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RESUMO

A eficiência de gestão de sistemas de distribuição requer qualidade considerável na estimação de consumos, de
forma a permitir antever fluxos de potência e analisar configurações alternativas. A estimação de consumos
constitui uma ferramenta importante para auxílio ao planeamento, permitindo optimizar investimentos e explorar
adequadamente as redes de distribuição existentes. Pretende-se, com base em dados históricos relativos a
diversos tipos de consumidores, definir um processo de inferência que conduza à previsão diagramas de carga
razoavelmente aproximados dos consumos reais. Contudo, o método de inferência a implementar tem de ser
baseado na informação desagregada dos consumidores individuais: potência contratada, tipo de consumidor,
energia consumida, etc. O processo de estimação engloba fundamentalmente duas fases: (a) definição de classes
de consumidores a partir da informação comercial disponível e (b) inferência dos consumos horários de um
consumidor com base na sua classe e em informação agregada individual. Assim sendo, para uma determinada
amostra de consumidores-padrão, são determinadas relações entre a informação comercial disponível e as curvas
de carga correspondentes, estabelecendo-se deste modo um processo de inferência características/consumos.
Partindo do pressuposto de que existem relações entre as grandezas referidas (embora possa ser difusa ou
complexa), de futuro, em termos operacionais, os diagramas de carga dos consumidores serão estimados com
base na generalização processo de inferência estabelecido para os consumidores-padrão. A presente comunicação
descreve as principais fases de um projecto, definido no âmbito de um contrato entre o INESC e o Grupo EDP
(Electricidade de Portugal), cujo objectivo primário reside na estimação de diagramas de carga, em redes de
distribuição, para uso no planeamento.

1. INTRODUÇÃO

Tem-se verificado, nas duas últimas décadas, um interesse progressivo na estimação de consumos [3-12] por
parte de empresas de distribuição de energia. O empenho demonstrado por grandes empresas distribuidoras
europeias, como a EDF (França) e a ENEL (Itália), em estudos realizados em diversos países europeus, é
revelador da necessidade de bom desempenho naquela tarefa.

Existe uma diversidade de metodologias e critérios tanto para a classificação dos consumidores como para
inferência de curvas de consumo. Em grande parte dos estudos, as classes são definidas a priori, não se
estabelecendo relação directa entre os diagramas de carga e características de consumidor tais como: Potência
contratada, Código de actividade, Código tarifário, Grupo sócio-económico, Consumo mensal em horas cheias e
em vazio. O(s) critério(s) de classificação são diversos, dependendo, em primeira mão, da informação comercial
e tarifária disponível e, depois, do desenvolvimento e estrutura social dos países ou regiões analisadas. Em
consequência, o número de classes varia muito, desde 6 classes (Noruega) e 7 (Suécia, França) até 100
(Holanda), passando por 14 (Itália) e 46 (Finlândia). Refira-se ainda que no caso da Holanda as 100 classes
constituem o resultado do agrupamento de um conjunto inicial de 900 classes. Este número excessivo, que foi
devido à utilização exaustiva dos tradicionais códigos de actividade económica, é de todo indesejável. Note-se
que para obter capacidade de generalização seria necessária uma enorme quantidade de dados de modo a dar
significado estatístico a cada um dos parâmetros caracterizadores de cada classe.



Neste projecto, abordam-se ambas as fases numa perspectiva inovadora, baseada em redes neuronais (RN) [1,2].
As classes de consumidores são determinadas a partir dos dados, utilizando redes de Kohonen [14] e comparando
os resultados obtidos com outros procedimentos de classificação, em particular baseados em fuzzy clustering
[13]. Saliente-se que, neste estudo, os consumidores foram divididos, à partida, segundo os tipos BT (baixa
tensão), BTE (baixa tensão especial) e MT (média tensão). Foram também considerados separadamente os
consumos relativos aos dias de semana, por um lado, e aos fins de semana e feriados, por outro. Por último,
foram separados os casos relativos a meses de Verão e a meses de Inverno.

Na segunda fase, treinam-se redes neuronais para cada caso (por exemplo, MT - Inverno - dia de semana) para
realizar a estimação dos consumos horários. Finalmente, comparam-se os diagramas de carga estimados com os
correspondentes diagramas reais e apresentam-se índices de desempenho da abordagem adoptada.

