas possiveis saidas (output). Quanto 

as configurações padrões da ferramenta nprtool para todas as 

matrizes, estas foram: a proporção de 70% dos dados para 

treinamento, 15% para validação e 15% para teste; dez 

neurônios para a composição da camada oculta. 

 

 
 

Fig. 7.  Arquitetura das RNAs simuladas. 

V.  RESULTADOS 

Para avaliação dos resultados da RNA, se fez uso dos 

gráficos de performances e das matrizes de confusão. O 

primeiro representando os erros a cada interação (Epochs), 

vide Figura 8, na qual pode ser verificado que todas as redes 

obtiveram a redução do erro ao passo que as interações eram 

realizadas. Nota-se que quanto maior o número de 

informações de cada falta, maior a performance do sistema, 

evidenciando que a RNA5 alcançou o melhor desempenho 

entre elas, minimizando consideravelmente seus erros. 

 

 
 

Fig. 8.  Gráficos de performance das RNAs simuladas. 

 

 
 

Fig. 8.  Gráficos de performance das RNAs simuladas. 
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De forma simples e organizada, a matriz de confusão 

expressa os resultados exatos, referentes as etapas de 

treinamento, validação e teste, apresentando ainda um 

resultado geral. Onde a coluna na diagonal (cor verde) de cada 

elemento, representa os dados simulados de forma efetiva, ou 

seja, sem confundir os locais treinados, validados ou testados. 

No canto inferior direito, na célula em azul, é representado a 

porcentagem de acertos, escrito em vermelho, e a porcentagem 

de erros na cor preta. Demonstrado o funcionamento desta 

ferramenta de análise, as matrizes de confusão estão expostas e 

comentadas a seguir. 

Na Figura 9, esta apresentado o resultado da matriz de 

confusão da RNA1, com os resultados referentes somente aos 

dados de um terminal, neste caso o T1. A utilização de 

amostras provenientes de apenas um intervalo de tempo geral, 

foram insuficientes para que a RNA localizasse corretamente 

as faltas, ocorrendo erros em todas as etapas de formação da 

rede. 

 

 
 

Fig. 9.  Matriz de confusão da RNA1. 

 

A matriz da RNA2 se encontra na Figura 10, evidenciando 

uma melhora considerável nos resultados da RNA1 para 

RNA2, apenas pelo aumento de intervalos inseridos na matriz 

de entrada. Havendo menos confusões, acarretando um 

acréscimo de aproximadamente 10% na melhora do 

desempenho. 

 

 
 

Fig. 10.  Matriz de confusão da RNA2. 

 

No caso da RNA3, vide Figura 11, tem-se uma melhora em 

comparação às redes apresentadas anteriormente, em virtude 

desta rede utilizar dados de dois terminais (T1 e T3), porém 

com apenas as amostras do intervalo de tempo geral, essa rede 

ainda não se mostrou eficaz no objetivo de localização de 

falta, confundindo os três locais. 

 

 
 

Fig. 11.  Matriz de confusão da RNA3. 
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Na RNA4, disponível na Figura 12, que utiliza os dados 

dos mesmos terminais que a RNA3, entretanto, com as 

amostras dos três intervalos de falta, em vez de apenas um, 

atingiu-se um resultado geral de 93,8% de acerto, confundindo 

apenas dois locais. Porém, como se busca a precisão da 

localização este método não se aplica a meta almejada. 

 

 
 

Fig. 12.  Matriz de confusão da RNA4. 

 

Contudo, devido as diversas ramificações presentes na rede, 

apenas o resultado da RNA5, apresentado na Figura 13, com 

os valores de curto-circuito dos três terminais de medição, 

somente do intervalo geral, visualiza-se uma matriz com os 

resultados perfeitos, acertando todos os pontos de falta 

considerados ao longo das etapas de formação da RNA. 

 

 
 

Fig. 13.  Matriz de confusão da RNA5. 

VI.  CONCLUSÃO 

O uso de RNAs para localização de faltas através da 

ferramenta nprtool do software MATLAB, foi satisfatório, 

constatando-se que para sistemas de distribuição radiais é 

necessário o uso de mais de um terminal de medição, 

equipando-os com um sistema de sincronismo temporal das 

grandezas registradas do sistema elétrico, como o Global 

Positioning System (GPS). Já o emprego de apenas um 

terminal para este fim não se mostrou eficiente, disposto com 

dados de corrente e tensão eficazes para este tipo de 

organização de rede de distribuição, porém com a utilização de 

três períodos da falta já mencionados, atingiu-se melhorias 

significativas, podendo surtir efeitos bem positivos para linhas 

retas. Por fim, detectou-se que a melhor metodologia de 

localização de faltas observada para o sistema e os dados de 

entrada apresentados, é composta pelos dados de três terminais 

espalhados pelo circuito de distribuição, provando ser 100% 

eficaz nestas condições. 
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