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Abstract— Non-Intrusive Load Monitoring (NILM) aims to 

determine the individual consumption of each load inside a 

building from the detailed analysis of voltage and/or current 

measurements made at central location in the electrical system. 

Thus, the individual consumption of each appliance is 

disaggregated from the overall measurement, without entry into 

the installation and consequently, without physical access to the 

appliances. A disaggregation of loads can be summarized in three 

steps: event detection, recognition and consumption estimation. 

Event detection consists of determining when a load changes its 

state, that is, detecting an event is determining when a load is 

turn on/off or made a transition to another operating stage. An 

adequate performance of detection methods is fundamental to the 

good performance of the other steps, recognition and estimation 

of consumption. Tuning the detection methods parameters is very 

important, however, some methods of event detection have a 

complex interdependence between the parameters. Therefore, the 

main contribution of this work is the use of genetic algorithms to 

determine an optimal fit of parameters, since genetic algorithms 

are good solutions for optimization problems in complex 

scenarios. 

 
Index Terms— Appliance switch-ON/OFF detection, Genetic 

Algorithms, Non-Intrusive Load Monitoring, Smart Home. 

I.  INTRODUÇÃO 

 Fig. 1 apresenta a curva de potência ativa da fase ‘A’ 

amostrada a cada 0,5 segundos, de um apartamento de 3 

quartos, alimentado por duas fases. A observação da figura 

permite perceber que o consumo do chuveiro tem padrão 

diferente dos das demais cargas. Assim é possível criar um 

programa capaz de detectar quando o chuveiro ligou/desligou 

e estimar o seu consumo, como apresentado na Tabela 1. Esse 

processo de desagregar o consumo das cargas a partir das 
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medições do ramal principal é chamado de Monitoramento 

Não Intrusivo (Non Intrusive Load Monitoring - NILM). É 

importante destacar que o termo “não intrusivo” está 

relacionado à ausência de acesso físico ao interior da 

instalação elétrica e, consequentemente, a cada uma das cargas 

[1]. Embora existam diversos algoritmos para desagregação de 

cargas, usando diferentes metodologias, a desagregação de 

cargas pode ser resumida em três etapas: detecção de eventos, 

reconhecimento e estimação do consumo. 

 

Fig. 1 Curva da Potência Ativa para a fase ‘A’ no dia 19 de março 2012. 

TABELA 1 USOS DO CHUVEIRO RECONHECIDOS NO DIA 19 DE MARÇO 2012. 

Uso Liga Desliga Duração kWh 

1 12:34:09 12:36:30 0:02:21 0,195 

2 12:53:07 12:55:13 0:02:05 0,175 

3 13:31:08 13:33:12 0:02:04 0,173 

Consumo Total (kWh) 0,543 

 

Apesar das recentes pesquisas em NILM, ainda existem 

alguns desafios. Um destes desafio é o fato de não ter sido 

desenvolvido um algoritmo capaz de detectar eventos para 

todos os tipos de cargas em uma residência. Devido a maioria 

dos trabalhos estar focada na etapa de reconhecimento poucos 

avaliam a sensibilidade dos métodos de detecção de eventos. 

Entretanto, a adequada sintonia de parâmetros dos métodos 

tem se mostrado fundamental para uma boa detecção e, 

consequentemente, para as etapas seguintes, reconhecimento e 

estimação do consumo. A principal contribuição deste trabalho 

é proposição de duas abordagens de sintonia automática de 

parâmetros dos métodos de detecção. A primeira abordagem 
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consiste em ajustar um parâmetro enquanto se mantêm os 

demais constantes, já na segunda usa-se Algoritmos Genéticos 

(AGs). 

Alguns métodos de detecção de eventos apresentam uma 

complexa interdependência entre os parâmetros. E ajustar um 

parâmetro enquanto se mantêm os demais constantes nem 

sempre alcança as melhores taxas de acerto na detecção [2]. 