2. FUNDAMENTOS

Nesta comunicação, não serão descritas em detalhe as diversas fases do projecto relacionadas com a obtenção
dos dados relativos aos consumidores. Não constitui objectivo essencial deste artigo expor os pormenores
relacionados com as campanhas de medição (instalação de diagramadores, recolha de informação, etc) realizadas
pela Electricidade do Norte (Grupo EDP) mas salientar os aspectos relacionados com as técnicas de estimação.

Por razões de espaço, e por se tratar de técnicas estabelecidas, também não se apresentarão noções básicas de RN
[1, 15, 16] ou de conjuntos imprecisos (fuzzy sets) [13]. Apenas se salienta que a classificação foi baseada em
redes de Kohonen [14] e em aglomeração imprecisa (fuzzy clustering), enquanto que o processo de inferência fez
uso de RN do tipo feedforward [1], sendo o algoritmo de aprendizagem o Algoritmo dos Passos Adaptativos [2].

3. ESTRATÉGIA ADOPTADA

As figuras 1 e 2, representam respectivamente, a técnica utilizada para estimação da curva de carga e o esquema
básico de agregação de consumos.
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Figura 1 - Estimação de diagramas de carga

Os dados comerciais, previamente filtrados, foram agrupados em classes segundo a evolução típica das curvas de
carga. Este processo de clustering, realizado por redes de Kohonen ou através de fuzzy clustering, atribui a cada
consumidor um valor de classe. Esta informação, bem como o consumo mensal de energia, foram utilizados para
produzir as entradas das RN estimadoras de diagramas de carga. As secções seguintes descrevem com mais
detalhe este processo.



4. CLUSTERING - SEPARAÇÃO EM CLASSES (BT)

4.1 Classes naturais

Esta secção descreve o processo de obtenção das classes naturais para os consumidores BT. Como forma de
reduzir substancialmente a base de dados, foi decidido que, em BT, a inferência não devia basear-se na estimação
individual de cada consumidor BT mas apenas no número de consumidores e energia total de cada classe. A
figura 2 mostra, de forma simplificada, o processo de agregação de consumos. Deve-se salientar que, para
consumidores BT, a estimação foi realizada ao nível do PT e não para cada consumidor individualmente, como
acontece para os consumidores MT.
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diagrama de
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Figura 2 - Esquema de agregação de diagramas de carga

A primeira etapa consistiu em obter classes naturais C1, C2,.., Cn, com base na evolução típica dos diversos
diagramas de carga. Pretendia-se, a partir da análise dos elementos constituintes de cada classe, inferir “regras”
de associação que permitissem afectar cada consumidor a uma classe com base na sua informação comercial. O
objectivo consistiu, portanto, em determinar uma relação do tipo:

Ci = f (Pci, Tci, Tti, Ei)

em que:
Pci - potência contratada;
Tci - tipo de consumidor (doméstico, iluminação pública, comércio, etc);
Tti - tipo de tarifa;
Ei - energia mensal consumida.

A figura 3 resume o resultado da aplicação do algoritmo de clustering conhecido por FUZZY ISODATA [13]. O
número de classes é determinado por análise dos indicadores habituais: F (coeficiente de partição) e H (entropia
da classificação) [13].

O processo de obtenção de classes utilizando redes neuronais auto-organizativas (redes de Kohonen [14])
conduziu a um conjunto de protótipos de classe significativamente parecidos (ver figura 4), o que confere um
certo grau de confiança nos resultados obtidos.



0

20

40

60

80

100

120

4 8 12 16 20 24

65

4

3

2
1

kW

Figura 3 - Diagramas das classes (fuzzy clustering)
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Figura 4 - Diagramas das classes (redes de Kohonen)

Após a definição das classes naturais, verificou-se não ser possível inferir um procedimento sistemático que
permitisse, à partida, afectar as classes encontradas às características acima descritas, isto é, encontrar as relações
entre classes naturais e as características de cada consumidor. Uma análise detalhada conduziu à conclusão que, a
melhor separação em classes naturais, segundo critérios objectivos, poderia não ter equivalente correspondência
em termos de regra de separação eficiente em função das características conhecidas - Pc, Tc, Tt e E. Tendo-se
estabelecido previamente que a estimação de consumos agregados se faria com base em classes determinadas a
partir das características de consumidor, foi ponderada a hipótese de que outras separações de classes poderiam
proporcionar resultados mais positivos em termos de estimação final de consumo agregado. Este facto obrigou a
uma multiplicação do número de estudos de forma a extrair o melhor método de regressão.

