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RESUMO 

 

 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de algoritmos para determinação 

da estimativa da distância de ocorrência de falta em uma linha de transmissão 

de alta tensão, em relação a um terminal local, e também a classificação do 

tipo de falta, utilizando técnicas baseadas em redes neurais artificiais. 

Os testes e a validação dos algoritmos propostos são feitos a partir de dados 

simulados para os fasores de tensão e corrente, em regime permanente, com 

uso da linguagem MATLAB. Os fasores são obtidos com uso de cálculo 

tradicional de curto e parâmetros reais de uma linha de transmissão conhecida. 

Em casos reais os fasores seriam obtidos de amostras de tensões e correntes 

detectadas por dispositivos de proteção localizados nos terminais local e 

remoto da linha de transmissão em análise. 

As simulações das redes neurais para a classificação do tipo de falta e para a 

obtenção da estimativa da distância de falta foram feitas com duas rotinas 

escritas em MATLAB levando em consideração erros de medição dos fasores. 

Os resultados obtidos permitem avaliar a eficiência e a precisão dos algoritmos 

propostos em relação aos já existentes e conhecidos na literatura, e que usam 

somente equacionamento elétrico. 

 

Palavras-chave: Linhas de transmissão. Localização de faltas. Inteligência 

Artificial. Redes Neurais Artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work presents the development of algorithms for determination of the 

estimate of the distance of occurrence of fault in a high voltage transmission 

line, in relation to a local terminal, and also the classification of the fault type, 

using techniques based on artificial neural networks. 

The tests and the validation of the proposed algorithms are made using 

simulated data for the voltage and current phasors, in steady state, with use of 

the MATLAB language. The phasors are obtained with use of traditional 

calculation of short-circuit and real parameters of a known transmission line. In 

real cases the phasors would be obtained with samples of voltages and 

currents detected by protection devices located in the local and remote 

terminals of the transmission line in analysis.  

The simulations of the neural networks for the classification of the fault type and 

for the obtaining the estimate of the fault distance were done with two routines 

written in MATLAB taking into account measurement errors of the phasors. 

The obtained results allow to evaluate the efficiency and the accuracy of the 

proposed algorithms in relation to the already existent and known in the 

literature, and that use only electric equations. 

 

Keywords: Transmission lines. Fault location. Artificial Intelligence. Artificial 

Neural Networks. 
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Capítulo 1 - Introdução 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

O sistema de geração de energia elétrica no Brasil é predominantemente 

hidroelétrico e, como conseqüência, as usinas geradoras são construídas em locais 

distantes dos centros de consumo. Portanto, para que a energia alcance os grandes 

centros consumidores, ela precisa percorrer longas distâncias por meio das linhas 

de transmissão. 

Dos componentes existentes em um sistema elétrico de potência, a linha de 

transmissão é o elemento mais susceptível a faltas, especialmente se considerarmos 

as suas dimensões físicas (OLESKOVICZ; COURY; AGGARWAL, 2003), entretanto, 

deve ser considerado de suma importância o fato de sua permanente exposição ao 

tempo, apesar dela ser o elo entre a usina geradora de energia e os centros 

consumidores e, também, um dos elementos mais importantes do sistema elétrico 

(SANTOS, 2004). 

Tabela 1.1 – Distribuição de faltas em um Sistema Elétrico de 500 kV. 

Motivos das Faltas  Faltas Registradas  
Linha de Transmissão 82 
Circuitos Disjuntores 4 
Autotransformadores 6 
Barramentos 1 
Geradores 1 
Erro Humano 5 
Total  90 
Fonte: (Silva, 2003, p. 2)  

É sabido, por observações práticas, que cerca de 80% das faltas ocorridas 

em linhas de transmissão envolvem apenas uma fase, enquanto que somente cerca 

de 5% são do tipo trifásico (STEVENSON, 1986). De acordo com (SILVA, 2003), a 

predominância de faltas em linhas de transmissão apresentadas na tabela 1.1, nos 

mostra o registro da distribuição de faltas ocorridas num período de 10 anos, para 

um sistema elétrico de 500 kV. 
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Defeitos nas linhas de transmissão podem resultar em riscos para a 

integridade do sistema elétrico de potência e, portanto comprometer a sua 

confiabilidade (MANASSERO Jr., 2006). Logo, a ocorrência de um defeito 

permanente em uma linha de transmissão implica trabalho exaustivo para as 

equipes de manutenção, para localizar o ponto onde ocorreu a falta, já que 

normalmente essas linhas passam por diversas regiões de difícil acesso (PEREIRA, 

2003; SILVA, 2003; MANASSERO Jr., 2006). 

 

 

1.1 Objetivo 

 

A principal contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento e a 

implementação de algoritmos para classificação do tipo de falta e estimação da 

distância em que a mesma ocorreu numa linha de transmissão, entre um terminal 

local e outro remoto, porém tendo como referência para as medições de distância o 

terminal local. Esses algoritmos foram desenvolvidos com base nas tecnologias de 

Inteligência Artificial, mais precisamente na grande área que estuda a relação entre 

modelos biológicos e computacionais, chamada Teoria de Redes Neurais Artificiais 

(RNAs). 

Um aspecto relevante deste trabalho é o modelo escolhido para a linha de 

transmissão em estudo, buscando utilizar os parâmetros mais próximos possíveis de 

condições reais, isto é, levando-se em consideração os efeitos do seu comprimento 

e da sua resistência elétrica no momento da falta. Desse modo, procurou-se 

trabalhar com o mínimo possível de hipóteses simplificadoras no equacionamento do 

problema, de forma que os possíveis erros na estimação da localização da falta 

fossem causados apenas por imprecisões na obtenção dos fasores das tensões e 

correntes nos terminais da linha. 

Na metodologia empregada, os parâmetros utilizados tanto para a 

classificação do tipo de falta, quanto para a estimação do cálculo da distância em 
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que a mesma ocorreu, foram gerados a partir de rotinas escritas utilizando recursos 

de programação do MATLAB. O software ATP-EMTP (Alternative Transients Program 

– Electromagnetic Transients Program; maiores informações podem ser encontradas 

em http://www.emtp.org) foi utilizado para geração de exemplos de oscilografias das 

linhas de transmissão de 138 kV e 500 kV com 100 km de comprimento cada, em 

situações de faltas em regime permanente. 

 

 

1.2 Motivação 

 

Um sistema de transmissão de energia tem como meta atender a demanda 

com qualidade sem interrupção em seu fornecimento. Assim sendo, diferentes 

aspectos são levados em consideração, tais como os estudos de estabilidade, fluxo 

de energia, análise de defeitos, coordenação da proteção, análise de desempenho 

frente a surtos atmosféricos dentre outros. 

A saída de operação da linha de transmissão pode gerar impactos 

desastrosos para um sistema de energia, principalmente se essa falta ocorrer em um 

tronco de alta tensão, como nos blecautes ocorridos na região Sudeste do Brasil em 

1999 e 2002. Entretanto, diante de um problema como esse, a localização exata da 

falta poderia diminuir, de forma bastante significativa, o tempo de reparo da linha de 

transmissão (PEREIRA, 2003), evitando-se, assim, maiores prejuízos para a 

concessionária e seus consumidores. 

Sabemos que um sistema de energia está sujeito a eventos de diversas 

naturezas, tais como a perda de estabilidade, níveis de tensão proibitivos, a 

interrupção no fornecimento, etc. Esses problemas, geralmente, são causados 

quando algum componente do sistema torna-se indisponível, como exemplo 

podemos citar a linha de transmissão. Essa indisponibilidade pode ser transitória ou 

permanente. 
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Diante dos fatores apresentados nos parágrafos anteriores, fomos motivados 

a explorar novas tecnologias de programação, visando uma melhoria significativa 

nos processos de desenvolvimento e implementação de algoritmos, com a finalidade 

de aperfeiçoar as técnicas de classificação do tipo de falta ocorrida em uma linha de 

transmissão, bem como uma estimação mais precisa de sua localização. Para isto, 

optamos por explorar a área computacional da Teoria de Redes Neurais Artificiais, já 

que esta tem se mostrado bastante promissora ao longo das várias décadas de sua 

evolução. 

Acreditamos que, devido à necessidade das concessionárias de transmissão 

de energia elétrica em dispor de um sistema eficiente na localização de faltas em 

suas linhas de transmissão, que permita identificar com precisão os pontos de 

ocorrência das faltas, de forma a minimizar o tempo de deslocamento do pessoal de 

manutenção e o restabelecimento no fornecimento da energia, uma melhoria nas 

técnicas existentes para esta função seria muito bem vinda. Pois tais melhorias 

trariam benefícios tanto para as concessionárias de transmissão quanto para os 

seus consumidores. A figura 1.1 mostra um diagrama, proposto por (MANASSERO 

Jr., 2006), desses benefícios. 

Diminuição dos tempos de 

interrupção de fornecimento

Redução dos custos operativos

Aumento no lucro da Empresa

Aumento na confiabilidade do 

Sistema de Transmissão

Sistema de 

Localização de 

Faltas

 

Figura 1.1 – Benefícios do sistema de localização de faltas. 

Fonte: (MANASSERO Jr., 2006 – p. 2). 

Onde: 
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• Diminuição dos tempos de interrupção de fornecimento: é conseqüência da 

diminuição dos tempos de localização dos pontos de ocorrência das faltas; 

• Redução dos custos operativos: é o resultado da diminuição dos tempos de 

interrupção no fornecimento de energia, uma vez que as equipes de 

manutenção podem se deslocar diretamente para os pontos de ocorrência 

das faltas, fazendo com que o sistema de transmissão volte a operar em 

condições normais; 

• Aumento da Confiabilidade do Sistema de Transmissão: uma vez que o 

fornecimento de energia seja normalizado num tempo bastante curto e com 

minimização de perdas no processo operacional, temos como conseqüência o 

aumento da confiabilidade do sistema elétrico; 

• Aumento no lucro da Empresa: é facilmente observável que a Empresa passa 

a lucrar mais com a minimização dos custos operacionais e a maximização da 

confiabilidade de seu sistema elétrico. 

 

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

Este trabalho está organizado em capítulos, conforme apresentado nas linhas 

que se seguem. 

• 1. Introdução: Esclarece, com poucas palavras, o objetivo e a motivação para 

que este trabalho fosse desenvolvido e, por fim a organização do texto como 

um todo. 

• 2. Revisão da Literatura: Apresenta uma revisão bibliográfica das diversas 

metodologias empregadas no desenvolvimento deste trabalho tais como um 

resumo histórico e evolucionário de várias pesquisas realizadas sobre 

localização e classificação de faltas em linhas de transmissão, usando a 

abordagem das redes neurais artificiais, ao longo dos últimos cinco anos; os 

conceitos técnicos de localização de faltas. 
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• 3. Redes Neurais Artificiais: Este capítulo é dedicado à Teoria de Redes 

Neurais Artificiais, onde é apresentado um resumo da história de sua 

evolução e conceitos sobre as diferentes topologias empregadas no corrente 

trabalho. 

• 4. Metodologia: Neste capítulo está detalhada a proposta de pesquisa 

realizada com todos os seus pormenores. Estes detalhes envolvem a forma 

como as diferentes topologias de RNAs são aplicadas bem como interagem 

entre si, aos métodos de obtenção dos dados para os conjuntos de 

treinamento e testes das mesmas, o critério de normalização desses dados, 

um resumo da teoria de curto circuito no tocante à corrente proposta e os 

diversos parâmetros das linhas de transmissão. 

• 5. Resultados: São apresentados relatórios das fases de treinamento e testes 

das RNAs, bem como sua análise estatística, comparando quantitativa e 

qualitativamente os resultados obtidos em todas as fases do presente 

trabalho. 

• 6. Discussão e Conclusões: Apresenta argumentações a respeito dos 

procedimentos realizados e resultados obtidos no decorrer dos ensaios da 

corrente proposta e propostas para a continuação desta pesquisa para o 

futuro. 

• Apêndice A. Cálculo de Curto Circuito: Apresenta, resumidamente, os 

cálculos de curtos circuitos utilizados nas rotinas de simulações escritas no 

MATLAB. 

• Apêndice B: Critério de ruído inserido nos dados calculados para testes das 

diversas arquiteturas de redes neurais utilizadas neste trabalho. 

• Referências: Listagem das referências citadas no decorrer da edição deste 

texto. 

• Bibliografia Complementar: Listagem das referências consultadas, mas não 

referenciadas no texto. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 

Novos métodos para localização digital de faltas em linhas de transmissão 

vêm sendo apresentados por pesquisadores e engenheiros de diversas localidades 

do Mundo, há vários anos, visando melhorar a precisão e a rapidez nos cálculos 

relacionados. Das propostas apresentadas, uma grande quantidade aplica conceitos 

de Inteligência Artificial tais como Computação Evolucionária e Redes Neurais 

Artificiais. Técnicas baseadas em Cálculo Numérico também são bastante 

exploradas, principalmente utilizando-se as Transformadas de Fourier e Wavelet. 

Conforme apresentado em (PEREIRA, 2003; SILVA, 2003; MANASSERO Jr., 

2006) há duas grandes categorias para a classificação dos algoritmos para 

localização de faltas, sendo que uma utiliza técnicas de ondas viajantes e a outra se 

baseia no cálculo dos fasores das tensões e correntes, obtidos nos terminais das 

linhas de transmissão. A figura 2.1 ilustra esses dois grandes grupos e seus 

subgrupos. 

As técnicas de localização de faltas baseadas nas ondas viajantes, conforme 

(SILVA, 2003; MORETO, 2005), baseiam-se no cálculo do tempo de propagação da 

onda partindo do ponto de falta para o terminal de monitoração e na velocidade de 

propagação da onda viajante na linha em análise, para se estimar, de forma mais 

precisamente possível, o ponto de ocorrência da falta. Porém, esta técnica depende 

da instalação de equipamentos especiais instalados em uma das extremidades da 

linha faltosa (SILVA, 2003; MORETO, 2005; MANASSERO Jr., 2006).  

Apesar do elevado custo dos equipamentos necessários para a aplicação da 

técnica de localização de faltas com base nas ondas viajantes, conforme (GALE; 

STOKOE; CROSSLEY, 1997; AURANGZEB; CROSSLEY; GALE, 2000) apud 
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(MANASSERO Jr., 2006) esta técnica oferece a vantagem de possuir um elevado 

grau de precisão na determinação do local da ocorrência de uma falta. 

 

Figura 2.1 – Metodologias para localização de faltas. 

Fonte: (MANASSERO Jr., 2006, p. 7). 

O método baseado nos fasores das tensões e correntes utiliza somente os 

registros destes sinais, que são obtidos a partir dos próprios equipamentos de 

proteção já instalados nos terminais da linha de transmissão, tais como oscilógrafos 

e/ou relés de proteção apud (MANASSERO Jr., 2006). Pelo fato de sua maior 

simplicidade e menor custo, em relação aos métodos das ondas viajantes, este 

método será utilizado neste trabalho. 

Conforme ilustrado no diagrama da figura 2.1, o método do cálculo dos 

fasores das tensões e correntes se aplica a todas as linhas de transmissão, 

considerando-se dados tanto de um terminal, quanto de dois ou mais terminais. 

Apesar do método aplicado às linhas de transmissão de apenas um terminal ser 

mais simples do que o aplicado às linhas de transmissão com dois ou mais 

terminais, este trabalho usa o segundo método, considerando apenas dois terminais, 

vide figura 2.2. Dessa forma, será necessário se obter os fasores das tensões e 
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correntes das duas extremidades da linha, ou seja, do terminal local e do terminal 

remoto. 