Portanto, o uso de algoritmos genéticos é uma boa proposta 

para determinar um ajuste ótimo de parâmetros, uma vez que 

os algoritmos genéticos apresentam boas soluções para 

problemas de otimização em cenários complexos. Este artigo 

apresenta as seguintes contribuições: 

 A sintonia automática de parâmetros permite que os 

métodos se ajustem melhor as cargas presentes na 

residência. A Seção II.  discute a necessidade da 

sintonia automática de parâmetros. 

 O ajuste de um parâmetro enquanto se mantêm os 

demais constantes nem sempre alcança as melhores 

taxas de acerto na detecção. A Seção III.  aborda a 

razão do uso de algoritmos genéticos ter maiores 

chances de obter melhor sintonia.  

 A sintonia usando algoritmos genéticos obteve um 

número de falsos positivos entre 20% e 40% menor 

do que ajustar um parâmetro enquanto se mantêm os 

demais constantes. A Seção IV.  apresenta os testes 

realizados. 

 

Por fim, a Seção V apresenta as principais conclusões e 

sugere trabalhos futuros. 

 

II.  A DETECÇÃO DE EVENTOS E A SINTONIA AUTOMÁTICA DE 

PARÂMETROS 

A detecção de eventos, primeira etapa dos algoritmos de 

NILM, consiste em determinar quando uma carga teve o seu 

estado de operação alterado. Um evento é descrito como a 

mudança de estado de uma carga, seja o acionamento, o 

desligamento ou a transição entre estágios de funcionamento. 

A segunda etapa, o reconhecimento de eventos, tem por 

finalidade a identificação da carga a qual o evento está 

associado. Após a detecção de um evento, são usadas 

características específicas das cargas, comumente chamadas de 

assinaturas, para se efetuar a identificação. Por fim, a 

estimação do consumo de energia, executada a partir dos 

eventos detectados e reconhecidos, fornece estimativas das 

curvas de carga de cada equipamento individualmente. A 

estimação do consumo de energia é dependente dos 

procedimentos de classificação e também das características 

da carga que está sendo estimada (liga/desliga, constante, 

múltiplos estágios e continuamente variáveis) [3]. 

Vários métodos foram desenvolvidos para a detecção de 

eventos [1,2,4–7]. Todos têm parâmetros que necessitam ser 

ajustados pela escolha de um especialista em NILM, tal como 

o delta de potência ativa mínimo para se considerar um evento. 

Entretanto, poucos trabalhos discutem como estes parâmetros 

foram escolhidos. Além disso, em um ambiente residencial um 

usuário especializado não estaria disponível facilmente. Os 

trabalhos também não discutem se os métodos foram aplicados 

em diferentes residências e não discutem como isso poderia 

afetar os resultados. Apesar de alguns tipos de 

eletrodomésticos serem comuns na maioria das residências, 

tais eletrodomésticos são produzidos por diversos fabricantes e 

tem diferentes datas de fabricação, o que certamente implica 

em diferentes projetos construtivos e em algumas variações no 

padrão de consumo. Então, é necessário desenvolver 

abordagens que possam lidar com essa diversidade de forma a 

manter uma boa taxa de acerto na detecção de eventos. Assim, 

este trabalho propõe duas abordagens de sintonia de 

parâmetros dos métodos de detecção de eventos, para que 

estes se adaptem melhor a cada residência monitorada sem a 

necessidade de um usuário especializado.  

 Em [2,4] são feitos testes de sensibilidade ao ajuste de 

parâmetros, discutindo-se a taxa de acerto e o tempo 

computacional. O método aplicado para sintonizar os 

parâmetros consistia em variar um parâmetro enquanto se 

mantinha os demais fixos. Após encontrar o valor que 

retornava a melhor taxa de detecção, o parâmetro era fixado 

neste valor e o parâmetro seguinte era variado. A primeira 

abordagem de sintonia automática é uma adaptação direta do 

estudo de sensibilidade apresentado em [2,4]. Por comodidade 

na escrita deste trabalho chamaremos este método de Sintonia 

Simples (SS). Ainda em [2,4] foi constatado que os métodos 

apresentados tinham uma significativa interdependência entre 

parâmetros. A interdependência faz com que SS nem sempre 

obtenha o melhor resultado. Então, é necessária uma 

abordagem que busque o máximo global, especialmente, 

considerando a variação simultânea dos parâmetros. E o uso 

de Algoritmos Genéticos é uma abordagem mais vantajosa 

devido a inicialização aleatória de valores e a busca simultânea 

das melhores soluções. 