4.2 Classes operacionais

As classes naturais, definidas a partir dos diagramas, não podem ser utilizadas operacionalmente dado que não se
baseiam nas características dos consumidores disponíveis nos ficheiros comerciais. O processo de classificação
deve permitir a classe a que pertence cada consumidor com base nos seus dados comerciais (Pci, Tci, Tti, Ei).

As figuras 3 e 4 permitem verificar que a classe 6 “consumos nocturnos” é perfeitamente distinta das demais. Foi
fácil estabelecer a correspondência entre esta classe e a característica Tc=”iluminação pública”. Para as outras
classes, embora se tivessem realizado diversos estudos, não foi possível determinar correspondências similares.
Assim sendo, optou-se por experimentar outras hipóteses de classificação, nomeadamente considerando um
número de classes diferente.
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Figura 5 - Diagramas-protótipo das novas classes

A análise efectuada conduziu à definição de 4 classes operacionais:

A Consumidores domésticos (Tc=”doméstico”), com baixas potências contratadas (Pc≤6.6kW) e
baixos consumos de energia (E<600kWh);



B Consumidores industriais (Tc=”indústria”);

C Outros não-nocturnos;

D Consumos nocturnos.

Foram estas as classes utilizadas no processo de inferência que se descreve na secção seguinte.

5. ESTIMAÇÃO DE CONSUMOS

A inferência de diagramas de carga seguiu duas vias distintas para os clientes BT e para os MT. Nos primeiros,
pretende-se estimar a curva de carga de um posto de transformação público com base exclusiva na seguinte
informação:

- Número de clientes BT pertencentes a cada classe operacional (n)

- Energias totais (mensais) consumidas em cada classe (E).

Isto significa que a RN apresentará a seguinte estrutura em termos de entradas e saídas:
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Figura 6 - Entradas/saídas da RN

Na figura 6, o índice associado a cada entrada da RN diz respeito à classe. À saída, ph representa obviamente o
valor estimado de potência do PT considerado à hora h.

Para treino desta RN, geraram-se 2000 padrões com base num ficheiro construído a partir dos dados de
consumos obtidos nas campanhas de medição. Cada padrão foi gerado de forma a incluir entre 80 a 160 clientes
BT, seleccionados aleatoriamente na amostra base. Em cada padrão, os valores das 8 entradas da RN são os que
decorrem da classificação dos elementos do padrão, seguida de contagem e soma da energia, para cada classe. Os
valores das saídas correspondem aos 24 postos horários do diagrama conjunto dos clientes incluídos no padrão.
Dos 2000 padrões gerados, foram retirados 1500 padrões para treino da RN, sendo os restantes usados para teste.

6. RESULTADOS

A figura 7 permite comparar a curva estimada pela RN com o diagrama pretendido, para alguns exemplos de
teste relativos a grupos de consumidores de baixa tensão, num dia de semana e no período de Verão (BT-semana-
Verão). Pode observar-se que a rede neuronal consegue geralmente estimar aqueles diagramas com um erro
bastante pequeno. A tabela 1 permite confirmar este facto, apresentando alguns índices de desempenho da RN
estimadora para o caso BT-semana-Verão.
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Figura 7 - Estimação de diagramas de carga agregados BT-semana-Verão

Tabela 1 - Desempenho da RN BT-semana-Verão

Erro relativo médio 0.097

Desvio absoluto médio 0.088

Desvio médio quadrático 0.110
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Para os clientes MT, treinaram-se RN para estimar directamente o diagrama de carga individual em função dos
dados disponíveis nos ficheiros comerciais. Os resultados obtidos foram igualmente satisfatórios como se pode
comprovar pela observação da figura 8 e da tabela 2.
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Figura 8 - Alguns exemplos de estimação de consumos MT-semana-Verão. A curva estimada encontra-se
sinalizada por um ”x”; as outras curvas, dentro de cada gráfico correspondem a vários dias da semana.

Tabela 2 - Desempenho da RN MT-semana-Verão

Erro relativo médio 0.302

Desvio absoluto médio 0.298

Desvio médio quadrático 0.582

7. CONCLUSÕES

Os exemplos apresentados nas figuras mostram que, em diversos casos, a curva estimada aproxima-se da curva
de carga com um erro pequeno. Existem, no entanto, alguns casos que indiciam a natureza aleatória e
imprevisível destas grandezas, tal como mostra a Figura 8 (gráfico mais abaixo e à esquerda). Contudo, em
termos globais, os resultados obtidos podem ser considerados bastante satisfatórios como se pode comprovar
pelas tabelas indicadoras de desempenho.
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