 Terminal Local Terminal Remoto 

- Obtenção dos fasores 
- Classificação do tipo de falta 
- Cálculo da distância da falta  

- Obtenção dos fasores 

Transferência de Dados 

Linha de Transmissão 

 

Figura 2.2 – Modelo de linha de transmissão com dois terminais. 

Fonte: (PEREIRA, 2003, p. 5) 

 

 

2.1 Uso de RNAs na Classificação e Localização Faltas, e Proteção de 

Distância em LTs nos últimos cinco anos 

 

Técnicas de Inteligência Artificial, particularmente a grande área da Teoria de 

Redes Neurais Artificiais, vêm sendo bastante exploradas por pesquisadores e 

engenheiros de eletricidade, e aplicadas na solução de problemas relacionados às 

falhas que ocorrem nos sistemas elétricos de potência, principalmente na proteção 

das linhas de transmissão, há cerca duas décadas. Muitas propostas foram 

apresentadas ao longo desse tempo, e nos parágrafos que se seguem algumas 

dessas propostas serão mostradas, resumidamente. 

O uso das RNAs na proteção de linhas de transmissão é justificado por seus 

bons resultados – obtidos em aplicações acadêmicas de proteção de equipamentos 

e diagnóstico de falhas, dentre outras – apresentados em muitas pesquisas. Isto se 

dá devido o fato das RNAs possuírem boa capacidade de extrair as características 

mais importantes dos sinais apresentados a elas, bem como a capacidade de 
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representação de funções complexas, sem a necessidade do envolvimento do seu 

formalismo matemático, conforme ocorre com os métodos numéricos tradicionais 

(SANTOS, 2004). 

Devido a essas capacidades inerentes às RNAs, nos juntamos aos 

pesquisadores e engenheiros propondo uma gama de experiências envolvendo 

algumas topologias de RNAs para a classificação do tipo de falta ocorrida numa 

linha de transmissão, e a estimação da distância em que essa falta ocorreu do 

terminal local da linha em análise. Entretanto, para nos posicionarmos diante dos 

diversos algoritmos desenvolvidos até o momento, será apresentado a seguir o 

estado da arte da utilização de RNAs na classificação e localização de faltas, bem 

como na proteção distância em linhas de transmissão. 

Este resumo considera várias propostas apresentadas a partir de 2003, pois 

(SANTOS, 2004) apresenta e discute diversas apresentadas até 2002. O resumo foi 

dividido em quatro partes, sendo que a primeira contém as referências aos textos 

que tratam da aplicação de RNAs somente à Classificação do tipo de falta, a 

segunda parte contém os textos que tratam apenas da Localização da falta, a 

terceira parte resume um único texto que explora o uso das redes neurais artificiais a 

ambos os problemas de Classificação e Localização de faltas e, por fim, a quarta 

parte agrupa os textos que aplicam as RNAs à Proteção de Distância. 

 

 

2.1.1 Uso de RNAs na Classificação de Faltas em LTs 

 

VASILIC e KEZUNOVIC (2005) propunham um algoritmo combinando a 

topologia de RNA ART – Adaptive Resonance Theory (Teoria da Ressonância 

Adaptável) com uma regra de decisão baseada em lógica Fuzzy para classificação 

de faltas em linhas de transmissão.  ART é um tipo de RNA que usa um algoritmo de 

aprendizagem competitiva e auto-organizável. Os autores investigaram a influência 

do algoritmo proposto na capacidade de classificação da rede ART. A LT 



11 
 

 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

considerada na análise é o segmento SKY-STP de 345 kV do CenterPoint Energy 

em Houston (USA). Ao longo do seu texto, os autores apresentaram uma boa 

síntese sobre a topologia de rede ART, comparando as arquiteturas ART1 com 

ART2, as quais foram exaustivamente exploradas nas experiências de avaliação das 

mesmas. 

Os conjuntos de dados para treinamento e testes foram gerados utilizando-se 

o software ATP, enquanto que o pacote de simulação de redes neurais do MATLAB 

foi empregado nas diversas simulações de classificação de faltas. 

Os parâmetros aplicados para a geração dos dados de treinamento e testes 

foram os tipos de faltas em um total de 11 (AT, BT, CT, AB, BC, CA, ABT, BCT, 

CAT, ABC e ABCT); as distâncias de falta variando de 5% a 95% do comprimento 

da linha com incrementos de 10%; as resistências de falta para faltas envolvendo a 

terra nos valores 3, 11 e 19 Ω; e por fim os ângulos de falta, variando de 0 a 360º, 

incrementados a cada 24º. Ainda foram gerados outros quatro conjuntos de dados 

para treinamento e testes dos diversos cenários da rede de transmissão usada na 

análise. Os dados foram gerados considerando-se as tensões e correntes das três 

fases da linha, filtrados com o filtro passa baixa de segunda ordem do tipo 

Butterworth e normalizados na faixa [-1, 1]. 

A primeira etapa de ensaios envolveu somente a arquitetura ART1, que é 

uma versão com aprendizado supervisionado da ART e um classificador sem lógica 

fuzzy. Entretanto, a segunda etapa envolveu a arquitetura ART2, que também usa 

aprendizagem supervisionada melhorada e um classificador com lógica fuzzy. As 

tarefas de classificação envolveram o reconhecimento do tipo da falta ou ambas, o 

tipo da falta e a seção.  

Comparando-se os resultados de classificação obtidos por ambas as 

arquiteturas ART1 e ART2, ficou evidenciado que no caso da ART2 os resultados 

foram muito melhores do que os apresentados pela ART1, isto é, a ART2 classifica 

os tipos de faltas com erro menor do que a ART1, nas mesmas condições de testes. 

Dessa forma, os autores concluíram que a ART2 com classificador fuzzy e 

aprendizagem supervisionada melhorada é mais robusta do que a ART1, nas 

mesmas condições de operação da ART1. 
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SILVA, SOUZA e BRITO (2006) propunham um novo método para detecção e 

classificação de faltas em linhas de transmissão usando dados oscilográficos. A 

detecção da falta é determinada com base em um conjunto de regras obtidas da 

análise das formas de ondas das correntes e da Transformada Wavelet no domínio 

do tempo. A classificação do tipo de falta é realizada aplicando-se as formas de 

ondas das tensões e correntes, também no domínio do tempo, às entradas de uma 

RNA empregada como classificadora de padrões. A linha de transmissão utilizada 

nas experiências é um segmento da rede de distribuição da Companhia Hidroelétrica 

de São Francisco (CHESF) rotulada como 04V4, localizada na Região Nordeste do 

Brasil, cuja tensão nominal é igual a 230 kV e seu comprimento é 188 km. 

O problema foi dividido em duas etapas, sendo a primeira o Módulo de 

Detecção e a segunda o Módulo de Classificação da falta. Na detecção do tipo de 

falta os autores não usaram RNA, mas um método numérico baseado na 

Transformada Discreta Wavelet (DWT). Nesta operação as amostras das correntes 

são obtidas de um registro oscilográfico em seguida normalizadas, e só então, 

aplicadas à DWT. No caso da detecção de uma falta o Módulo de Classificação é 

disparado, de modo que este seja alimentado com amostras normalizadas das 

tensões e correntes envolvidas na falta, as quais são aplicadas às entradas da rede 

neural classificadora que é do tipo MLP – Multilayer Perceptron. 

O Módulo de Detecção não será discutido aqui, pois somente o Módulo de 

Classificação faz parte do escopo deste estudo. Assim sendo, apenas a análise do 

módulo que emprega a rede neural artificial será considerada. Os autores optaram 

pela topologia de rede neural MLP porque esta é a mais utilizada em problemas 

deste tipo, além dessa rede apresentar elevada robustez, precisão e velocidade em 

seus resultados. 

Para a classificação do tipo da falta, os dados dos conjuntos de treinamento e 

testes foram gerados usando-se o software ATP. Entretanto, o software da RNA 

classificadora foi implementado em linguagem C++. A geração dos dados de 

treinamento e testes envolveu 10 tipos de faltas (AT, BT, CT, AB, BC, CA, ABT, 

BCT, CAT e ABC), ângulos de incidência variando de 60º até 150º, resistências de 

falta variando de 1 Ω até 10 Ω para faltas envolvendo somente fases e variando de 
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50 Ω até 100 Ω para faltas envolvendo a terra, as distâncias de faltas em km 

adotadas somente para o conjunto de dados para treinamento foram 20, 30, 50, 60, 

80, 90, 110, 120, 140 e 150, somente para conjunto de dados para validação foram 

10, 70, 130 e 160 km, e somente para conjunto de dados de testes foram 40, 100, 

160 e 180 km. 

Para a avaliação de performance da rede neural adotada na classificação do 

tipo de falta foram considerados registros oscilográficos reais e simulados. Para os 

registros simulados, 720 exemplares de faltas gerados no software ATP, aplicados à 

linha de transmissão 04V4 houve 100% de sucesso. Para os registros reais, obtidos 

da base de dados oscilográficos da CHESF, aplicados à mesma linha de 

transmissão, houve 99,2754% de sucesso, tendo errado apenas 2 exemplares de 

um total de 276. Apesar dos autores não terem apresentado as características de 

todas as LTs usadas nas simulações no texto, eles apresentaram resultados dos 

testes de detecção e classificação em três linhas distintas, que são 138 kV, 230 kV 

(única LT mencionada no texto) e 500 kV. Assim, analisando os resultados por LT, 

vemos claramente que para a LT de 138 kV houve 100% de sucesso (91 

exemplares testados), para a de 230 kV houve 99,2754% de sucesso (de 276 

exemplares testados errou dois casos) e para a LT de 500 kV houve 97,4360% de 

sucesso (de 39 exemplares testados errou apenas um exemplar). 

PRADHAN, MOHANTY e ROUTRAY (2006) apresentaram uma proposta 

diferente de todas as vistas até aquele momento, pois se trata do conceito de redes 

neurais modulares para a classificação de faltas em linhas de transmissão. Isto é 

feito com base no princípio de dividir e conquistar, ou seja, algumas redes neurais 

são implementadas para desempenhar tarefas específicas, então, o seu resultado é 

enviado para outras redes presentes na estrutura modular, de modo que cada uma 

delas resolva o problema para qual foi implementada e envia o resultado para uma 

rede na saída da estrutura, que deve fechar a solução do problema como um todo. A 

topologia da rede neural proposta é a PNN – Probabilistic Neural Network (Rede 

Neural Probabilística), que apresenta uma grande vantagem sobre as outras 

topologias, que é a grande velocidade de seu treinamento com elevada precisão em 

seus resultados. Uma PNN sempre tem 3 camadas ativas (com neurônios), sendo a 

primeira camada de padrões, a segunda de soma e a terceira de decisão. O número 
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de neurônios na camada de padrões é sempre o total de exemplares apresentados à 

rede. Assim, se o conjunto de treinamento tiver 100 exemplares, significa que a 

camada de padrões terá exatamente 100 neurônios. 

Os autores utilizaram dois modelos de LTs em suas análises, uma simples 

(Sistema1) e outra com capacitor de compensação em série (Sistema2). Em função 

disto, duas redes modulares foram implementadas, uma para cada tipo de linha. A 

rede implementada para o Sistema1 é relativamente simples, pois tem como função 

apenas classificar o tipo da falta ocorrida nesse sistema, já a rede para o Sistema2 é 

mais complexa, pois além de resolver o problema da classificação do tipo da falta 

como a rede do Sistema1, esta deverá determinar se há um capacitor existente na 

linha e chavear para a seção de falta correspondente. 

As faltas tratadas no trabalho foram as dez já conhecidas (AT, BT, CT, AB, 

BC, CA, ABT, BCT, CAT e ABC). Ambas as LTs adotadas para análise são de 230 

kV e 200 km de comprimento. O software simulador de redes neurais utilizado foi o 

MATLAB. Diferentemente da maioria dos trabalhos existentes na literatura 

acadêmica, os autores, além de usarem os sinais das tensões e correntes de falta, 

também usaram a tensão e corrente de terra como parâmetros de entrada das redes 

classificadores, com o intuito de forçar a uma melhor performance no processo de 

classificação, de modo a justificar a abordagem modular proposta. A arquitetura da 

rede implementada para o Sistema1 tem 4 saídas, onde 3 delas representam as 

fases A, B e C e a última representando a presença ou não da terra na falta em 

análise. A arquitetura adotada para o Sistema2 é constituída de um módulo idêntico 

ao do Sistema1, com diferença no formato de entrada dos sinais e um segundo 

bloco com mais uma rede, usada para a identificação da seção da falta, se essa 

ocorreu à direita ou esquerda do capacitor de compensação. 

Os conjuntos de dados de treinamento e testes para as simulações do 

Sistema1 consideram uma variação na freqüência da rede elétrica na faixa de 48 Hz 

- 52 Hz, pois a freqüência da linha é igual a 50 Hz, condição de pré falta, ângulo de 

incidência da falta, resistência da falta, localização e tipos da falta. Em todas as 

simulações a rede proposta apresentou elevada precisão e consistência em seus 

resultados. Para o Sistema2, os conjuntos de dados de treinamento e testes para as 
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simulações consideram variações na freqüência de operação em ambos os 

terminais do capacitor, condição de pré falta, ângulo de incidência da falta, 

resistência da falta, localização e tipos da falta. Em todas as simulações a rede 

proposta apresentou elevada precisão e consistência em seus resultados. 

 

 

2.1.2 Uso de RNAs na Localização de Faltas em LTs 

 

GRACIA, MAZÓN e ZAMORA (2005) apresentam em seu artigo duas 

topologias de RNAs, MLP – Multilayer Perceptron e LVQ – Learning Vector 

Quantization, para classificar os tipos das faltas e estimar as distâncias em que as 

mesmas ocorreram, respectivamente, em linhas de transmissão de dois terminais e 

com circuitos simples e duplos. Para isto eles utilizaram um simulador de RNA 

chamado SARENEUR, desenvolvido pela própria equipe. 

Para a classificação do tipo de falta foram gerados dois conjuntos de 

treinamento e testes diferentes, sendo um para LTs de circuito simples e outro para 

LTs de circuito duplo. Em função disto foram empregadas duas arquiteturas distintas 

de RNAs, pois, além da LT de circuito duplo possuir o dobro de sinais de tensão e 

corrente da LT de circuito simples, ambos os circuitos existentes na LT de circuito 

duplo influenciam um no outro. Esses conjuntos de treinamento e testes foram 

gerados com o simulador FALNEUR, desenvolvido para esta finalidade. Os dados 

foram definidos com 101 diferentes posições eqüidistantes de falta dentro da faixa 

do comprimento da LT em estudo, e 76 valores de resistência de falta diferentes, 

variando de 0 Ω a 75 Ω com variação de 1 Ω para cada posição de falta. 

Dois diferentes critérios de treinamento foram utilizados, sendo um com 8% 

do conjunto total dos dados, embaralhados randomicamente, e o outro com os 

dados usando as 101 posições eqüidistantes e resistências de falta variando de 0 Ω 

a 75 Ω, com incremento de 1 Ω. 
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Os testes práticos envolveram o uso de seis LTs, das quais três são de 

circuito simples e três duplos. As classificações obtidas das LTs de circuito simples 

foram mais precisas do que as obtidas das LTs de circuito duplo. Todos os tempos 

de treinamento das RNAs classificadoras para circuito simples foram menores do 

que 1 s e verificação de erros igual a zero para as três linhas, enquanto que para as 

LTs de circuito duplo o menor tempo de treinamento foi igual a 8 s contra 58 s do 

maior tempo, e verificação de erros iguais a 12, 141 e 320. 