III.   ALGORITMOS GENÉTICOS PARA A SINTONIA DE 

PARÂMETROS 

Um Algoritmo Evolutivo (AE) é essencialmente um 

algoritmo inspirado pelo princípio de seleção natural e 

genética natural [8]. A ideia básica é simples. Na natureza os 

indivíduos estão evoluindo continuamente, ficando cada vez 

mais adaptados ao meio ambiente. Em AEs, cada "indivíduo" 

corresponde a uma solução candidata ao problema alvo, que 

poderia ser considerado um "ambiente". Cada indivíduo é 

avaliado por uma função de fitness, que mede a qualidade da 

solução candidata representada pelo indivíduo. Em cada 

geração (iteração), os melhores indivíduos (soluções 

candidatas) têm maior probabilidade de seleção para 

reprodução. Os indivíduos selecionados passam por operações 

inspiradas na genética natural, tais como como crossover 

(onde parte do material genético de dois indivíduos são 

trocados) e mutação (onde parte do material genérico de um 

indivíduo é substituído por material genético gerado 

aleatoriamente), produzindo novas proles que substituirão os 

pais, criando assim uma nova geração de indivíduos. Este 

processo é repetido iterativamente até que um critério de 
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parada seja satisfeito, como por exemplo, até que um número 

fixo de gerações tenha sido executado ou até que uma solução 

satisfatória tenha sido encontrada. Existem vários tipos de 

EAs, como Algoritmos Genéticos, Programação Genética, 

Sistemas de Classificador, Estratégias de Evolução, 

Programação Evolutiva, Estimativa De Algoritmos de 

Distribuição, etc. Um dos tipos mais utilizados são os 

Algoritmos Genéticos (AGs). Um AG pode ser descrito, em 

um alto nível de abstração, pelo pseudocódigo do Algoritmo 1. 

Algoritmo 1 Pseudocódigo genérico para AG 

1:  Crie a população inicial de indivíduos 

2:  Calcule a aptidão de cada indivíduo 

3:  Repita 

4:  Selecione indivíduos com base em fitness 

5:  Aplique operadores genéticos a indivíduos 

selecionados, criando novos indivíduos 

6:  Calcule a aptidão de cada um dos novos 

indivíduos 

7:  Atualize a população atual (novos indivíduos 

substituem indivíduos idosos) 

8:  Até (critério de parada) 

O principal motivo de se usar AGs é o fato de serem 

técnicas de busca robustas e adaptativas que efetuam uma 

busca global num espaço de soluções [8].  Para a Fig. 2 (a) o 

objetivo é encontrar o máximo global do espaço de solução. 

Se for aplicado o método SS usado em [2,4] para sintonizar os 

parâmetros, os passos seriam descritos como a seguir. Partindo 

do ponto A, varia-se apenas um parâmetro até se encontrar o 

máximo, isso descreveria a linha laranja, onde o ponto B seria 

o valor máximo encontrado. Em seguida se mantem o 

parâmetro fixo enquanto se varia o próximo, descrevendo a 

linha amarela. O ponto C seria o novo máximo encontrado, 

mas é possível perceber que ele representa um máximo local. 

Se o ponto inicial A fosse ligeiramente alterado o resultado 

obtido no final do processo seria significativamente diferente, 

como mostra Fig. 2 (b). Já para os AGs a busca por uma 

solução ótima é paralela e se inicia a partir de pontos 

aleatórios, como exemplificado por pontos pretos na Fig. 3 (I). 

