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• O objetivo deste trabalho é investigar e comparar o Método Branch-

and-Bound e o método Outer Approximation na resolução do problema

de Fluxo de Potência Ótimo (FPO) com variáveis de controle discretas
e contínuas;

• Para isso, o solver BONMIM foi investigado e testado na resolução

do problema de FPO;

• Foram analisadas a influência das estratégias para escolha dos nós e

das variáveis para ramificação na obtenção de soluções de boa

qualidade para o problema.

Objetivos
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• Os Sistemas Elétricos de Potência (SEP) são considerados um dos

sistemas mais complexos feitos pelo homem;

• Um modo eficiente de fornecer energia elétrica de qualidade é através

da resolução do problema de FPO;

• O propósito do problema de FPO é determinar o estado ótimo de um
sistema de transmissão de energia elétrica;

• O problema abordado neste trabalho é o problema de FPOR, em que

os controles associados à potência ativa são fixados e as variáveis

relacionadas à potência reativa são ajustadas para otimizar um

objetivo;

Introdução
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• Devido à dificuldade de solução imposta pelas variáveis discretas, a

maioria das abordagens da literatura ignora a natureza discreta destas
variáveis e considera todas as variáveis do problema como contínuas;

• Estas formulações não são realistas, pois alguns controles somente
podem ser ajustados através de passos discretos;

• Neste trabalho, propõem-se analisar o desempenho do método Outer

Approximation e do método Branch-and-Bound na resolução do
problema de FPOR;

• Para isso, os algoritmos B-OA e B-BB disponíveis no solver BOMIN,

são analisados;

• Testes numéricos com os sistemas elétricos IEEE 14, 30, 118 e

300 barras foram realizados.
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Minimizar 𝑓(𝑥)
Sujeito a: ℎ 𝑥, 𝑦 = 0

𝑔 𝑥, 𝑦 ≥ 0
𝑥 ≤ 𝑥 ≤ ҧ𝑥

𝑦𝑖 𝜖 𝐷𝑦𝑖 , ∀𝑖 = 1, … , 𝑛𝑦

em que 𝑥 = 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛𝑥 são as variáveis contínuas, magnitude e

ângulo de tensão das barras, 𝑦 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛𝑥) são as variáveis

discretas, tap dos transformadores e banco de capacitores e reatores

shunt, 𝐷𝑦𝑖 é o conjunto de valores discretos para as variáveis

𝑦𝑖 , 𝑓 𝑥 representa as perdas de potência ativa, e 𝑔 𝑥, 𝑦 e ℎ 𝑥, 𝑦
representam restrições físicas e operacionais do sistema.

Formulação Matemática do Problema de FPOR
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• O método Outer Approximation foi proposto por M. A. Duran and I. E.
Grossmann;

• Neste método a função objetivo e as restrições do problema

original são linearizadas;

• Sucessivos problemas de programação não linear (com variáveis

contínuas somente) são resolvidos e definem um problema linear, com

variáveis contínuas e discretas, o qual é resolvido pelo método Branch-

and-Bound e sua solução é equivalente à solução do
problema original;

• Sendo assim, o método Outer Approximation se baseia na

acumulação crescente de linearizações a fim de delimitar a
função objetivo e a região factível do problema.

O método Outer Approximation
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• Este método baseia-se na ideia de desenvolver uma enumeração

inteligente das soluções candidatas à solução ótima inteira de um
problema;

• Separa-se o problema original com variáveis discretas em vários

subproblemas contínuos;

• Cada um destes subproblemas pode ser resolvido por algum método
de otimização contínuo;

• Assim, apenas uma fração das soluções factíveis é realmente
examinada;

• Cada subproblema é um nó na árvore B&B;

O método Branch-and-Bound (B&B)
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• A solução de cada subproblema fornece um limitante (bound) para
a subregião;

• Se a solução do subproblema é discreta para as variáveis discretas,
então esta subregião não é mais explorada;

• Uma subregião em que a melhor solução discreta encontrada até o

momento é melhor que seu limitante, é descartada, caso

contrário é explorada recursivamente;

• Desta forma, uma árvore de subproblemas é criada e o método para
quando não há mais subregiões a serem exploradas;

• Fatores como a escolha da ordem para se resolver os subproblemas

(nós a serem explorados) e a escolha da variável para ramificação
afetam a eficiência do método.