Para a localização da falta foi usada uma rede MLP com o algoritmo de 

treinamento de retropropagação do erro (error backpropagation) e algoritmo de 

otimização de Levenberg-Marquardt. Os conjuntos de treinamento e testes usados 

neste caso levam em consideração 101 posições eqüidistantes de faltas simuladas e 

76 resistências de falta variando de 0 a 75 Ω com espaçamento igual a 1 Ω entre 

elas. Para cada uma das seis LTs selecionadas (3 com circuito simples e 3 com 

circuito duplo) foram implementadas quatro arquiteturas diferentes das redes MLP. 

Dessas quatro redes uma é usada para faltas trifásicas (ABC) e uma para cada tipo 

de falta a seguir: fase-terra (AT, BT e CT), dupla-fase (AB, BC e CA) e dupla-fase-

terra (ABT, BCT e CAT). 

As redes atingiram os resultados esperados, chegando a alcançar 100% de 

acerto na classificação de faltas em LTs de circuito simples e menos de 1% de erro 

nas classificações em LTs de circuito duplo. No problema da localização de falta os 

erros médios oscilaram entre 0.015% e 0.4%, e todas as redes foram treinadas em 

tempo bastante curto. 

SOUZA, SILVA e LIMA (2007) comparam os resultados de localização de 

faltas em LTs obtidos por duas topologias diferentes de RNAs. Essas topologias são 

a MLP – Multilayer Perceptron e SVM – Support Vector Machine. A rede MLP 

adotada foi treinada com o algoritmo de aprendizagem error backpropagation e a 

SVM na sua forma padrão. O efeito da natureza dos dados em regime permanente 

ou transiente é verificado. O modelo da linha de transmissão em estudo possui 

tensão nominal igual a 400 kV e 300 km de comprimento. Todas as simulações 

foram realizadas com o pacote de redes neurais artificiais do software MATLAB. 
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Os autores fazem uma abordagem sobre as Transformadas Wavelet, mas isto 

não será considerado aqui, apenas a análise sobre o emprego das redes neurais 

será feita. 

Os conjuntos de dados de treinamento e testes para as simulações 

apresentadas neste trabalho foram obtidos a partir da variação das distâncias de 

falta desde 20 km até 270 km, com incremento de 50 km; resistências de falta 

variando randomicamente na faixa de 1 Ω até 50 Ω; cargas de 150 MVA e 250 MVA 

balanceadas por fase; fator de potência 0.85 e 0.95; ângulos de incidência de falta 

em 0º, 90º, 180º e 270º; e apenas faltas monofásicas, pois estas são as que mais 

ocorrem na prática. Todas as medidas foram feitas em apenas um terminal da linha. 

Para a realização das simulações, os autores geraram três bases de dados 

para treinamento e testes, sendo que as duas primeiras usam transientes 

eletromagnéticos e a terceira captura as informações de regime permanente. Os 

conjuntos de dados baseados em transientes foram gerados usando-se o software 

ATP, sendo que para cada cenário de falta as formas de ondas das tensões e 

correntes são salvas. O primeiro conjunto de dados foi pré processado com a 

Transformada Rápida de Fourier (FFT) e o segundo com a decomposição de sinais 

por Transformada Wavelet. O conjunto de dados baseado em regime permanente do 

sistema, onde a magnitude/ângulo do transiente tensão/corrente são filtrados 

usando a FFT para pré e pós falta nos pontos de referência. 

Seis redes neurais foram programadas, sendo três MLPs e três SVMs das 

quais, duas de cada tipo foram usadas nas simulações da linha com transientes 

eletromagnéticos com decomposição FFT e Wavelet e uma de cada tipo, mais o 

Método de Takagi (TAKAGI; YAMAKOSHI; BABA, 1981) foram empregadas nas 

simulações da linha em regime permanente. Dentre as simulações feitas com as 

topologias MLP e SVM, para a linha com transientes eletromagnéticos, a MLP 

aplicada com os dados filtrados pela FFT apresentou erros de treinamento e 

validação maiores do que a MLP aplicada com os dados filtrados pela Wavelet, ao 

passo que a situação se inverteu para a fase de testes. Ainda, ambas as 

arquiteturas da MLP aplicadas às simulações da linha com transientes 

eletromagnéticos apresentaram erros menores do que a MLP aplicada à linha em 
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regime permanente em todas as fases, i.e. treinamento, validação e testes. O 

mesmo ocorreu com os resultados gerados pelas SVMs em ambas as linhas com 

transientes eletromagnéticos e em regime permanente. Entretanto, todas as redes 

neurais tiveram seus erros menores do que os obtidos pelo Método de Takagi. 

Como resultado da análise do texto, ficou claro que as redes neurais do tipo 

MLP são mais indicadas para a solução desse problema do que as SVMs, embora 

estas últimas, também, tenham apresentado bons resultados. 

 

 

2.1.3 Uso de RNAs na Classificação e Localização de Faltas em LTs  

 

OLESKOVICZ, COURY e AGGARWAL (2003) apresentam a implementação 

de um sistema de proteção com base na teoria de RNAs como um classificador de 

padrões, sendo que esse sistema foi desenvolvido para realizar a detecção, 

classificação e localização de faltas em linhas de transmissão. As arquiteturas de 

RNAs empregadas nesse sistema foram modeladas usando-se o software 

NeuralWorks (NeuralWorks Professional II/PLUS, 1998), e as mesmas utilizam 

amostras das tensões e correntes trifásicas de pré e pós falta em ambos os 

processos de treinamento e testes. Os autores fizeram uso do software ATP para 

gerar os dados referentes à linha de transmissão, em condições faltosas para o 

treinamento e testes das RNAs propostas em seu trabalho. 

O sistema proposto pelos autores é dotado de cinco RNAs (RNA1, RNA2, RNA3, 

RNA4 e RNA5), sendo que a RNA1 foi empregada na detecção da falta, a RNA2 na 

classificação do tipo da falta e, finalmente, a RNA3, RNA4 e RNA5 na estimação da 

distância da falta de acordo com o seu tipo. Conforme os autores, seu modelo 

proposto atingiu elevados graus de acerto e desempenho global, no que diz respeito 

à precisão e velocidade das respostas para todos os módulos implementados. 

Todos os três módulos de detecção, classificação e localização da falta ocorrida 

tiveram uma precisão de aproximadamente 100% de acerto em suas respostas. 
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Entretanto, a precisão total do sistema proposto ficou por volta dos 98% de acerto 

das respostas esperadas. Assim, este grau de precisão obtido levou os autores a 

acreditarem que o esquema proposto se mostrou altamente preciso e rápido em sua 

atuação, apresentando características necessárias para um sistema de proteção 

moderno. 

AMORIM e HUAIS (2004) propunham um algoritmo usando RNAs para a 

identificação e localização de faltas em linhas de transmissão usando as tensões e 

correntes registradas por relés numéricos de um dos terminais da linha de 

transmissão. Sendo um modelo de RNA foi usado na identificação e outros quatro 

modelos foram usados para a localização da falta. As faltas consideradas em seus 

ensaios foram fase-terra, dupla-fase, dupla-fase-terra e trifásica. 

Os dados que compõem os conjuntos de treinamento e testes foram gerados 

a partir de simulações de faltas através da função de impedância de um relé 

numérico específico, de forma que os mesmos ficassem padronizados. Mas, para 

isto os autores realizaram estudos comparativos entre a precisão de alguns relés de 

proteção. Após essa análise os autores decidiram escolher o relé de modelo P442 

da Alstom, pois esse relé apresenta uma precisão de 5% para faltas que ocorreram 

nos primeiros 80% do comprimento da linha, e 10% para os 20% restantes da linha. 

Os sinais das tensões e correntes foram medidos nos períodos de pré falta, falta e 

pós falta. Em seguida esses dados foram pré processados usando-se métodos 

matemáticos. O pacote de simuladores do MATLAB Neural Network Toolbox foi 

utilizado para implementar os módulos das RNAs MLP – Multilayer Perceptron 

(Perceptron de Múltiplas Camadas), usando o algoritmo de aprendizagem 

supervisionada retropropagação do erro (error backpropagation) no modo em lote, 

empregados na identificação do tipo da falta e estimação da distância. 

Os autores implementaram um total de 5 redes neurais para resolver o 

problema, das quais a primeira tem a função de classificadora de padrões, cuja 

função é identificar o tipo da falta ocorrida, então, esta seleciona dentre as demais 4 

RNAs implementadas para estimar a distância da falta, em função do tipo de falta 

identificado. Cada uma das 4 RNAs estimadoras deve estimar a distância da falta de 

acordo com o grupo que a mesma pertence, ou seja, fase-terra (AT, BT e CT), 
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dupla-fase (AB, BC, e CA), dupla-fase-terra (ABT, BCT e CAT) e finalmente trifásico 

(ABC). A estimação da distância da falta é calculada em porcentagem do 

comprimento da linha de transmissão. Algo inusitado que os autores fizeram foi 

diferenciar as variáveis de entrada das redes de estimação, em que cada dois casos 

têm uma variável de entrada. Assim, as redes que estimam a distância para faltas 

dos tipos fase-terra e dupla-fase possuem 12 entradas, enquanto que para faltas dos 

tipos dupla-fase-terra e trifásica têm 18 entradas. Entretanto, o mais surpreendente é 

que todas as entradas das 4 arquiteturas de RNAs implementadas para estimar a 

distância da falta têm seus parâmetros diferentes entre si, o que, normalmente, não 

ocorre na literatura. 

Ao se comparar os resultados obtidos com as RNAs com os obtidos pelo relé 

de proteção escolhido, notou-se que as RNAs atingiram um patamar de erro menor 

do que o atingido pelo relé. Com estes resultados os autores acreditam na excelente 

aplicabilidade das RNAs nos casos de identificação de faltas. Todavia, diante dos 

resultados obtidos pelas RNAs estimadoras de distância, comparados com os 

obtidos pelo relé de proteção, os autores acreditam que essas RNAs deixaram a 

desejar, porém não descartaram a possibilidade de usá-las para esta tarefa, 

encorajando mais pesquisas nesta área. 

 

 

2.1.4 Uso de RNAs na Proteção de Distância em LTs 

 

OSMAN, ABDELAZIM e MALIK (2003) propõem o desenvolvimento de uma 

nova técnica para proteção de distância de linhas de transmissão usando uma rede 

neural adaptável treinada on-line. A técnica proposta é capaz de estimar 

precisamente a distância da falta em menos de um ciclo da freqüência fundamental, 

após a sua detecção. As simulações foram feitas com sinais de tensões e correntes 

gerados pelo software PSCAD® - Power System Computer-Aided Design (Marca 

registrada de MANITOBA-HVDC RESEARCH CENTRE – http://pscad.com). 
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O relé de distância proposto foi instalado no terminal A, e para operar ele 

necessita das tensões e correntes das três fases, que são obtidas a partir de um 

conversor analógico/digital (A/D). Essas tensões e correntes são amostradas com 16 

amostras por ciclo fundamental da rede (60 Hz), correspondendo a uma freqüência 

de amostragem de 960 Hz. No modelo proposto, os autores pretendem eliminar a 

necessidade de armazenamento das correntes instantâneas de pré falta, e trabalhar 

somente com os sinais medidos. Para a solução deste problema foi implementada 

uma RNA do tipo MLP que utiliza o algoritmo de Newton em seu treinamento, 

usando como pesos ótimos os valores da distância de falta e a derivada de primeira 

ordem da resistência de falta. A RNA inicia o processo de estimação quando uma 

falta é detectada. Diversos testes foram realizados para diferentes localizações, 

resistências e tipos de falta, além de diferentes condições de carga. 

O objetivo esperado pelos autores foi alcançado, uma vez que o algoritmo 

proposto teve a habilidade de estimar com boa precisão, a distância de falta em 

apenas um ciclo da freqüência fundamental da linha, após a detecção da mesma. 

SANTOS e SENGER (2004) propõem um modelo único de RNA para a 

proteção de distância de linhas de transmissão. Conforme os autores, este modelo 

pode ser utilizado em diferentes sistemas elétricos, independentemente da sua 

configuração ou mesmo do seu nível de tensão, sem a necessidade de 

retreinamento das RNAs. Isto é feito obtendo-se da impedância de falta com a 

estimação da resistência e reatância da linha de transmissão, em uma etapa logo 

após a etapa de pré processamento dos sinais de amostragem obtidos a partir da 

digitalização da tensão e corrente dos secundários do TP e TC, conectados às três 

fases da linha de transmissão. Uma RNA é usada para estimar a resistência e outra, 

de topologia idêntica, é usada para estimar a reatância, sendo ambas as grandezas 

“vistas” pelo relé de proteção. Assim, se tem duas RNAs no modelo proposto. 

O modelo de ambas as RNAs, utilizadas pelos autores, é do tipo MLP – 

Multilayer Perceptron contendo 5 camadas, sendo uma camada de entrada e 4 

camadas computacionais, das quais 3 são ocultas com diversos neurônios cada e 

uma de saída com somente um neurônio, tanto para a estimação da resistência 

quanto da reatância, vide figura 3 do referido artigo. Como os dados obtidos do 
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sistema elétrico foram convertidos para p.u. (per unit), na fase de pré 

processamento, os valores estimados pelas RNAs devem ser convertidos para 

Ohms, e isto é feito na fase de pós processamento, também presente no modelo 

proposto. Ao final de seu trabalho, os autores comparam os tempos médios de trip e 

de estabilização obtidos pelo modelo usando RNAs com os obtidos a partir da 

Transformada de Fourier. 

 

 

2.2 Considerações Finais  

 

Conforme a síntese apresentada no item anterior é fácil notar que diversas 

topologias de RNAs foram bastante exploradas ao longo de vários anos na solução 

de problemas relacionados às faltas em linhas de transmissão de energia elétrica. 

Entretanto, a maior parte das RNAs abordadas foi utilizada como classificadora de 

padrões, uma vez que as formas de ondas das tensões e correntes, por terem 

formato bem definido, podem facilmente ser interpretadas como padrões gráficos. 

Ao longo deste estudo ficou evidente que algumas topologias de redes 

neurais são mais apropriadas do que alguns métodos numéricos, como por exemplo 

o Método de Takagi, na estimação da distância de falta, já que conseguem resolver 

o problema com erro muito pequeno em relação aos métodos numéricos, além de 

serem muito fáceis de se implementar. Mesmo aplicadas a linhas de transmissão 

com capacitor de compensação em série, a performance de uma dada topologia de 

RNA foi verificada como sendo muito boa e viável. 

Possivelmente a maior dificuldade no emprego definitivo das RNAs, em 

sistemas de energia elétrica, seja a falta de bases de dados oscilográficos reais em 

maior quantidade, de modo a se realizar simulações com resultados mais precisos e 

próximos da realidade. Isto tem forçado os pesquisadores a gerar grandes 

quantidades de dados simulados para treinar e testar as redes neurais propostas, 

apesar de, normalmente, esses dados usarem informações reais dos modelos das 
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linhas de transmissão estudadas. Apesar de alguns autores terem utilizado 

conjuntos de dados oscilográficos reais para treinamento e testes das topologias de 

RNAs adotadas, ainda assim os méritos de confiabilidade continuam válidos no 

sentido de se explorar o seu emprego em aplicações práticas e reais. 