Como as melhores soluções tem mais chances de se 

perpetuarem para a próxima geração, as soluções vão se 

concentrando próximos aos máximos, Fig. 3 (II), até se 

concentrarem todas no máximo valor encontrado Fig. 3 (III). 

Como os pontos foram iniciados aletoriamente as chances de 

se encontrar o máximo global são maiores do que no processo 

usado em [2,4]. Por essa razão foram escolhidos os AGs para 

sintonizar os parâmetros dos métodos de detecção. 

A.  O Algoritmo Genético Implementado 

 O AG implementado para este artigo foi desenvolvido 

usando-se o Distributed Evolutionary Algorithms in Python 

(DEAP). O DEAP é uma nova estrutura de computação 

evolutiva para prototipagem rápida e teste de ideias. Seu 

projeto se afasta da maioria dos outros frameworks existentes, 

na medida em que procura tornar os algoritmos explícitos e as 

estruturas de dados transparentes, em oposição às estruturas de 

caixa preta mais comuns [9]. O DEAP é um projeto de código 

aberto sob uma licença Lesser General Public License 

(LGPL).  

 
(a)

 
(b) 

Fig. 2 Processo de busca pela solução ótima, variando um parâmetro 

enquanto se mantem o outro fixo. Uma pequena alteração do valor inicial de 

(a) para (b) gera um resultado muito diferente. 

 

 
(I) 

 
(II) 

 
(III) 

Fig. 3 Processo de busca do máximo global para um Algoritmo Genético. 
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    1)  Os Métodos de detecção a serem sintonizados 

Em trabalhos anteriores foram desenvolvidos quatro 

métodos de detecção de eventos: Janela com Margens,  

Amostra Deslocada [2], Máximos de Desvio Padrão e 

Máximos de Variância [4].  

O método Janela com Margens utiliza as margens esquerda 

e direita de uma janela que percorre a curva de potência ativa 

da residência, localizando degraus referentes a eventos de liga 

e de desliga dos eletrodomésticos, Fig. 4. Quando a diferença 

entre as médias da margem esquerda e direita ultrapassa um 

determinado valor é detectada a possibilidade de um evento. 

Em seguida é aplicada uma janela secundária de dimensões 

maiores e novamente é calculada a diferença entre as médias 

das margens esquerdas e direita. A janela secundária tem o 

foco de evitar que picos rápidos de potência sejam 

considerados como eventos.  

 

Fig. 4 Esquema de funcionamento do método Janela com Margens. 

O método Amostra Deslocada baseia-se na derivada da 

curva de potência para identificar os degraus. Uma grande 

diferença entre valores de duas amostras consecutivas indica a 

possibilidade de ter ocorrido um evento, conforme Fig. 5.  

O método Máximos de Desvio Padrão, busca detectar 

momentos quando o desvio padrão da curva de carga atinge 

valores altos. Quando ocorrem eventos o valor do desvio 

padrão aumenta significativamente. Semelhantemente, o 

método de Máximos de Variância, busca detectar os eventos 

através do reconhecimento dos momentos de maiores valores 

para a variância.  

 

 

Fig. 5  Esquema de funcionamento do método Amostra Deslocada 

O primeiro método, Janela com Margens, pode alcançar 

maiores taxas de sucesso na detecção de eventos entre os 

quatro métodos. O Amostra Deslocada apresenta baixa 

complexidade e requer o menor esforço computacional entre 

os quatro.  O método de Máximos de Desvio Padrão apresenta 

uma taxa de acerto semelhante ao Amostra Deslocada, 

entretanto o seu custo computacional é significativamente 

maior, sendo o maior entre os quatro. O método de Máximos 

de Variâncias tem custo computacional um pouco menor que o 

Máximos de Variância mas tem a pior taxa de acerto dos 

quatro métodos. O método Janela com Margens apresenta a 

melhor relação de compromisso entre taxa de acerto e tempo 

de execução. Para maiores detalhes consultar [2,4]. 