• O BONMIN é um pacote open-source desenvolvido em C++ para
resolver problemas de Programação Não-Linear Inteira Mista (PNLIM);

• O código tem sido desenvolvido por colaboradores da Universidade de
Carnegie Mellon e da IBM Research;

• Este pacote é distribuído gratuitamente sobre a Licença Pública
Comum pela Fundação COIN-OR;

• O BONMIN é capaz de resolver modelos de PNLIM cujas funções

possuam segunda derivada contínua;

O solver BONMIN
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• Este pacote tem disponível seis algoritmos diferentes para resolver
PNLIMs:

• B-BB: algoritmo baseado no método B&B;

• B-OA: algoritmo baseado no método Outer-Approximation;

• B-QG: algoritmo baseado no método Branch-and-Cut e no método Outer-

Approximation;

• B-Hyb: algoritmo híbrido de B-BB e B-QG;

• B-ECP: algoritmo baseado no método Branch-and-Cut e no método Outer-

Approximation;

• B-iFP: algoritmo pump;
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• Foram realizados testes numéricos com os sistemas elétricos IEEE 14,

30, 118 e 300 barras com as diferentes opções de estratégias para

escolha dos nós e das variáveis para a ramificação disponíveis no
solver BONMIN, para ambos os algoritmos B-OA e B-BB.

Resultados Numéricos
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Sistema Elétrico IEEE 14 barras: Algoritmo B-OA
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 13,62 0,725 0

best-guess 13,62 0,600 0

breadth-first 13,62 0,726 0

depth-first 13,62 0,732 0

dynamic 13,62 0,727 0

dfs-dive 13,62 0,607 0

dive 13,62 0,861 0

probed-dive 13,62 0,851 0

top-node 13,62 0,740 0

qp-strong-branching - - -



Sistema Elétrico IEEE 14 barras: Algoritmo B-BB
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 13,61 0,307 3

best-guess 13,61 3,464 3

breadth-first 13,61 0,657 3

depth-first 13,61 0,636 3

dynamic 13,61 0,325 3

dfs-dive 13,61 0,440 3

dive 13,61 0,412 3

probed-dive 13,61 0,755 3

top-node 13,61 0,403 3

qp-strong-branching 13,61 0,431 3



Sistema Elétrico IEEE 30 barras: Algoritmo B-OA
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 17,89 0,859 0

best-guess 17,89 0,862 0

breadth-first 17,89 0,842 0

depth-first 17,89 0,879 0

dynamic 17,89 0,850 0

dfs-dive 17,89 0,851 0

dive 17,89 0,946 0

probed-dive 17,89 0,840 0

top-node 17,89 0,965 0

qp-strong-branching - - -



Sistema Elétrico IEEE 30 barras: Algoritmo B-BB
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 17,89 0,902 15

best-guess 17,89 0,929 15

breadth-first 17,89 1,015 15

depth-first 17,89 0,995 15

dynamic 17,89 0,991 15

dfs-dive 18,01 0,984 11

dive 17,89 0,670 11

probed-dive 17,89 0,853 15

top-node 17,89 0,821 15

qp-strong-branching 17,89 0,606 15



Sistema Elétrico IEEE 118 barras: Algoritmo B-OA
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 122,67 1,191 0

best-guess 122,67 1,198 0

breadth-first 122,67 1,197 0

depth-first 122,67 1,229 0

dynamic 122,67 1,254 0

dfs-dive 122,67 1,186 0

dive 122,67 1,121 0

probed-dive 122,67 1,184 0

top-node 122,67 1,208 0

qp-strong-branching - - -



Sistema Elétrico IEEE 118 barras: Algoritmo B-BB
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 122,67 5,629 21