Todavia, há outros fatores contrários a esta decisão em definitivo, que se 

referem ao custo comercial necessário para a atualização dos dispositivos 

tecnológicos envolvidos no processo e a dificuldade na obtenção de um sistema 

robusto capaz de se adaptar a qualquer linha de transmissão, independentemente 

de suas características, que seja totalmente dotado de RNAs. Nota-se, no corrente 

estudo, que a única proposta mais próxima das necessidades apresentadas 

anteriormente foi feita por (SANTOS; SENGER, 2004), mas, ainda assim, somente 

uma pequena parcela do problema é resolvida por RNAs, sendo o restante 

dependente de algoritmos baseados em cálculos elétricos. 
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3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  

 

 

 

Ao ouvir a expressão “Rede Neural”, uma pessoa leiga no assunto faz a 

seguinte pergunta: O que é Rede Neural? 

Uma resposta foi encontrada em (HAYKIN, 1999), e transcrita para o quadro 

3.1. 

“Uma rede neural artificial é uma máquina desenvolvida para imitar o modo como o 

cérebro biológico realiza uma determinada tarefa. As redes neurais também são 

referenciadas como neurocomputadores, redes conexionistas, processadores 

paralelamente distribuídos, etc.” 

Quadro 3.1 – Definição de rede neural artificial. 

Neste texto utilizaremos a nomenclatura “rede neural” ou simplesmente a 

abreviação RNA, ou seus equivalentes no plural, para se fazer referência à Rede 

Neural Artificial. 

O número de modelos de redes neurais disponíveis na literatura é bastante 

grande, e muito freqüentemente o seu tratamento é matemático e bastante 

complexo. Daí, o segredo para se aprender redes neurais e apreciar os seus 

mecanismos internos, é simplesmente experimentar apud RAO, B.; RAO, V., 1995, 

p. XXI. Olhando por diferentes ângulos, é fácil se perceber que as RNAs estão se 

expandindo muito rapidamente, indo de encontro com novos resultados e novas 

aplicações em diversas áreas do conhecimento. 

Este texto apresenta uma breve história da evolução das RNAs, bem como 

algumas de suas diferentes topologias e alguns exemplos de suas aplicações. 

Dentre as topologias existentes, as citadas no quadro 3.2, serão brevemente 

explanadas: 
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� MLP – Multilayer Perceptron (Perceptron de Múltiplas Camadas); 

� RBF – Radial Basis Function (Função de Base Radial); 

� PNN – Probabilistic Neural Network (Rede Neural Probabilística); 

� SOM – Self-Organizing Map (Mapa Auto-Organizável) de Kohonen; e 

� LVQ – Learning Vector Quantization (Quantização Vetorial por Aprendizagem). 

Quadro 3.2 – Algumas topologias de RNAs disponíveis atualmente. 

Um assunto de suma importância para o correto funcionamento de uma RNA 

é a Regra de Aprendizagem. Há diversas regras de aprendizagem para as RNAs, e 

abordaremos aquelas empregadas nas topologias de RNAs citadas no quadro 3.2, 

tais como a Regra Delta, Regra Delta Generalizada e a Aprendizagem Competitiva. 

Atrelados às regras de aprendizagem estão os algoritmos de aprendizado, que 

possibilitam a capacidade de Representação, Adaptação e a habilidade de 

Generalização às RNAs. 

Dentre os algoritmos de aprendizado está o de retropropagação do erro (error 

backpropagation) que é usado para diminuir o erro médio quadrático gerado pela 

saída da rede. O treinamento de uma RNA pode ser supervisionado ou não-

supervisionado. Segundo (NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002), o grau de 

supervisão pode ser medido através de uma escala indo desde muito fraca até muito 

forte, vide figura 3.1 que ilustra a “régua” de graduação atribuída aos algoritmos de 

aprendizagem. 

 

Figura 3.1 – Régua de graduação do supervisor nas diferentes regras de aprendizagem das RNAs. 

Fonte: (NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002, p. 119). 
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3.1 Breve História das Redes Neurais Artificiais  

 

Segundo (MEHROTRA; MOHAN; RANKA, 2000, p. 4) as raízes de todo o 

trabalho sobre redes neurais estão em estudos de neurobiologia, as quais datam, 

aproximadamente, do final do século XIX. Tal declaração foi editada por William 

James em 1890. 

O progresso da neurobiologia permitiu aos pesquisadores construírem 

modelos matemáticos dos neurônios para simular o comportamento neural. Esta 

idéia data do início dos anos 1940, quando um dos primeiros artigos sobre o modelo 

matemático de um neurônio artificial foi publicado pelo neurofisiologista Warren S. 

McCulloch e o matemático Walter Pitts em 1943 (FU, 1994; HAYKIN, 1999). O 

neurônio definido por eles realizava operações lógicas sobre duas ou mais variáveis 

de entrada para produzir uma saída. Este modelo neuronal ficou conhecido como o 

“Neurônio de McCulloch-Pitts” (CHESTER, 1993). 

Em 1949 Donald Hebb propôs uma lei de aprendizagem que explicou como 

uma rede neural aprendia apud HAYKIN, 1999. Outros pesquisadores, como Marvin 

Minsky em 1954 e Frank Rosenblatt em 1958 (HAYKIN, 1999), procuraram por esta 

noção durante duas décadas. Ainda, em 1958 Rosenblatt recebeu os créditos pela 

invenção do Perceptron, introduzindo, dessa forma, um método de aprendizagem 

para o neurônio de McCulloch-Pitts apud MEHROTRA; MOHAN; RANKA, 2000. 

Aproximadamente ao mesmo tempo, Bernard Widrow e Marcian Hoff desenvolveram 

uma variação importante do algoritmo de aprendizagem do perceptron, conhecido 

como a Regra de Widrow-Hoff apud FU, 1994, e atualmente conhecida como Regra 

Delta (CHESTER, 1993). 

Mas, em 1969 Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram uma análise, em 

seu livro “Perceptrons”, demonstrando matematicamente e de forma conclusiva, que 

as classes de entrada que um perceptron de uma única camada poderia distinguir 

eram muito limitadas. Devido a esta projeção pessimista, as pesquisas sobre RNAs 

foram abandonadas por quase duas décadas (CHESTER, 1993; FU, 1994). 
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Entretanto, apesar da atmosfera negativa, alguns pesquisadores continuaram 

com as pesquisas sobre as RNAs e produzindo resultados significativos. Como, por 

exemplo, Anderson em 1977 e Grossberg em 1980 fizeram um trabalho importante 

sobre modelos psicológicos. Em 1977, Teuvo Kohonen desenvolveu os modelos de 

memória associativa (HAYKIN, 1999). 

No início dos anos 1980, a abordagem das RNAs foi retomada. Em 1982, 

John Hopfield projetou uma rede neural que ressuscitou a tecnologia, tirando as 

redes neurais da idade negra dos anos 1970 (CHESTER, 1993). Ele introduziu a 

idéia de minimização da energia no contexto físico das redes neurais, conhecidas 

atualmente como Redes de Hopfield. 

De acordo com (FU, 1994; HAYKIN, 1999), em 1986 o livro “Parallel 

Distributed Processing”, editado por Rumelhart e McClelland, gerou grandes 

impactos na computação e nas ciências cognitiva e biológica. Isto se refere 

principalmente ao algoritmo de aprendizagem error backpropagation desenvolvido 

por Rumelhart, Hinton e Williams, também em 1986, que oferecia uma solução 

poderosa para o treinamento de redes neurais de múltiplas camadas, quebrando de 

vez o descrédito imposto aos perceptrons, em 1969 por Minsky-Papert. Um sucesso 

impressionante desta abordagem veio com a demonstração do sistema NETtalk 

desenvolvido por Sejnowski e Rosenberg em 1987, que era um sistema para 

converter texto do idioma inglês em fala altamente inteligível. Porém, a idéia de 

backpropagation já havia sido desenvolvida, independentemente, por Werbos em 

1974 e Parker em 1982 apud HAYKIN, 1999. 

Conforme (HAYKIN, 1999), baseando-se em seus trabalhos de 1972 e 1976, 

Grossberg estabeleceu um novo princípio de auto-organização intitulado Teoria da 

Ressonância Adaptativa (ART – Adaptive Resonance Theory) em 1980. Essa teoria 

compara um padrão de entrada com um padrão realimentado aprendido, e havendo 

coincidência entre eles, um estado dinâmico chamado “ressonância adaptativa” é 

estabelecido, significando que ocorreu uma amplificação e um prolongamento da 

atividade neural. A publicação de um artigo por Kohonen, sobre os Mapas Auto 

Organizáveis (SOM – Self-Organizing Maps) utilizando estruturas de redes uni- ou 

bidimensionais também ocorreu em 1982. 
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Em 1983, o procedimento recozimento simulado (simulated anneling), com 

raízes na mecânica quântica, utilizado na solução de problemas de otimização 

combinatória, foi desenvolvido por Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi. Ackley, Hinton e 

Sejnowski desenvolveram a máquina de Boltzmann em 1985, que é uma máquina 

estocástica baseada na mesma idéia do recozimento simulado.  A máquina de 

Boltzmann foi a primeira realização bem sucedida de uma RNA de múltiplas 

camadas, apesar do seu algoritmo de aprendizagem não ser tão eficiente como o 

Backpropagation; entretanto, o fato mais importante é que a máquina de Boltzmann 

superou o impasse psicológico (FU, 1994; RAO, B.; RAO, V., 1995; HAYKIN, 1999). 

No começo da década de 1990 uma classe de redes de aprendizagem 

supervisionada e computacionalmente poderosa, conhecida por máquina de vetor de 

suporte (SVM – Support Vector Machine), foi inventada por Vapnik et al.., para ser 

utilizada em reconhecimento de padrões, regressão e problemas de estimação de 

densidade. Sendo uma de suas características inovadora o modo natural pelo qual a 

dimensão de Vapnik-Chervonenkis (V-C) é incorporada em seu projeto. Sendo o 

objetivo da dimensão V-C fornecer uma medida para a capacidade de uma RNA em 

aprender a partir de um conjunto de exemplos (HAYKIN, 1999). 

Na última década, de 1997 até os dias atuais, diversas melhorias foram feitas 

em algumas das topologias de RNAs existentes, principalmente do ponto de vista 

computacional. Entretanto, há muito a se fazer por elas, já que se estabeleceram 

como um tema interdisciplinar, cujas raízes são profundas nas áreas de 

neurociências, psicologia, matemática, ciências físicas e engenharia (HAYKIN, 

1999). 

Se o leitor desejar saber mais sobre a história e evolução das Redes Neurais 

Artificiais, ele encontrará excelentes textos na lista de referências apresentada ao 

final deste documento. Pois, não é o objetivo deste trabalho detalhar os pormenores 

ocorridos durante sete décadas, se contadas a partir da publicação do artigo de 

McCulloch-Pitts em 1943, ou mesmo, mais de um século se considerarmos a 

declaração de William James em 1890. 
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3.2 O Neurônio Biológico  

 

De acordo com (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2006; TRAPPENBERG, 

2007), os neurônios são células nervosas especializadas que constituem o sistema 

nervoso, e apresentam muitas características de outros tipos de células, tais como 

um corpo celular chamado soma, um núcleo contendo a molécula de DNA – 

Deoxyribonucleic Acid (Ácido Desoxirribonucléico), ribossomos que geram as 

proteínas do código genético, mitocôndrias e outros tipos de organelas. Entretanto, 

conforme (TRAPPENBERG, 2007), diferentemente dos outros tipos de células, os 

neurônios são especializados em processamento de sinais, utilizando, para isto, 

processos eletroquímicos especiais. 

Todavia, de acordo com (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2006), os 

neurônios possuem várias outras estruturas além das citadas anteriormente, dentre 

elas o axônio e os dendritos. A figura 3.2 mostra o esboço de um neurônio biológico. 

Os dendritos formam uma escova com muitos filamentos finos ao redor do soma. 

 

Figura 3.2 – Esboço de neurônio biológico. 

Fonte: (TRAPPENBERG, 2007) 
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Estima-se que no cérebro humano

2000; BEAR; CONNORS; PARADISO

aproximadamente 10 bilhões

outros 10.000, alcançando

sinápticas, todavia, há neurônios com forma piramidal localizados no hipocampo, 

de acordo com (TRAPPENBERG, 2007

conexões de entrada. 

PARADISO, 2006; TRAPPENBERG

neurônios, os quais se apresentam em diversas formas

diferentes. 

Figura

BEAR; CONNORS

estrutura altamente especializada para a transferência de informação entre pontos 

distantes do sistema nervoso, ele é, também, uma estrutura exclusiva dos 

neurônios, vide esboço ilustrado

O axônio é essencialmente um tubo longo e fino

que terminam em pequeno

tocam os dendritos de outras célu

através desses terminais axonais

neurônios para propaga

inglês Charles Sherrington

3.4. 

Observe, na figura 

separando um terminal axonal

do neurônio receptor (à direita
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o cérebro humano (HAYKIN, 1999; O’REILLY

; CONNORS; PARADISO, 2006; TRAPPENBERG, 2007

aproximadamente 10 bilhões de neurônios, estando cada um conectado a cerca

alcançando um número da ordem de 60 trilhões

neurônios com forma piramidal localizados no hipocampo, 

TRAPPENBERG, 2007) cada um deles pode receber até 50

 Quanto às propriedades estruturais, (

TRAPPENBERG, 2007) declaram que há vários tipos de 

ônios, os quais se apresentam em diversas formas, tamanhos 

Figura 3.3 – Esboço do axônio em neurônios biológicos. 

; CONNORS; PARADISO (2006) dizem que além do 

estrutura altamente especializada para a transferência de informação entre pontos 

distantes do sistema nervoso, ele é, também, uma estrutura exclusiva dos 

ilustrado na figura 3.3. 

O axônio é essencialmente um tubo longo e fino, e divide

pequenos bulbos chamados terminais axonais

ocam os dendritos de outras células (MEHROTRA; MOHAN; RANKA

terminais axonais que o axônio entra em “contato”

propagar a informação; a essa região de “contato”

Charles Sherrington chamou de sinapse (TRAPPENBERG, 2007)

Observe, na figura 3.4, que existe uma lacuna chamada 

terminal axonal do neurônio transmissor (à esquerda

à direita). No terminal axonal há diversas 
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O’REILLY; MUNAKATA, 

TRAPPENBERG, 2007) existam 

cada um conectado a cerca 

da ordem de 60 trilhões de conexões 

neurônios com forma piramidal localizados no hipocampo, e 

pode receber até 50.000 

(BEAR; CONNORS; 

que há vários tipos de 

tamanhos e até fisiologias 

 

que além do axônio ser uma 

estrutura altamente especializada para a transferência de informação entre pontos 

distantes do sistema nervoso, ele é, também, uma estrutura exclusiva dos 

-se em ramificações 

terminais axonais, os quais quase 

A; MOHAN; RANKA, 2000), e é 

“contato” com outros 

“contato” o fisiologista 

(TRAPPENBERG, 2007), vide figura 

4, que existe uma lacuna chamada fenda sináptica 

à esquerda) de um dendrito 

há diversas “bolsas” chamadas 
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de vesículas sinápticas 

informação a ser propagada por um processo chamado 

Fig

A pré e a pós-sinapse

neurônios transmissores

(O’REILLY; MUNAKATA, 2000

TRAPPENBERG, 2007).

fora do escopo deste texto

referências (O’REILLY; MUNAKATA, 2000; 

TRAPPENBERG, 2007), onde ele

 

 

3.3 O Neurônio Artificial

 

O primeiro modelo matemático de um 

Warren McCulloch e Walter

publicação, eles apresentaram os 

binárias simples, que geram uma saída

alcança um determinado

as características do limiar 
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 contendo os neurotransmissores, que por sua vez retêm a 

informação a ser propagada por um processo chamado transmissão sináptica

Figura 3.4 – “Contato” entre dois neurônios - sinapse. 

sinapse são processos eletroquímicos

es e receptores, respectivamente (MEHROTRA 

MUNAKATA, 2000; BEAR; CONNORS; PARADISO

. Estes processos não serão apresentados

este texto, mas ao leitor mais curioso são recomendadas a

O’REILLY; MUNAKATA, 2000; BEAR; CONNORS; PARADISO

7), onde ele encontrará detalhes sobre o assunto

Artificial  

modelo matemático de um neurônio artificial 

e Walter Pitts, publicado em 1943, vide figura 

eles apresentaram os resultados dos estudos feitos com unidades 

que geram uma saída apenas quando a soma das 

um determinado valor de limiar. Essas unidades podem ser associadas 

o limiar de disparo de um único neurônio (CHESTER, 1993
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, que por sua vez retêm a 

transmissão sináptica. 