    2)  A codificação dos indivíduos. 

Os indivíduos são codificados em uma lista de números 

inteiros e cada elemento da lista corresponde a um parâmetro 

do método de detecção de eventos a ser sintonizado, conforme 

Tabela 2.  Os valores dos parâmetros foram limitados em 

intervalos pré-estabelecidos, conforme mostrado na Seção IV.    

TABELA 2 CODIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS MÉTODOS DE 

DETECÇÃO EM LISTAS DE  NÚMEROS INTEIROS. 

Método de Detecção  Codificação do Individuo 

Janela com Margens [Ds, Wd, pNm, Wf, pNmf] 

Amostra Deslocada [Ds, Cg, Wf, pNmf] 

Máximos de Variância [Ds, Wd] 

Máximos de Desvio Padrão [Ds, Wd] 

Em [2] não haviam os parâmetros pNm e pNmf. Estes 

parâmetros foram criados para dar maior flexibilidade ao 
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método Janela com Margens. Decidiu-se especificar qual a 

porcentagem do tamanho da margem em relação a janela, pNm 

e pNmf, ao invés do número de amostras, Nm. Por exemplo, se 

a janela primária for do comprimento de 50 amostras, Wd=50, 

e a margem corresponder a 20% da janela, pNm=20, então 

Nm=Wd*pNm/100=50*20/100=10, ou seja cada margem teria 

10 amostras. Igualmente para a janela secundária, se Wf=200 e 

pNmf=50%, então Nmf= Wf*pNmf/100=200*50/100=100. 

Essa alteração também foi implementada para o Método 

Amostra Deslocada onde a janela secundária é usada para 

validar a existência do evento. 

Outro aperfeiçoamento feito foi a criação do parâmetro Cg 

para o método da amostra deslocada. Como neste método o 

degrau mínimo, Ds, confere descontinuidade entre os 

máximos. O parâmetro Cg diz o número mínimo de amostras 

que uma descontinuidade deve ter para que seja considerada 

uma descontinuidade relevante. Isso evita que dois máximos 

muito próximos, que provavelmente fazem parte do mesmo 

evento sejam interpretados como dois eventos distintos, 

conforme Fig. 5.  

    3)  A seleção do indivíduo mais adaptado. 

A seleção implementada foi uma combinação de elitismo e 

torneio. Primeiramente os 10% da população mais bem 

adaptados eram automaticamente selecionados para a próxima 

geração. Em seguida era feito um torneio entre toda a 

população para escolher os indivíduos que por cruzamento 

dariam origem aos 90% restantes. Para se avaliar o quanto um 

indivíduo é adaptado é utilizada uma métrica de avaliação da 

detecção. 

Em [2,4] foi usada a métrica D para avaliar a qualidade da 

detecção, conforme apresentada em (1). A soma de VP e FP é 

o número de eventos que o método detectou, sendo VP o 

número de verdadeiros positivos e FP o número de falsos 

positivos. VP significa os acertos na detecção, enquanto FP 

significa variações de potência que foram erroneamente 

rotuladas como eventos. Já FN, falsos negativos, significa 

eventos que estavam presentes nas medições, mas não foram 

detectados.  

O resultado ideal seria quando FP=0 e FN=0, fazendo 

D=100. Entretanto, quando a métrica D foi usada na sintonia 

simples, a tentativa de maximizar D ainda obteve um número 

significativo de FP. Como os AGs são sensíveis a métrica 

usada na função de fitness decidiu-se substituir D por outra 

métrica. 

A função de fitness usada foi Fβ, definida em (2). Uma vez 

que a detecção de eventos consiste em avaliar um conjunto de 

amostras para classificar se elas são um evento ou não, faz 

sentindo aplicar as métricas usadas para classificadores 

binários [10] na avaliação de métodos de detecção de eventos. 

E uma métrica usada com frequência para avaliar 

classificadores binários é Fβ.  