best-guess 122,67 5,680 21

breadth-first 122,67 5,653 21

depth-first 122,67 5,759 21

dynamic 122,68 5,435 18

dfs-dive 122,68 6,669 37

dive 122,67 5,034 12

probed-dive 122,67 5,601 21

top-node 122,67 5,710 21

qp-strong-branching 122,67 3,490 25



Sistema Elétrico IEEE 300 barras: Algoritmo B-OA
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Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 351,94 190,098 0

best-guess 351,94 187,865 0

breadth-first 351,94 186,459 0

depth-first 351,94 186,631 0

dynamic 351,94 191,079 0

dfs-dive 351,94 213,867 0

dive 351,94 295,319 0

probed-dive 351,94 253,327 0

top-node 351,94 245,727 0

qp-strong-branching - - -



Sistema Elétrico IEEE 300 barras: Algoritmo B-BB

13/11/2017 19

Opções Perdas 

(MW)

Tempo 

(s)

Número de 

nós explorados

best-bound 348,31 61,251 84

best-guess 348,31 62,347 84

breadth-first 348,31 63,013 84

depth-first 348,31 62,575 84

dynamic 348,58 53,558 68

dfs-dive 348,34 297,186 865

dive 348,31 52,381 43

probed-dive 348,31 71,288 84

top-node 348,31 151,446 244

qp-strong-branching 348,31 50,067 84



• O problema de FPOR é considerado um problema de difícil

resolução ao ser modelado como um problema de programação não-
linear inteira mista (PNLIM);

• Neste trabalho, o problema de FPOR foi resolvido pelos métodos Outer

Approximation e Branch-and-Bound, utilizando os algoritmos B-OA e

B-BB, disponíveis no solver BONMIN, para analisar a eficiência

e competitividade destes métodos;

• A grande maioria das estratégias de escolhas de nós a serem

explorados e variáveis para ramificação testadas dos dois algoritmos

se mostraram eficientes na resolução do problema de FPOR e

convergiram para o mesmo resultado em todos os sistemas;

Conclusões

13/11/2017 20



• Dentre as estratégias testadas, destaca-se a eficiência, nos testes com o

sistema elétrico IEEE 300 barras com o algoritmo B-BB, da estratégia qp-

strong-branching de seleção de variáveis para ramificação;

• Esta opção executa ramificações com aproximações baseadas em

programação quadrática;

• Nos testes com o sistema elétrico IEEE 300 barras com algoritmo B-BB,

esta foi a estratégia que obteve valor de 348,31 MW para a função

objetivo na solução em menor tempo computacional;

• Em todos os testes com o algoritmo B-OA, para este mesmo sistema,

obteve-se para a função objetivo, que representa perdas de energia, um

valor 1,03% superior ao valor fornecido pelo algoritmo B-BB;

• Assim, a análise cuidadosa dos dados permite observar que na maioria

dos casos testados o método Branch-and-Bound forneceu melhores

soluções que o método Outer Approximation;
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• As diferenças significativas foram notadas nos testes com o sistema IEEE
300 barras;

• Neste sistema, a diferença entre o maior tempo de resolução obtido e

o menor tempo, e a diferença entre a maior quantidade de nós explorados

e a menor foi de, aproximadamente, 92,05%, em testes realizados com o
algoritmo B-BB;

• Foi realizada uma comparação entre os valores assumidos pela função

objetivo do problema de FPOR quando as variáveis de controle deste

problema são consideradas discretas e quando estas são consideradas

contínuas;

• Observou-se que a diferença entre os dois casos foi de,

aproximadamente, 0,07%, 0,22%, 0,57% e 2% para sistemas elétricos

IEEE 14, 30, 118 e 300 barras, respectivamente, o que comprova

a qualidade das soluções discretas obtidas.
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