 

s que ocorrem nos 

MEHROTRA et al., 2000), 

; CONNORS; PARADISO, 2006; 

serão apresentados aqui, pois estão 

são recomendadas as 

; CONNORS; PARADISO, 2006; 

detalhes sobre o assunto. 

artificial foi proposto por 

, vide figura 3.5. Nessa 

feitos com unidades 

a soma das suas entradas 

unidades podem ser associadas com 

(CHESTER, 1993; FU, 
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1994; RAO, B.; RAO, V., 1995; HAYKIN, 1999; MEHROTRA, 2000; NASCIMENTO 

Jr.; YONEYAMA, 2002). 

A unidade mínima do modelo avaliado na figura 3.5, que é uma generalização 

simples do neurônio de McCulloch-Pitts, segundo (CHESTER, 1993), pode ser 

resumida em uma caixa contendo três partes, que são os canais de entrada, o bloco 

de processamento local e o canal de saída, onde este último difunde o resultado 

gerado para outras unidades. 

Os canais de entrada foram chamados de entradas sinápticas, que conduzem 

à ativação de uma saída y. De acordo com (LOONEY, 1997), este modelo não 

contém nenhum mecanismo de aprendizagem, ele simplesmente prepara o limiar. 

Ainda conforme (LOONEY, 1997), acreditava-se que aplicando os valores +1 

(Excitadoras) e -1 (Inibidoras) às entradas xj, isso seria análogo às entradas 

sinápticas biológicas, então a saída y seria ativada com o valor +1 ou -1, 

dependendo se o total da soma das entradas s excedesse ou não o valor de limiar g, 

vide figura 3.5. 

∑
=

=
n

j
jxs

1

 

Figura 3.5 – O neurônio de McCulloch-Pitts. 

Fonte: (LOONEY, 1997, p. 76). 

No entanto, conforme (TRAPPENBERG, 2007) o tipo mais básico de um nó, 

utilizado mais freqüentemente em RNAs é chamado de nó sigma, e está ilustrado na 

figura 3.6. 
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Figura 3.6 – Modelo de um nó sigma. 

Fonte: (TRAPPENBERG, 2007). 

Um nó sigma tem diversas entradas, mas gera somente uma saída que é 

distribuída para muitos outros nós. Os valores para cada entrada são representados 

freqüentemente através de números reais, embora outros valores como entradas 

binárias sejam possíveis. As entradas são denotadas por xi para lembrar que elas 

são oriundas das saídas de outros nós sigma presentes na RNA, ou não. Cada 

entrada em particular é indexada pelo valor subscrito i. 

TRAPPENBERG (2007) divide a funcionalidade do nó sigma em três passos 

simples: 

1. O valor xi de cada entrada é multiplicado pelo valor do seu respectivo 

peso wi para esta entrada, que resulta na quantidade freqüentemente referida 

como entrada da rede: 

�� � ���� (3.1) 

2. O nó soma todas as entradas “pesadas” gi. Chamamos de valor 

resultante, que corresponde ao produto escalar entre o vetor de entrada e o 

vetor de pesos, a entrada da rede ou a ativação do nó: 

� � � ��
�

 (3.2) 

3. A saída y é calculada como uma função g da entrada da rede: 
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� � �	�
 (3.3) 

A função do nó sigma pode ser reescrita da seguinte forma: 

� � � �� ����
�

� (3.4) 

Outros tipos de nós são possíveis, porém, este tipo descreve funções mais 

básicas de grupos neuronais, e está no centro da maioria das pesquisas sobre 

modelagem de RNAs. Nas eq.(3.3) e eq.(3.4) a função f(·) é chamada função de 

ativação ou função de transferência. A função de ativação define a saída de um 

neurônio em termos do seu campo induzido, e pode ter várias formas, das quais 

algumas mais freqüentemente usadas estão apresentadas na tabela 3.1 (HAYKIN, 

1999; TRAPPENBERG, 2007). 

Analisando as equações da tabela 3.1, temos como primeiro exemplo a 

função linear da eq.(3.5) que apresenta a soma total das entradas aplicada 

diretamente na saída. Como segundo exemplo, temos a função de limiar da eq.(3.6) 

que retorna apenas dois valores possíveis, 0 ou 1, produzindo respostas binárias 

(esta é a função de ativação usada por McCulloch-Pitts, em seu modelo neuronal de 

1943); na engenharia esta função é normalmente referenciada como função de 

Heaviside. 

A terceira função de ativação é a função linear por partes ou rampa, veja a 

eq.(3.7) a qual é similar às funções lineares, exceto pelo fato de ser limitada 

inferiormente, retornando valores no intervalo aberto ]0,1[ do eixo vertical. A função 

logística da eq.(3.8) é uma função do tipo sigmóide, sendo a função de ativação 

mais freqüentemente usada nos projetos de RNAs. Esta função limita a resposta 

mínima e máxima de um neurônio, tendo seus valores entre 0 e 1, enquanto 

interpola suavemente entre estes dois extremos. Ela é descrita como uma função 

estritamente crescente que exibe um balanceamento adequado entre 

comportamento linear e não linear, de acordo com (RAO, B.; RAO, V., 1995; 

HAYKIN, 1999; TRAPPENBERG, 2007). 
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Tabela 3.1 – Alguns tipos de função de ativação. Fontes: (HAYKIN, 1999; TRAPPENBERG, 2007). 

Tipo de Função Gráfico Fórmula Matemática 

Linear 

 

���	�
 � � (3.5) 

Limiar 

(Heaviside) 

 

���	�
 � �1, �� � � 00, �� � � 0� (3.6) 

Limiar-Linear 

(Rampa) 

 

����	�
 � ��	�
 (3.7) 

Logística 

(Sigmóide unipolar) 

 

����	�
 � 11 � � ! (3.8) 

Tangente 

Hiperbólica 

(Sigmóide bipolar) 

 

�"#�$	�
 � �! % � !
�! � � !  (3.9) 

Base Radial 

 

��#&��	�
 � � !'
 (3.10) 
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A função tangente hiperbólica da eq.(3.9) também é uma função do tipo 

sigmóide e bastante usada como função de ativação, sua aplicação se dá quando há 

necessidade de se trabalhar com valores negativos, o que traz benefícios analíticos 

em relação à função logística da eq.(3.8). Diferentemente da função logística, a 

função tangente hiperbólica tem seus valores no intervalo [-1, +1]. Note que as 

funções do tipo sigmóide diferem em suas fórmulas e seus intervalos, porém elas 

têm o gráfico similar e na forma da letra S (RAO, B.; RAO, V., 1995). 

A eq.(3.10), diferentemente das demais equações, é uma função de base 

radial não monotônica que pertence a um grupo de funções gerais, e que são 

simétricas ao redor de um valor básico. Este exemplo em particular é conhecido 

como curva de sino Gaussiano. 

bxw kj

n

j
kj

+∑
=1

( )ay kk
ϕ=

 

Figura 3.7 – Modelo de um neurônio não linear. 

Fonte: (HAYKIN, 1999). 

Todas as funções apresentadas na tabela 3.1 são apenas algumas dos 

muitos exemplos possíveis, de funções de ativação, usadas em modelos neuronais 

determinísticos, como o modelo ilustrado na figura 3.7, pois o seu comportamento de 

entrada/saída é definido precisamente para todas as entradas. 
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3.4 Funcionamento das RNAs  

 

De acordo com (RAO, B.; RAO, V., 1995) uma rede neural artificial é uma 

estrutura computacional inspirada no processamento neural biológico. Sendo assim, 

há diversos tipos de redes neurais, e sua complexidade pode variar desde 

relativamente simples até bastante complexas, pois existem muitas teorias de como 

o processamento neural biológico ocorre. 

 

Figura 3.8 – Representação de RNA como “caixa preta”. 

Fonte: (KECMAN, 2001). 

Segundo (KECMAN, 2001), uma rede neural é vista como uma “caixa preta”, 

vide figura 3.8, em que nenhum conhecimento prévio é necessário, mas há 

medições, observações e registros, isto é, pares de dados {xi,di} que são 

conhecidos. Entretanto, os seus pesos W e V são desconhecidos. 

Por trás das RNAs existe uma idéia de aprendizagem a partir dos dados de 

seu treinamento, vide figura 3.9. Observe que a topologia dessa rede é alimentada 

adiante, também conhecida como feedforward, e sua arquitetura é constituída de 

uma camada de entrada com 5 canais, uma camada intermediária (oculta) com 5 

neurônios e uma camada de saída com 4 neurônios. O símbolo dentro de cada 

neurônio representa o tipo da sua função de ativação. Todos os neurônios da 

camada oculta utilizam a função sigmóide, enquanto que os da camada de saída 

usam a função de ativação linear, veja a tabela 3.1. 
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Figura 3.9 – Estrutura de RNA mostrando uma idéia de aprendizagem. 

Fonte: (KECMAN, 2001). 

O quadro 3.3, traduzido de (KECMAN, 2001), mostra algumas vantagens que 

as RNAs proporcionam.  

As Redes Neurais Artificiais: 

� Têm a propriedade de aprender a partir de um conjunto de dados fornecidos, imitando a 

habilidade de aprendizagem humana. 

� Podem aproximar qualquer função não-linear de múltiplas variáveis. 

� Não requerem entendimento profundo sobre o processo ou problema sendo estudado. 

� São robustas na presença de dados ruidosos. 

� Possuem estrutura paralela e podem ser facilmente implementadas em hardware. 

� Podem cobrir muitas e diferentes classes de tarefas, utilizando a mesma estrutura. 

Quadro 3.3 – Algumas vantagens oferecidas pelas RNAs. 

Outros benefícios oferecidos pelas RNAs são encontrados em (HAYKIN, 

1999). O quadro 3.4, traduzido de (KECMAN, 2001), mostra algumas desvantagens 

que as RNAs oferecem. 

As Redes Neurais Artificiais: 

� Necessitam de tempo extremamente longo para treinamento ou aprendizado (problemas com 

mínimo local ou múltiplas soluções), com pouca esperança para muitas aplicações de tempo 

real. 

� Não dão cobertura para relações internas básicas de variáveis físicas, e não aumenta nosso 

conhecimento sobre o processo. 

� São propensas a generalizações ruins (com grande número de pesos, com tendência a fazer 
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sobre aprendizagem; performance pobre sobre dados não vistos previamente, durante a fase 

de teste). 

� Pouca ou nenhuma orientação é oferecida sobre a estrutura da RNA, ou sobre o 

procedimento de otimização, ou o tipo de RNA para se usar em um problema particular. 

Quadro 3.4 – Algumas desvantagens oferecidas pelas RNAs. 

Uma rede neural alimentada adiante (feedforward) possui camadas ou 

subgrupos de elementos de processamento simples. Estes elementos de 

processamento simples, conforme vistos anteriormente são os neurônios artificiais, 

que realizam os cálculos computacionais, independentemente, sobre os dados que 

recebem da camada anterior e passam para a camada seguinte. A camada seguinte 

pode realizar novos cálculos computacionais sobre os dados recebidos da camada 

anterior e passá-los para a camada adiante, sucessivamente, até que não existam 

mais camadas à frente, finalmente chegando à camada de saída, sendo que esta 

última pode ter um ou mais neurônios. Veja as figuras 3.9 e 3.10. 

Cada neurônio realiza os cálculos com base na soma dos produtos de cada 

entrada com um peso associado a essa entrada, vide eq.(3.1) e eq.(3.2). Quando 

uma RNA tem apenas uma camada de neurônios, de acordo com (HAYKIN, 1999) 

diz-se que ela tem somente uma camada, apesar do modelo básico de um neurônio 

ser subdividido em camada de entrada, processamento e saída, veja nó sigma na 

figura 3.5. Portanto, o número de camadas de uma RNA é definido pelo número de 

camadas que possuem neurônios, desconsiderando-se a camada com os canais de 

entrada. 

Uma rede neural recebe as seguintes denominações para as suas diversas 

camadas: 

1. Camada de entrada (canais de entrada): contém os elementos que 

constituem o padrão de entrada a ser aprendido ou analisado pela RNA. 

2. Camada intermediária ou oculta: esta é, de fato, a primeira camada de 

neurônios da rede neural e, embora esteja no singular, esta camada pode ter 

várias subcamadas, normalmente intituladas como camadas ocultas h1,...,hn, 

sendo que cada uma dessas camadas pode ter no mínimo um neurônio. 
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3. Camada de saída: pode ter um ou mais neurônio(s) que representam o 

padrão desejado, calculado pela rede. 

Os neurônios das camadas da rede neural são vistos como os neurônios 

biológicos do córtex cerebral e, por esta razão são referenciados como células, 

neuromimes (imitação de neurônio biológico) ou neurônio artificial (RAO, B.; RAO, 

V., 1995), isto é, cada um se conectando a vários outros, com a finalidade de passar 

a informação adiante, até que ela alcance a saída da rede. 

As ligações sinápticas entre os neurônios são chamadas de conexões, que 

são representadas pelas arestas de um grafo orientado, no qual os nós são os 

neurônios artificiais. As figuras 3.9 e 3.10 ilustram duas redes neurais distintas, 

porém construídas a partir da topologia alimentada adiante. 

Neste modelo de rede neural apresentado na figura 3.10, os círculos de cor 

verde representam os canais de entrada e os de cor azul os neurônios, cada um 

com sua função de ativação representada pelo símbolo Σ. Já, os grafos orientados 

entre os círculos são as ligações sinápticas existentes as camadas da rede. 

Analisando-se a rede ilustrada na figura 3.10 vemos que ela possui duas 

camadas com um total de 5 neurônios, dos quais 2 pertencem à camada oculta e 3 à 

camada de saída, e para concluir a estrutura contamos com 3 canais na camada de 

entrada, completando-se, assim, a arquitetura proposta. Desta forma a descrição 

para uma RNA fica muito extensa, então (HAYKIN, 1999, p. 22) propôs a 

nomenclatura in-h1-...-hn-out simples e concisa para descrever a arquitetura de uma 

rede neural, que consiste em informar apenas os totais de elementos por camada, 

sendo que o número de camadas é a quantidade de termos na nomenclatura 

excluindo-se a camada de entrada in. 
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Figura 3.10 – Arquitetura de uma rede alimentada adiante. 

Nesta nomenclatura in é o número de entradas externas na camada de 

entrada da rede, h1-...-hn são as quantidades de neurônios por camada oculta 

presente na arquitetura, onde h1 é o total de neurônios na primeira camada oculta,  

hn é o total de neurônios na n-ésima camada oculta e out o número de neurônios na 

camada de saída. Para que isto fique mais claro analisaremos alguns exemplos na 

tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Exemplos de arquiteturas de RNAs, com a nomenclatura proposta por (HAYKIN, 1999). 