 
RePr

RePr1
2

2









F  (2) 

Fβ representa uma forma de combinar duas métricas, 

precisão e recall, em uma. A precisão significa a porcentagem 

de verdadeiros positivos, VP, entre todos os exemplos que o 

classificador rotulou como positivos, VP + FP, conforme (3). 

Dito de outra forma, a precisão é a probabilidade de que o 

classificador esteja certo ao rotular um exemplo como 

positivo. 

FPVP

VP


Pr  (3) 

O recall representa a probabilidade de um exemplo positivo 

ser corretamente reconhecido como tal. O valor é, portanto, 

obtido dividindo o número de VP, pelo número de positivos 

no conjunto dado VP + FN, conforme (4). 

FNVP

VP


Re  (4) 

É importante observar que (3) e (4) diferem apenas no 

denominador. De forma que a precisão é a frequência de 

verdadeiros positivos entre todos os exemplos considerados 

positivos pelo classificador. Já o recall é a frequência dos 

mesmos verdadeiros positivos entre todos os exemplos 

positivos no conjunto de dados. 

O parâmetro β ∈ [0,∞)  em (2), permite pesar a importância 

relativa dos dois critérios. Se β > 1, então mais peso é dado 

para recall. Se β < 1, então, mais peso é dado para precisão. 

Seria fácil mostrar que Fβ converge para recall quando β → ∞, 

e para precisão quando β = 0. Para se dar igual importância 

para precisão e recall, é usado o valor neutro, β = 1, resultando 

em (5). E (5) foi usada como métrica para avaliar o fitness de 

cada indivíduo. 

    4)  A formação da próxima geração 

No torneio, onde são formados os 90% da nova geração que 

não provêm do elitismo, os indivíduos são cruzados dois a dois 

para originarem dois filhos que os substituirão na próxima 

geração. Com cada casal pode ocorrer o crossover, onde é 

feita a troca de parte do código de cada individuo, em dois 

pontos aleatórios ao longo do seu material genético. Em 

seguida pode ocorrer a mutação onde um dos genes pode ser 

alterado aleatoriamente. A probabilidade de crossover (pc) e 

de mutação (pm) na i-ésima geração seguem (6), (7) e (8). 

Sendo NGEN o número total de gerações para o AG e θi o 

ângulo da função para i-ésima geração. 











2
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A Fig. 6 apresenta como variam pm e pc ao longo de 20 

gerações. Essas funções mostram que a probabilidade de 

crossover é maior nas primeiras gerações, isso aumenta as 

chances das melhores soluções serem combinadas por 

cruzamento, fazendo assim que soluções mudem drasticamente 

para mais próximo do máximo global. Com o passar das 

gerações essa probabilidade diminui para diminuir a 

diferenciação entre as soluções. Nessa altura as soluções já 

estariam próximas o suficiente do máximo e mudanças 

drásticas as afastariam dele. Para evitar isso as mudanças 

devem ser pequenas e por isso a probabilidade de mutação 

aumenta. Dito de forma simplista o crossover faz o papel de 

um ajuste grosseiro e a mutação de um ajuste fino. 

 
Fig. 6 Probabilidades de crossover e mutação ao longo de 20 gerações. 

 Assim, para sintonizar os parâmetros dos métodos de 

detecção era executado o seguinte processo. Primeiro um 

indivíduo do AG, com codificação inteira era decodificado nos 

parâmetros do método de detecção. Após isso o método de 

detecção era aplicado as medições do ramal principal. Os 

eventos detectados eram comparados com um gabarito gerado 

manualmente, produzindo assim o valor de F1 que era usado 

como função de fitness para a seleção dos indivíduos mais 

adaptados, através do elitismo e torneio. 