Nomenclatura  Descrição da Arquitetura da RNA 

3-2-3 

3 canais na camada de entrada (in), 

2 neurônios na única camada oculta (h1), e 

3 neurônios na camada de saída (out). 

Portanto, esta é uma RNA de 2 camadas: in-h1-out. 

12-27-13-4 

12 canais na camada de entrada (in), 

27 neurônios na camada oculta (h1), 

13 neurônios na camada oculta (h2), e 

4 neurônios na camada de saída (out). 

Portanto, esta é uma RNA de 3 camadas: in-h1-h2-out. 

   

As redes neurais são classificadas de acordo com sua arquitetura ou 

topologia, que podem variar conforme ilustrações apresentadas na figura 3.11, 

conforme apresentado em (HAYKIN, 1999; NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002). 
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Figura 3.11 – Diferentes tipos de topologias para RNAs.  

(a) alimentada adiante sem realimentação; 

(b) alimentada adiante, sem realimentação e com conexões diretas da entrada para a saída; 

(c) com realimentação da saída para as entradas. 

Fonte: (NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002). 

De acordo com (HAYKIN, 1999), há basicamente três classes de arquiteturas 

para as RNAs, que são: 

1. Redes alimentadas adiante ou acíclicas com duas camadas, sendo 

uma camada de canais de entrada e uma única camada de saída com 

neurônios. 

2. Redes alimentadas adiante com uma ou mais camadas ocultas. 

Segundo (HAYKIN, 1999; DUDA; HART; STORK, 2001; SHIGEO, 2001), o 

acréscimo de camadas ocultas torna a rede capaz de extrair estatísticas de 

ordem elevada dos dados de entrada e das próprias camadas ocultas, uma 

vez que as saídas dos neurônios de uma camada são as entradas para os 

neurônios da camada seguinte. Esta habilidade adquirida pelos neurônios das 

camadas ocultas é muito valiosa quando a rede possui um grande número de 

canais de entrada. 

3. Redes recorrentes, que são diferentes das redes alimentadas adiante 

por terem ao menos um laço de realimentação. As redes de Hopfield são 
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bons exemplos deste tipo. Para maiores informações consulte (CAUDILL; 

BUTLER, 1994; HAYKIN, 1999; BEALE; JACKSON, 2001). 

 

 

3.4.1 Saída de um Neurônio 

 

Basicamente, a ativação interna de um neurônio em uma RNA é o produto 

escalar entre vetor de entrada e o de pesos associados às sinapses, embora uma 

função de limiar seja usada para determinar o valor final, ou a saída. Assim, quando 

a saída está em 1, dizemos que o neurônio foi disparado, e quando ela está em 0, o 

neurônio é considerado não disparado. Porém, quando uma função de limiar é 

usada, diferentes resultados de ativações, estando todos no mesmo intervalo de 

valores, podem resultar no mesmo valor final de saída. Esta situação ajuda no 

sentido de que se uma entrada limpa resulta em uma ativação igual a 9 e uma 

entrada ruidosa resulta em uma ativação igual a 10, então o neurônio filtrou a 

entrada ruidosa, gerando um sinal limpo na saída (RAO, B.; RAO, V., 1995). 

 

 

3.4.2 Pesos Sinápticos 

 

Os pesos são valores atribuídos às sinapses. Ao contrário das sinapses 

biológicas, os pesos sinápticos dos neurônios artificiais podem assumir valores 

positivos e negativos, podendo ser fixos ou ajustáveis. No início do treinamento da 

rede, os pesos sinápticos são iniciados com pequenos valores gerados 

randomicamente (MURRAY, 1995; HAYKIN, 1999; DUDA; HART; STORK, 2001; 

SHIGEO, 2001). Após a fase de treinamento e verificação, os pesos são 
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armazenados em disco para serem utilizados pela RNA durante a aplicação da rede 

neural (RAO, B.; RAO, V., 1995). 

 

 

3.4.3 Realimentação 

 

A realimentação existe em sistemas dinâmicos que têm o sinal de uma saída 

sendo enviado de volta para uma entrada, influenciando no resultado do novo sinal 

daquela saída. Isto resulta em um ou mais caminho fechado para a transmissão de 

sinais em torno do sistema (HAYKIN, 1999; NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2001). 

RNAs do tipo recorrentes utilizam intensamente este recurso. Veja redes de 

Hopfield. 

 

 

3.4.4 Aprendizagem Supervisionada 

 

Também referenciada por aprendizagem com professor, este tipo de 

aprendizagem se dá através da apresentação do par de padrões {x i, d j} à rede, na 

fase de seu treinamento, onde x i é o padrão a ser aprendido, sendo este um 

exemplar do conjunto de treinamento X, e d j é o padrão de referência 

correspondente, que pertence ao conjunto de padrões desejados D, e é comparado 

com o resultado obtido pela rede neural para gerar um erro que será retornado ao 

sistema de aprendizagem. 

A figura 3.12 ilustra o diagrama de blocos da aprendizagem supervisionada. 

Vide também a figura 3.9. 
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Um exemplo de rede que usa intensamente a regra de aprendizagem 

supervisionada é a MLP – Multilayer Perceptron. 

 

Figura 3.12 – Diagrama de blocos da aprendizagem supervisionada. 

Fonte: (HAYKIN, 1999). 

 

 

3.4.5 Aprendizagem Não-Supervisionada 

 

Na aprendizagem não-supervisionada ou auto-organizada, como o próprio 

nome diz, não há necessidade de um supervisor ou professor, pois a rede aprende 

sozinha, a partir dos exemplos que lhe são apresentados. Isto significa que uma 

RNA projetada para aprender a partir de um algoritmo deste tipo, deverá ser capaz 

de fazer o mapeamento das características dos padrões apresentados em sua 

entrada, sem a possibilidade de confrontar os resultados gerados por ela, com 

aqueles desejados pelo supervisor. A figura 3.13 ilustra o diagrama de blocos para a 

regra de aprendizagem sem supervisão. 

 

Figura 3.13 – Diagrama de blocos da aprendizagem não-supervisionada. 

Fonte: (HAYKIN, 1999). 
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Um exemplo de rede que usa um algoritmo de aprendizagem não-

supervisionada é o SOM – Self-Organizing Map de Kohonen, sendo esse algoritmo 

baseado na Regra de Aprendizagem Competitiva. 

 

 

3.4.6 Aprendizagem Competitiva 

 

Na regra de aprendizagem competitiva os neurônios da camada de saída da 

rede neural competem entre si para decidir qual ficará ativo. Neste tipo de 

aprendizagem somente um neurônio ficará no estado lógico 1, enquanto que os 

demais ficarão, necessariamente, no estado lógico 0. Daí dá para se notar que uma 

rede neural com algoritmo de aprendizagem competitiva na camada de saída, tem 

suas saídas em binário. O neurônio que vence a competição é rotulado pela regra o 

vencedor leva tudo (winner-takes-all). A figura 3.14 ilustra a arquitetura de uma rede 

neural com a camada de saída fazendo uso da regra de aprendizagem competitiva. 

 O neurônio s1 na camada de saída da rede neural ilustrada na figura 3.14 

representa o vencedor, por esta razão ele foi preenchido com a cor verde e, 

portanto, o seu nível lógico deve ser 1, enquanto que os demais neurônios da 

mesma camada são os perdedores e têm nível lógico 0. As setas de ponta vazia, 

interligando os neurônios da camada de saída representam as conexões laterais 

inibidoras entre os mesmos e as setas apontando da camada de entrada para a 

camada intermediária e desta para a camada de saída representam as conexões 

laterais excitadoras. 
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Figura 3.14 – Arquitetura de RNA com regra de aprendizagem competitiva. 

Fonte: (HAYKIN, 1999). 

 

 

3.4.7 Ruído 

 

O ruído é uma perturbação ou um desvio do que é real. Um conjunto de 

dados usado para treinar uma rede neural pode ter ruído inerente a ele. A resposta 

da rede neural ao ruído é um fator importante determinando sua conveniência a uma 

determinada aplicação. No processo de treinamento, pode-se aplicar uma métrica à 

rede neural para ver quão bem a rede aprendeu os dados de treinamento. Em casos 

onde a métrica estabiliza em algum valor significativo, se o valor é aceitável ou não, 

se diz que a rede convergiu. Pode-se introduzir ruído, intencionalmente, em uma 

rede para verificar se ela consegue aprender na presença do mesmo, e se a rede 

pode convergir com dados ruidosos. 
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3.4.8 Cooperação e Competição 

 

Cooperação ou competição ou ambas podem ocorrer entre os neurônios de 

uma mesma camada, através da correta escolha dos seus pesos sinápticos, para as 

conexões. A cooperação ocorre quando mais de um neurônio é disparado 

simultaneamente, desta forma a sua saída estará em 1. Enquanto que na 

competição somente um neurônio pode ser disparado, tendo a sua saída em 1, e os 

demais neurônios devem ter sua saída em 0, permanecendo inibidos. Veja o item 

3.3.6 Aprendizagem Competitiva. 

 

 

3.4.9 Inibição 

 

De acordo com (TRAPPENBERG, 2007), a inibição é um mecanismo utilizado 

em competição e significa que quando um neurônio se encontra neste estado, a sua 

saída estará desativada ou em 0. 

 

 

3.4.10 Estabilidade 

 

A estabilidade refere-se a uma convergência que facilita o fim do processo de 

aprendizagem que é iterativo, durante o treinamento da RNA. Por exemplo, se 

quaisquer dois ciclos consecutivos resultam na mesma saída para a rede, então 

pode não ser necessário se fazer mais iterações. Neste caso, ocorreu uma 

convergência e a operação da rede foi estabilizada. Em algumas situações, são 

necessárias muitas mais repetições para se alcançar o objetivo desejado, então um 
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nível de tolerância sobre o critério de convergência pode ser usado (RAO, B.; RAO, 

V., 1995). 

 

 

3.4.11 Memória 

 

De acordo com (RAO, B.; RAO, V., 1995; HAYKIN, 1999), tarefas de 

aprendizagem, em especial aquelas relacionadas à associação de padrões nos leva 

a refletir sobre a memória. Para que a memória seja útil, ela deve ser acessível ao 

sistema para poder influenciar o comportamento futuro. Assim, um padrão de 

atividade deve ser armazenado na memória através de um processo de 

aprendizagem. Portanto, memória e aprendizagem estão conectadas de forma 

intrincada. A memória é dividida em dois tipos, que são a de “curto prazo” que se 

refere a uma compilação de conhecimento que representa o estado “corrente” do 

ambiente, e a de “longo prazo” que se refere ao conhecimento armazenado por um 

longo período ou permanentemente. As redes de memória auto-associativa fazem 

intenso uso desses conceitos. 

 

 

3.4.12 Representação 

 

 Segundo (NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002), a representação está 

relacionada com a forma pela qual a estrutura de uma RNA deve ser projetada, de 

modo que haja ao menos um conjunto de pesos que possa tornar a rede capaz de 

aprender um conjunto de dados de treinamento. 
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3.4.13 Aprendizado 

 

O aprendizado refere-se à forma como a RNA é treinada. Isto significa que 

um algoritmo de aprendizagem deve ser escolhido, dentre os diversos existes, ou 

projetado um totalmente novo. Um bom exemplo de algoritmo de aprendizagem é o 

error backpropagation que é muito utilizado na arquitetura de redes MLP; outros 

tipos de algoritmos de aprendizagem são a regra de Hebb e a Competitiva. 

Entretanto, há vários outros algoritmos de aprendizagem disponíveis na literatura. 

 

 

3.4.14 Generalização 

 

Conforme (HAYKIN, 1999; NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002), a 

generalização consiste em determinar como a rede irá responder a dados que não 

estavam presentes no conjunto de treinamento. Uma forma de se medi-la é através 

da verificação do desempenho da rede usando-se um segundo conjunto de dados 

para teste. Em (BISHOP, 1995 – cap. 9 – Learning and Generalization) encontra-se 

uma revisão de vários métodos usados para treinar redes neurais objetivando uma 

melhor generalização. O oposto da generalização é a memorização (overfitting), de 

acordo com (RAO, B.; RAO, V., 1995; HAYKIN, 1999; NASCIMENTO Jr.; 

YONEYAMA, 2002; TRAPPENBERG, 2007; ...). Veja a figura 3.15. 
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Figura 3.15 – Generalização X Memorização.  

Fonte: (TRAPPENBERB, 2007). 

 

 

3.5 Algoritmos de Aprendizagem  

 

A mais importante de todas as propriedades das RNAs é a habilidade de 

aprender a partir de seu ambiente, e poder melhorar o seu desempenho através da 

aprendizagem. Dessa forma, a rede se torna mais instruída sobre o seu ambiente 

após cada iteração do processo de aprendizagem aplicado a ela. 

Uma definição de aprendizagem adaptada de (HAYKIN, 1999) é a seguinte: 

“Aprendizagem é um processo pelo qual os parâmetros livres de uma 

RNA são adaptados por meio de algum processo de estimação pelo 

ambiente no qual a rede se encontra. Assim, o tipo de aprendizagem é 

determinado pela forma como os seus parâmetros são modificados.” 

Quadro 3.5 – Uma definição de aprendizagem. 

Fonte: (HAYKIN, 1999). 
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Esta definição de processo de aprendizagem implica nos eventos: 

1. Uma RNA é estimulada por um ambiente. 

2. A RNA sofre alterações em seus parâmetros livres de acordo com essa 

estimulação. 

3. Uma RNA responde de uma nova forma ao ambiente, devido às alterações 

ocorridas em sua estrutura interna. 

Um conjunto de regras preestabelecidas e bem definidas para a solução dos 

problemas de aprendizagem é denominado algoritmo de aprendizagem.  Todavia, 

existem diversos algoritmos de aprendizagem, cada um com suas próprias 

particularidades, apresentando vantagens e desvantagens uns sobre os outros.  

 

 

3.5.1 Regra Delta  

 

Também conhecida como regra do erro Mínimo Quadrado Médio ou (LMS – 

Least Mean Square Error) ou (MSE – Mean Square Error) ou Método do Gradiente 

Descendente foi desenvolvida em 1960 por Widrow e Hoff para treinar um neurônio 

denominado ADALINE – ADAptive LInear NEuron, que mais tarde veio a significar 

ADAptive LINear Element. A regra delta é baseada no sinal de erro, portanto uma 

regra de aprendizado com supervisão forte (NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2002). 

Conforme (TRAPPENBERG, 2007), esta regra tem como princípio básico 

alterar os pesos da rede, de forma a diminuir os quadrados do erro da saída a cada 

apresentação de um par entrada/saída desejada do conjunto de dados de 

treinamento. Dessa forma, podemos quantificar nosso objetivo com uma função 

objetivo ou função custo, dada por Ep na eq.(3.11), o que significa a medida da 

distância entre a saída calculada pela rede e a saída desejada. 
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(� � 12 �*+��#�,# % ��-.
�

 (3.11) 

onde +��#í,# é a saída calculada e �� é a saída desejada de uma rede mapeada. O 

fator 1/2 é uma convenção útil quando se está usando o erro médio quadrado (MSE) 

como uma função objetivo. A regra delta é um procedimento de otimização que usa 

a direção do gradiente executado a cada iteração, dessa forma, repetindo-se a 

eq.(3.11) em todos os pares do conjunto de treinamento, teremos o erro médio: 

(/é,�0 � 11 � (�
/

�23
 (3.12) 

conseqüentemente, temos: 

∆��5 � %6 7(�
7��5 �  %6 7(�

7��
7��7��5 � 68+��#í,# % ��9 7��7��5 (3.13) 

Entretanto, a função de ativação/saída não é contínua, logo não é derivável e 

em princípio a eq.(3.13) não poderia ser usada. Então, para driblar este problema, 

Widrow e Hoff propuseram uma função linear durante o treinamento, : � ;< � =>?�. 

A figura 3.16 ilustra o algoritmo de alto nível resumido para a regra delta: 

 

Figura 3.16 – Fluxograma do algoritmo da Regra Delta. 
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3.5.2 Gradiente Descendente  

 

O erro entre a saída desejada e a saída atual, em uma rede mapeada de uma 

única camada, pode ser minimizado modificando-se os pesos da camada de saída 

ao longo do gradiente negativo da função de erro. A eq.(3.14) descreve o método do 

gradiente descendente: 

@��5 � %A B(B��5 (3.14) 

onde a constante k é a taxa de aprendizagem. 

A figura 3.17 mostra um exemplo para uma rede hipotética com apenas um 

peso w. Note que esta figura mostra o erro convergindo para um mínimo local. 

 

Figura 3.17 – Minimização de erro com o método do gradiente descendente sobre uma superfície 

unidimensional de erro E(w). 

Fonte: (TRAPPENBERG, 2007 – p. 238). 

Isto significa que o peso da rede foi iniciado randomicamente de tal forma que 

a rede apresente uma baixa performance e erro muito elevado, ficando preso em um 

mínimo local. Entretanto, na medida em que o peso é modificado no decorrer das 

iterações durante o treinamento, ele tende a ir no sentido negativo do gradiente que 

é um vetor apontando na direção da máxima inclinação da função objetivo deste 

ponto, e tem um comprimento proporcional à inclinação nesta direção. 

Logo, a mudança dos pesos da rede para novos valores, nesta direção, 

garante que a rede, com os novos pesos, tenha um erro menor do que antes. A 
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velocidade de atualização dos pesos é determinada pela taxa de aprendizagem, 

assim, quanto menor o valor dessa taxa, mais lenta será a mudança dos valores dos 

pesos, ao passo que valores maiores dessa taxa implicam em maior velocidade na 

atualização dos pesos, porém com o risco do algoritmo ficar girando em torno de um 

ponto de mínimo local, veja a figura 3.17. Portanto, é necessário determinar um valor 

que atualize os pesos de forma adequada. Para maiores detalhes sobre o Método 

do Gradiente Descendente, consulte (HAYKIN, 1999; TRAPPENBERG, 2007). 

 

 

3.5.3 Regra Delta Generalizada ( Algoritmo Backpropagation) 

 

Esta regra foi desenvolvida para minimizar o total dos erros quadráticos dos 

neurônios de saída. É também conhecida como algoritmo error backpropagation, e 

usa o mesmo princípio da regra delta, ou seja, minimiza a soma dos quadrados dos 

erros de saída, considerando a média sobre o conjunto dos dados de treinamento, 

fazendo uma busca baseada no sentido contrário à descida do gradiente. A regra 

delta generalizada é aplicada em redes com várias camadas, em substituição à 

regra delta. O valor desejado do nó de saída pode ser fornecido por um supervisor, 

mas os valores corretos dos nós ocultos não são conhecidos a priori. A 

demonstração matemática da regra delta generalizada pode ser encontrada em 

(FREEMAN; SKAPURA, 1992; HAYKIN, 1999; KECMAN, 2001; NASCIMENTO Jr.; 

YONEYAMA, 2002; TRAPPENBERG, 2007). 

Um fluxograma do seu algoritmo resumido é apresentado na figura 3.18. 
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Figura 3.18 – Fluxograma do algoritmo da Regra Delta Generalizada. 

 

 

3.5.4 Formalização da Aprendizagem Competitiva  

 

Um breve conceito sobre a aprendizagem competitiva foi apresentada no item 

3.4.6, entretanto, aqui a abordagem terá um enfoque matemático sobre esta regra 

de aprendizagem. 

Este é um tipo de aprendizagem onde os neurônios de saída da rede 

competem entre si para disparar, e somente um será disparado (ativado) enquanto 

que os demais permanecerão, necessariamente, não disparados (desativados). Esta 

característica torna a aprendizagem competitiva adequada para aplicações cuja 

finalidade é classificar conjuntos de padrões de entrada. Neste tipo de aprendizagem 

os neurônios aprendem a se especializar, individualmente, em agrupamentos de 
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padrões similares, dessa forma eles se tornam detectores de características para 

diferentes classes de padrões de entrada. A seguinte lei matemática descreve isto: 

�C � �10�        ��  DC E D5  F?+? GHBH� I, I J A                                    K?�H KHLG+á+>H. (3.15) 

A eq.(3.15) significa que para um determinado neurônio k ser o vencedor, ele 

dever ter o seu campo induzido vk, para um dado padrão de entrada x, maior do que 

todos os outros neurônios da rede. Dessa forma, o seu sinal de saída yk será 

colocado em nível 1, em contra partida, todos os neurônios que perderam a 

competição terão o seu sinal de saída em nível 0. O campo local induzido vk 

representa a ação combinada de todas as entradas diretas e realimentadas do 

neurônio k. 

Fazendo wkj igual ao peso sináptico que conecta o canal de entrada j ao 

neurônio k, e supondo-se que para cada neurônio da rede seja atribuído um peso 

sináptico fixo e positivo, o qual é distribuído entre seus canais de entrada, então: 

� �C5
5

� 1         F?+? GHBH A. (3.16) 

O aprendizado de um neurônio ocorre com o deslocamento dos pesos 

sinápticos de seus canais de entrada inativos para os seus canais ativos. Dessa 

forma, se um neurônio não responder a um padrão de entrada em particular, 

significa que ele não aprendeu aquele padrão. Entretanto, quando um neurônio em 

particular vence a competição, cada um de seus canais de entrada apresentará um 

determinado valor proporcional do seu peso sináptico, de modo que essa quantidade 

liberada será distribuída uniformemente entre os canais de entrada ativos. 

A regra de aprendizagem competitiva padrão define a variação ∆wkj aplicada 

ao peso sináptico wkj, como sendo: 

∆�C5 � O6*�5 % �C5-0 �        ��  H L�P+ôL>H A �H+ H D�LK�BH+                                �R K?�H KHLG+á+>H.  (3.17) 
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Onde η é a taxa de aprendizagem. O que acontece aqui é que, como efeito 

global, o vetor dos pesos sinápticos wk do neurônio vencedor k será movido na 

direção do padrão de entrada x. 

 

 

3.6. MLP – Multilayer Perceptron  

 

Também conhecida como rede neural alimentada adiante ou feedforward, 

esta é a topologia de RNA mais utilizada, pois possui a capacidade de desempenhar 

duas tarefas distintas, a primeira como Classificadora de Padrões e a segunda como 

Aproximadora Universal de Funções. Esta última com base no Teorema de 

Kolmogorov-Cybenko.  

Seu algoritmo de aprendizagem padrão é o retropropagador de erro (error 

backpropagation) que é muito rápido, simples e robusto. O algoritmo 

backpropagation é um dos métodos mais simples e gerais para treinamento 

supervisionado de redes neurais multicamadas – ele é uma extensão natural do 

algoritmo LMS – Least Mean Square desenvolvido por Widrow-Hoff (HAYKIN, 1999; 

DUDA; HART; STORK; 2001). 

Na figura 3.19 x1,..., xd são as variáveis ou dimensões de entrada e 

constituem o padrão x:[x1,..., xd] de entrada da rede, os símbolos W e V são as 

matrizes de pesos sinápticos da camada oculta que contém n neurônios, e da 

camada de saída que contém t neurônios, respectivamente. A seqüência o:[o1,...,ot] 

representa o padrão calculado pela rede e d:[d1,...,dt] é o padrão desejado de saída, 

os quais são subtraídos gerando o erro e:[e1,...,et] a ser propagado para trás, através 

da rede até alcançar a sua entrada, conforme indicado pela seta “Erro sendo 

propagado para trás”. Na medida em que o erro é retropropagado ele influencia na 

atualização das matrizes de pesos V e W. Os símbolos ∫ e / representam os tipos 

das funções de ativação das camadas onde eles se encontram, neste caso temos 

uma função sigmóide na camada oculta e uma linear na de saída. 
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Figura 3.19 – Arquitetura de rede neural MLP, mostrando o processo de aprendizagem. 

A função sigmóide pode ser qualquer uma que gere um gráfico na forma de S, 

porém as mais utilizadas são a logística e a tangente hiperbólica. 

Em resumo, o algoritmo backpropagation diz que a entrada de cada neurônio 

em cada camada da rede é dada por: 

S� � � ���5
�

523
 (3.18) 

A saída y=f(I), onde f(I) é uma função logística sigmóide dada por:  

�	S
 � 11 � � T (3.19) 

cuja derivada é: 

� ′	S
 � �	S
*1 % �	S
- (3.20) 

A atualização dos pesos sinápticos é feita com: 

∆��5 � U · ( · �	S
 � W · ∆��5#�"XY�0Y, 0 � U � 1 � 0 � W � 1 (3.21) 

onde, E é o erro sendo retropropagado, f(I) é a saída de cada neurônio da camada 
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anterior, β é a taxa de aprendizagem e α o termo momentum. O termo momentum foi 

incluído no algoritmo backpropagation para evitar os mínimos locais, acelerando, 

dessa forma, o processo de aprendizagem da RNA (CAUDILL; BUTLER, 1994; 

HAYKIN, 1999). 

 

 

3.7 PNN – Probabilistic Neural Network  

 

Este tipo de rede neural usa somas de funções normais Gaussianas para 

formar funções de distribuição de probabilidade centrada sobre vetores no espaço 

de características. A função de distribuição de probabilidade com o valor mais 

elevado é a vencedora.  

A figura 3.20 ilustra a topologia de uma PNN. 

 

Figura 3.20 – Arquitetura de uma PNN. 

Fonte: (CAUDILL; BUTLER, 1994) 

A topologia PNN foi desenvolvida por Donald Specht e oferece alguns 

benefícios consideráveis em relação a outras topologias. Dentre esses benefícios 
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está o tempo de treinamento, que é extremamente curto. Ela classifica por 

estimação de uma função de distribuição de probabilidade. A PNN é uma rede 

neural implementada a partir do método da janela de Parzen (WASSERMAN, 1993; 

CAUDILL; BUTLER, 1994; DUDA; HART; STORK, 2001), e usa um algoritmo de 

aprendizagem supervisionada. 

A rede PNN ilustrada na figura 3.20 consiste de d unidades de entrada, n 

padrões e c categorias ou classes. Cada padrão forma um produto interno do seu 

vetor de pesos e o vetor de padrões normalizados x, conforme: 

Z � ["\ (3.22) 

onde wt é a transposta da matriz de pesos. 

A função de ativação utilizada pela PNN é exponencial do tipo: 

�	S
 � �]T 3�' ^ (3.23) 

onde S é a entrada do neurônio e o parâmetro s o alisador (desvio padrão) e serve 

para determinar o quanto lisa ou “enrugada” será a superfície de separação dos 

padrões. 

Os dados apresentados à camada de entrada de uma PNN não necessitam 

ser previamente normalizados, pois esta topologia de rede neural possui um 

algoritmo próprio responsável por esta tarefa. Esse algoritmo é executado antes de 

aplicar os valores das entradas aos cálculos dos pesos sinápticos que ficam entre a 

camada de entrada e a camada de padrões, conforme (WASSERMAN, 1993) , vide 

figura 3.20. 

Para cada exemplar do conjunto de treinamento apresentado à PNN, um 

neurônio será disponibilizado, assim, a camada de padrões terá um total de 

neurônios igual ao número de exemplares apresentados à rede na fase de 

treinamento. O número de neurônios na camada de classes (soma) será igual ao 

número de categorias ou classes de representação dos dados de entrada e o 

número de neurônios da camada de decisão (saída) será sempre um, conforme 

(WASSERMAN, 1993; CAUDILL; BUTLER, 1994; DUDA; HART; STORK, 2001). 
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Cada neurônio na camada de classes recebe todas as saídas da camada de 

padrões associadas com uma dada classe. Assim, a saída de cada neurônio i da 

camada de classes é: 

_� � � �	S
 (3.24) 

A saída do neurônio da camada de decisão informa o número da classe mais 

representativa da camada de classes. 

 

 

3.8 SOM – Self-Organizing Map e LVQ – Learning Vect or Quantization  

 

Em classificação de padrões, o primeiro e mais importante passo é a extração 

de características, que normalmente é realizada de uma maneira não-

supervisionada. O objetivo deste primeiro passo é selecionar um conjunto 

razoavelmente pequeno de padrões, no qual está concentrado o conteúdo de 

informação essencial dos dados de entrada (a ser classificado). O SOM é bem 

adequado para a tarefa de seleção de características, particularmente se os dados 

de entrada forem gerados por um processo não linear. 

O segundo passo na classificação de padrões é a classificação propriamente 

dita, onde as características selecionadas dos dados de entrada são atribuídas às 

classes individuais. Embora um mapa auto-organizável seja equipado também para 

realizar a classificação, o procedimento recomendado para se obter o melhor 

desempenho é acompanhá-lo com um esquema de aprendizagem supervisionada.  

Esta abordagem híbrida para classificação de padrões pode tomar diferentes 

formas, dependendo de como o esquema de aprendizagem supervisionada for 

implementado. Um esquema simples é usar um Quantizador Vetorial por 

Aprendizagem (LVQ - Learning Vector Quantization).  
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A quantização vetorial é uma técnica que explora a estrutura subjacente dos 

vetores de entrada para o propósito de compressão de dados. Especificamente, um 

espaço de entrada é dividido em um número de regiões distintas, e para cada região 

é definido um vetor de reconstrução. Quando um novo vetor de entrada é 

apresentado ao quantizador, é determinada inicialmente a região no qual o vetor se 

encontra, e ele é então representado pelo vetor de reconstrução para aquela região. 

Com isso, utilizando uma versão codificada deste vetor de reprodução para 

armazenamento ou transmissão no lugar do vetor de entrada original, pode-se obter 

uma considerável economia em armazenagem ou largura de banda de transmissão, 

em detrimento de alguma distorção. A coleção de possíveis vetores de reconstrução 

é chamada de codebook. 

Um quantizador vetorial com mínima distorção de codificação é chamado de 

quantizador de Voronoi, já que as células de Voronoi em torno de um conjunto de 

pontos em um espaço de entrada correspondem a uma partição daquele espaço de 

acordo com a regra do vizinho mais próximo, baseada na métrica euclidiana. A 

figura 3.21 mostra um exemplo de espaço de entrada dividido em células de Voronoi 

com seus vetores de Voronoi associados (vetores de reconstrução). 

 

Figura 3.21 – Diagrama de Voronoi com duas classes. 
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O algoritmo SOM fornece um método aproximativo para calcular os vetores 

de Voronoi de uma maneira não supervisionada, com a aproximação sendo 

especificada pelos vetores de pesos sinápticos dos neurônios no mapa de 

características. O cálculo do mapa de características pode ser visto como primeiro 

passo de dois estágios para resolver de forma adaptativa um problema de 

classificação de padrões. O segundo estágio é realizado pela Quantização Vetorial 

por Aprendizagem (LVQ), que fornece um mecanismo para o ajuste fino de um 

mapa de características. 

 
Figura 3.22 – Diagrama de blocos da classificação adaptativa de padrões usando SOM e LVQ. 

A Quantização Vetorial por Aprendizagem é uma técnica de aprendizagem 

supervisionada que usa a informação sobre as classes para mover ligeiramente os 

vetores de Voronoi, a fim de melhorar a qualidade das regiões de decisão do 

classificador. Um vetor de entrada x é tomado aleatoriamente do espaço de entrada. 