IV.  TESTES REALIZADOS 

A sintonia dos métodos foi feita usando-se medições reais 

obtidas em um apartamento de 3 quartos, alimentado por duas 

fases. Esses dados foram os mesmos usados em [2,4]. A Fig. 1 

exemplifica tais medições. Um analisador de energia foi 

instalado no ramal principal e 9 cargas foram ligadas e 

desligadas, gerando eventos para serem detectados. As cargas 

selecionadas são apresentadas na Tabela 3, são cargas 

monofásicas e do tipo liga/desliga, ou podem ser consideradas 

deste tipo com boa aproximação. Para mais detalhes sobre os 

outros três tipos de cargas presentes numa residência consulte 

[3]. As medições foram feitas nos dias 19, 20 e 22 de Março 

de 2012. Cada uma das cargas foi ligada e desligada 

manualmente três vezes para gerar os eventos, enquanto isso, 

os horários de cada evento eram anotados.  

 

TABELA 3 PRINCIPAIS CARGAS DA RESIDÊNCIA MONITORADA 

Cargas 

1 Ar Condicionado no Quarto da TV 

2 Ar Condicionado na Suíte 

3 Ar Condicionado no Escritório 

4 Chuveiro do Banheiro Social 

5 Chuveiro do Banheiro da Suíte 

6 TV 

7 Grill 

8 Micro-ondas 

9 Geladeira 

Um conversor  foi desenvolvido para importar as medições 

para o Non-Intrusive Load Monitoring Toolkit (NILMTK).O 

NILMTK é um conjunto de ferramentas de código aberto 

projetado especificamente para permitir a comparação de 

algoritmos de desagregação de cargas de forma replicável em 

vários conjuntos de dados disponíveis publicamente [11]. 

Conforme mencionado em [11], esses algoritmos não 

apresentam o estado da arte em resultados de desagregação, 

mas permitem que novas abordagens sejam comparadas com 

algoritmos de benchmark bem estudados sem exigir nova 

implementação destes. Embora neste trabalho não seja feita a 

comparação de métodos de desagregação, foi importante 

implementar os métodos e os teste em NILMTK. Essa 

implementação permitirá que em trabalhos futuros os métodos 

sejam aplicados a outros bancos de dados publicamente 

disponíveis como o UK Domestic Appliance-Level Electricity 

Dataset [12], para os quais já existem conversores disponíveis 

para NILMTK.  

A metodologia de Sintonia Simples foi refeita usando a 

métrica F1. Isso era necessário pois em [2,4] foi usada a 

métrica D e não seria adequada a comparação da sintonia feita 

tentando se maximizar duas métricas distintas.  

Os valores que os parâmetros podiam assumir na 

codificação, tanto para SS quanto para AG, são apresentados 

na Tabela 4. Em SS o parâmetro que estava sendo ajustado era 

incrementado em 1 de uma execução para outra, com exceção 

de Ds para o método de Máximos de Variância. Como o 

intervalo de Ds era bem maior que os demais, de 160 a 5000, a 

incrementação de apenas 1 tornaria o processo muito lento 

mas não apresentaria ganhos significativos na qualidade da 

detecção. Assim, a cada execução, Ds era incrementado em 4 

para o método de Máximos de Variância. Para mais detalhes 

sobre SS consultar [2,4].  

TABELA 4 LIMITES PARA OS PARÂMETROS NA CODIFICAÇÃO DOS INDIVÍDUOS. 

Método de Detecção Limites para os Parâmetros 

Janela com Margens 

Ds ∈ [1, 500], 

Wd ∈ [10,100], pNm ∈ [0, 50], 

Wf ∈ [10, 200] e pNmf ∈ [0, 50] 

Amostra Deslocada 
Ds ∈ [20, 80], Cg ∈ [1,7], 

Wf ∈ [10, 200] e pNmf ∈ [0, 50] 

Máximos de Desvio 

Padrão 
Ds ∈ [4, 200] e Wd ∈ [4, 120] 

Máximos de Variância Ds ∈ [160,5000] e Wd ∈ [4,240] 
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Fazendo-se 3 execuções do AG com uma população de 60 

indivíduos por 30 gerações. Os resultados para o maior valor 

de F1, são exibidos na Tabela 5 e na Fig. 7. É possível 

perceber que a sintonia usando AG atingiu maior F1 do que a 

SS.  

TABELA 5 MÉTRICA F1 PARA OS MÉTODOS DE DETECÇÃO FAZENDO 

SINTONIA SIMPLES E AG. 

 AG Sintonia Simples 

Janela com 

Margens 
0.967568 0.965147 

Amostra 

Deslocada 
0.923077 0.915068 

Máximos de 

Desvio Padrão 
0.898072 0.884615 

Máximos de 

Variância 
0.917582 0.910082 

 

 

Fig. 7 Métrica F1 para os métodos de detecção fazendo sintonia simples e AG 

Os detalhes dos resultados das sintonias são exibidos na 

Tabela 6. Embora o número de eventos detectados por cada 

método seja aproximadamente o mesmo para ambas 

abordagens de sintonia, o resultado apresentado por AG tem 

qualidade melhor, em geral apresentando menor número de 

falsos positivos. Os FP obtidos em AG foram de 20% a 40% 

menor que os FP obtidos em SS. Entretanto, percebe-se que o 

número de FN é praticamente o mesmo para as duas 

abordagens. Em trabalhos futuros pode-se alterar o valor de β 

para tentar reduzir FN. 

A.  Limitações da Sintonia Automática 

Durante a implementação dos testes foi possível perceber 

algumas limitações da sintonia automática. A sintonia 

automática necessita de um conjunto de dados de treino para 

ser efetuada. É necessário que no conjunto de dados de treino 

todos os eventos de interesse estejam adequadamente listados 

para que a sintonia seja feita. Obter estes dados de treinamento 

requer trabalho adicional de ligar/desligar os equipamentos 

presentes e tomar nota de todos estes momentos. Ou ainda 

investir em um sistema de monitoramento intrusivo, individual 

por carga. Em ambas as alternativas será necessário um 

período de intrusão na residência, o que vai contra a principal 

característica do NILM.  

Uma limitação particular da sintonia por AG é a questão do 

tempo computacional, algoritmos genéticos levam maior 

tempo de execução do que a sintonia simples. A sintonia por 

AG não é recomendada para aplicações em tempo real. 

TABELA 6 RESULTADO DA SINTONIA DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO 

USANDO AG E SINTONIA SIMPLES. 

Detecção Sintonia 

Número 

de Eventos 

Detectados 

FP FN VP 

Janela 

com 

Margens 

AG 182 3 9 179 

SS 185 5 8 180 

Amostra 

Deslocada 

AG 176 8 20 168 

SS 177 10 21 167 

Máximos 

de Desvio 

Padrão 

AG 176 9 21 167 

SS 179 12 21 167 

Máximos 

de 

Variância 

AG 175 12 25 163 

SS 176 15 27 161 

 

V.  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

A detecção de eventos é a primeira etapa da desagregação 

de cargas e o adequado desempenho dos métodos de detecção 

é fundamental para o bom desempenho das etapas seguintes e 

consequentemente de toda a desagregação. Entretanto, poucos 

trabalhos discutem a adequada sintonia de parâmetros dos 

métodos de detecção. 

A principal contribuição deste trabalho é a sintonia 

automática de parâmetros para métodos de detecção de 

eventos. O uso de algoritmos genéticos é adequado para 

determinar um ajuste ótimo de parâmetros, uma vez que os 

algoritmos genéticos apresentam boas soluções para problemas 

de otimização em cenários complexos. O resultado 

apresentado por AG tem qualidade melhor que o método de 

sintonia simples, em geral apresentando pelo menos um 

número de falsos positivos 20% menor. 

Em trabalhos futuros pode se variar o β da métrica Fβ  para 

se obter uma sintonia que reduza o número de falsos negativos. 

Outros trabalhos futuros podem também discutir a melhor 

estratégia de sintonia em termos de tempo de execução. Além 

disso pode-se aplicar os métodos de detecção a outras bases de 

dados disponíveis publicamente e também aplicar a sintonia a 

outros métodos de detecção disponíveis na literatura, como os 

propostos em [1,5,7]. 
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