Se os rótulos de classe do vetor de entrada x e de um vetor de Voronoi w 

concordarem, o vetor de Voronoi w é movido em direção ao vetor de entrada x. Se, 

por outro lado, os rótulos de classe do vetor de entrada x e do vetor de Voronoi w 

discordarem, o vetor de Voronoi w é afastado do vetor de entrada x. O algoritmo de 

Quantização Vetorial por Aprendizagem opera como segue: 

Suponha que o vetor de Voronoi wc seja o mais próximo do vetor de entrada 

xi. Considere que àb represente a classe associada com o vetor de Voronoi wc e �̀! 

represente o rótulo de classe do vetor de entrada xi. O vetor de Voronoi wc é 

ajustado como segue: 

Se `bc � `!d, então: 

�a	L � 1
 � �a	L
 � We�� % �a	L
f (3.25) 

Mapa de 
Características 

(SOM) 

Quantizador Vetorial 
por Aprendizagem 

(LVQ) 

Entrada 
Rótulos 
de classe 

Professor 
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onde 0 < α < 1. 

Se, por outro lado, `bc J `!d, então: 

�a	L � 1
 � �a	L
 % We�� % �a	L
f (3.26) 

Os outros vetores de Voronoi não são modificados. É desejável que a taxa de 

aprendizagem α decresça monotonamente com o número de iterações. Este 

processo de aprendizado também é conhecido como winner-take-all. Diferente do 

SOM, ele não leva em conta a vizinhança do neurônio vencedor.  

 

 

3.9 RBF – Radial Basis Function  

 

Chamada de rede neural de função de base radial, a RBF usa em sua 

camada oculta um tipo especial de função de ativação centrada no centro do vetor 

de um cluster ou subcluster no espaço de características, tal que a função tem uma 

resposta não desprezível para vetores de entrada próximos do seu centro; a função 

de ativação nesta camada é a função de distribuição Normal ou Gaussiana. A 

camada de neurônios de saída soma as saídas dos neurônios da camada oculta, 

isto é, a camada de saída usa uma função de ativação linear. A rede RBF é 

chamada radial porque tem seu raio igual em todas as direções a partir do centro. 

Nenhum dos pesos dos nós de entrada é usado para os nós da camada oculta. Os 

pesos dos nós da camada oculta para os nós da camada de saída provêem 

combinações lineares à saída e assim a descida mais íngreme treinada converge 

para o único mínimo global. Isto torna o treinamento muito rápido e relativamente 

preciso (WASSERMAN, 1993; BISHOP, 1995; HAYKIN, 1999; DUDA; HART; 

STORK, 2001; KECMAN, 2001). A figura 3.23 ilustra a arquitetura de uma rede RBF 

geral. 
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Figura 3.23 – Modelo de uma rede RBF geral. 

Fonte: (KECMAN, 2001). 

As redes neurais RBF, tipicamente, possuem uma camada de entrada e duas 

camadas com neurônios, uma oculta e uma de saída. O modelo ilustrado na figura 

3.23 possui n dimensões de entrada, P neurônios na camada oculta com função de 

ativação Gaussiana e K neurônios na camada de saída. Como a RBF é uma rede 

neural de aprendizado supervisionado, a ela é apresentado um padrão de saída 

desejado para cada padrão de entrada, esse padrão desejado na saída da rede é 

definido pelo vetor d que tem a mesma dimensão da saída da rede, ou seja, K 

elementos. 

 Há dois conjuntos de parâmetros conhecidos na camada oculta: as entradas 

da matriz de centro C e os elementos da covariância da matriz ΣΣΣΣ. A matriz de pesos 

W é desconhecida. O problema é linear tendo como solução: 

g � 	h � ij
 3k (3.20) 

onde: 

k � el3m l.m  n lom fm (3.21) 

abrange todos os vetores de treinamento desejados 

lC � eB3C, B.C, n , BpCfm ,    A � 1, n , q (3.22) 
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 Observe que todos os neurônios da camada de saída compartilham as 

mesmas funções de base radial da camada oculta e que a matriz 	h � ij
 3 é usada 

para calcular os pesos do vetor wk, k = 1, ..., K.  

A função de ativação da camada oculta é não-linear do tipo Gaussiana e pode 

ser descrita por:  

�� � �  kr'	.s'
 (3.23) 

 
onde σ é o desvio padrão da curva de resposta do neurônio. 

A camada de saída possui uma função de ativação linear do tipo: 

HC � ∑ �C�C5C∑ �CC  (3.24) 

 

 A atualização da matriz de pesos W é calculada pela eq.(3.25): 

�C�	L � 1
 � �C�	L
 � 6	BC % �C
�C (3.25) 

onde: 

wkp = peso entre o neurônio k da camada oculta e o neurônio p da camada de saída; 

dk = saída desejada para o neurônio k na camada de saída; 

yk = saída do neurônio k da camada de saída; e 

η = coeficiente da taxa de aprendizagem ( tipicamente << 1.0). 

 

 

3.10 Classificação e Reconhecimento de Padrões  

 

O conceito de classificação envolve o aprendizado de semelhanças e 
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diferenças de padrões que são abstrações de instâncias de objetos em uma 

população de objetos não idênticos. Ou seja, é o processo de agrupamento de 

objetos ao mesmo tempo em classes (subpopulações) de acordo com suas 

semelhanças ou similaridades percebidas. 

O conceito de reconhecimento refere-se à capacidade de um sistema em 

reconhecer um determinado padrão selecionado de um conjunto de padrões 

previamente observados ou aprendidos. Assim, classificação é uma forma de 

aprender, enquanto que reconhecimento é uma forma de argumentar. 

O quadro 3.6 define apresenta a definição de padrão segundo o dicionário da 

língua portuguesa Aurélio. 

No dicionário Aurélio: Padrão significa “1. Modelo oficial de pesos e medidas. 2. 

Aquilo que serve de base ou norma para a avaliação de qualidade ou 

quantidade.” 

Quadro 3.6 – Definição de padrão segundo o Dicionário Aurélio. 

Um ser humano pode reconhecer a face de um amigo em uma multidão, 

caracteres e palavras sobre uma página impressa, a voz de uma pessoa conhecida, 

canções favoritas, padrões de tecidos de uma roupa, etc. Os mamíferos são 

excelentes reconhecedores. O pré processamento de sinais é então mapeado em 

uma equação de reconhecimento do objeto. Aqui um padrão será tomado como uma 

primitiva.  

O processo de reconhecimento é descrito na figura 3.24, onde temos vários 

subconjuntos _1, . . , _4 de uma população v de objetos não identificados. 
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Figura 3.24 – Processo de Reconhecimento/Classificação de padrões. 

Fonte: (LOONEY, 1997) 

Mais formalmente, dada uma população v de objetos não identificados, onde 

cada um é representado por vetor de padrão N-dimensional de medidas ou cadeia 

de símbolos, ou mais geralmente, uma estrutura de dados. Estes são usualmente 

convertidos em conjuntos de vetores de características N-dimensional. Dessa forma, 

podemos considerar v como sendo um conjunto de vetores de características N-

dimensional. Por outro lado, suponha que v esteja subdividido nas classes _1, . . . , _A 

desconhecidas. O problema de classificação (PAVEL, 1989) apud LOONEY, 1997 é: 

Decida se os múltiplos vetores de características fazem parte ou não da mesma 

amostra ou de classes de equivalência deferente. O problema de reconhecimento é: 

Decida se qualquer vetor de características da amostra dada é ou não um vetor de 

entrada, ou um conjunto daqueles vetores de entrada, tal que representa uma 

classe. 

Metodologias de reconhecimento e classificação podem ser categorizadas, 

ainda que haja alguma sobreposição. A primeira categoria é a área histórica, 

chamada reconhecimento de padrão estatístico (FISHER, 1936) apud LOONEY, 

1997. 
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As distribuições de probabilidades de diferentes subconjuntos de populações 

para alguma característica singular < podem se sobrepor, conforme mostrado na 

figura 3.25. Aqui �w	�| 3̀
 e �w	�|`.
 são funções de densidade de probabilidade para 

variáveis randômicas de característica < �  <	3
 e < �  <	.
 para as classes 1 e 2,  

respectivamente. 

fx(x|C1) fx(x|C2)

Fronteira de 

decisão

Classe 

C1

Classe 

C2

 
Figura 3.25 – Distribuições de uma característica para duas classes. 

Fonte: (HAYKIN, 1999) 

As figuras 3.26(a) e 3.26(b) mostram a separação das classes 1 e 2 de forma 

linear e não linear, respectivamente. 

 

Figura 3.26 – Separação linear e não linear em espaço de características com (a) linear e (b) não linear. 

Fonte: (LOONEY, 1997). 

 

 



71 
 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 3 – Redes Neurais Artificiais 

3.11 Aproximação de Funções 

 

A topologia de rede MLP é bastante flexível, possibilitando-nos empregá-la 

com relativa simplicidade tanto para a solução de problemas de Classificação de 

Padrões, quanto para estimação de funções genéricas, como um Aproximador 

Universal de Funções. 

Segundo (NASCIMENTO Jr., YONEYAMA, 2002) o Teorema de Kolmogorov 

é uma solução apresentada pelo criador do mesmo para o 13º problema proposto 

pelo Prof. David Hilbert durante o Congresso Internacional de Matemática, realizado 

em Paris no ano de 1990. 

� Teorema de Kolmogorov (1957):  FONTE: (NASCIMENTO Jr., YONEYAMA, 2002, pp. 120) 

“Uma função contínua f:[0,1]n → R, com n ≥ 2, pode ser representada na 

forma 

�	�3, n , ��
 � � y5 �� ��5	��

�

�23
�

.�z3

523
 (3.31) 

onde hj e gij são funções contínuas de 1 variável e gij são funções 

monotônicas crescentes, fixas e independentes da especificação de f.” 

O Teorema de Kolmogorov esbarra no fato de serem fornecidos 

procedimentos construtivos para h e g e também não garantir que se possa arbitrar 

h e g, tornando-se, por exemplo, funções sigmoidais ou lineares, como as redes 

neurais se apresentam usualmente apud NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2001. 

Este Teorema foi apresentado em (PERETTO, 1992; SCHALKOFF, 1992; 

HAYKIN, 1999; NASCIMENTO Jr., YONEYAMA, 2002) e muitos outros textos de 

boa qualidade, disponíveis na literatura sobre o assunto. Entretanto, (SCARSELLI, 

TSOI, 1998; HORNIK, STINCHCOMBE, WHITE, 1989; FUNAHASHI, 1989; IRIE, 

MIYAKE, 1989) estenderam e adaptaram os resultados para o caso específico de 
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redes neurais apud NASCIMENTO Jr.; YONEYAMA, 2001. Todavia, (CYBENKO, 

1989) faz referência a funções σ: R → R, ditas sigmoidais conforme eq.(3.32). 

{	�
 � �1 �� � |  �∞0 �� � |  %∞ � (3.32) 

 

� Teorema de Cybenko (1989):  FONTE: (NASCIMENTO Jr., YONEYAMA, 2002, pp. 120) 

“Seja f:[0,1]n → R, uma função contínua e σ:R→R uma função contínua 

sigmoidal. Então, dado ε > 0, existe 

�}~	�, �
 � � D5{*�5m� � =-
~

523
 

(

3.33) 

onde wj  Rn e vj  R, de forma que: 

|�}~	�, �
 %  �	�
| � �, F?+? GHBH � �  e0,1f� 
(

3.34) 

.” 

Cybenko possui um segundo Teorema que diz que redes neurais com uma 

camada oculta com os neurônios dotados de funções de ativação do tipo sigmoidal e 

uma camada com neurônios com função do tipo linear são suficientes para 

aproximar funções contínuas sobre um hipercubo unitário [0,1]n. Entretanto, 

acrescentando mais uma camada pode-se realizar um escalonamento, de modo que 

o domínio possa ser estendido a paralelepípedos da forma [xmin,xmax]n 

(NASCIMENTO Jr., YONEYAMA, 2002). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

 

Esta proposta envolve o desenvolvimento de algoritmos baseados em RNAs 

para resolver problemas de classificação e localização de faltas em linhas de 

transmissão (LTs) de alta tensão. Para solucionar este problema utilizaremos três 

topologias de RNAs para a classificação do tipo de falta e duas para a estimação da 

distância de ocorrência da falta em relação ao terminal local da LT analisada. As 

topologias das RNAs adotadas para as experiências estão listadas na tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Topologias das RNAs adotadas para solução da corrente proposta. 

RNAs Classificadoras  RNAs Estimadoras  
MLP – Perceptron Multicamadas MLP – Perceptron Multicamadas 

PNN – Rede Neural Probabilística RBF – Função de Base Radial 
LVQ – Quantização Vetorial por Aprendizagem - 

  

Note que a topologia MLP foi selecionada tanto para exercer a função de 

classificação do tipo de falta, quanto de estimação da distância, pois ela trabalha 

muito bem nas duas modalidades. As demais topologias selecionadas para 

classificação do tipo de falta são normalmente empregadas como classificadoras de 

padrões. Para a estimação da distância da falta, a topologia RBF foi selecionada 

para ser comparada com a MLP estimadora, pois a RBF também tem a habilidade 

para aproximação universal de funções (KECMAN, 2001) e, conforme a literatura, 

ela evita mínimos locais de forma mais precisa do que a MLP, além de possuir uma 

arquitetura muito simples e compacta, vide capítulo 3. 

Dessa forma, o objetivo desta proposta se resume nas comparações dos 

resultados obtidos por todas as configurações das RNAs selecionadas, em ambas 

as aplicações como classificadoras e estimadoras, de forma a podermos avaliá-las 

quantitativa e qualitativamente, para cada aplicação. 
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Como se pode notar na tabela 4.1, quatro topologias de RNAs foram 

selecionadas para resolver as duas etapas do problema. É notório que a topologia 

MLP desempenha muito bem tanto o papel de classificadora de padrões quanto o de 

aproximadora de funções, e por ser muito aplicada na solução de problemas dos 

tipos apresentados nesta proposta é que ela foi selecionada para os dois casos. As 

topologias MLP, PNN e RBF usam algoritmos de aprendizagem supervisionada, 

enquanto que a LVQ pode ser classificada como híbrida, ou seja, ela possui uma 

camada oculta com um SOM – Self-Organizing Map (Mapa Auto-Organizável) que é 

não-supervisionado, e em sua saída há uma rede com algoritmo de aprendizagem 

supervisionada. Entretanto, (KOHONEN, 2001) classifica a LVQ como a versão 

supervisionada do SOM. 

A geração dos dados para os conjuntos de treinamento e testes, as 

implementações das RNAs e todos os ensaios realizados no decorrer deste trabalho 

foram feitos com rotinas desenvolvidas especificamente para essas finalidades 

usando a linguagem de programação do MATLAB e seu pacote de redes neurais 

Neural Networks Toolbox em um computador pessoal com processador Pentium 4 

Hyper-Threading Technology de marca Intel operando em 3,2 GHz e contendo 2 GB 

de RAM, rodando sobre o Sistema Operacional Windows XP Professional Service 

Pack 2, e posteriormente Service Pack 3. É importante frisar que estas 

configurações de software e hardware não são as mínimas exigidas para os ensaios, 

mas a infra-estrutura disponível para a implementação e realização dos 

experimentos necessários à corrente proposta. 

 

 

4.1 Proposta do Classificador e Localizador de Falt as com RNAs 

 

A presente proposta pode ser resumida através do diagrama de blocos de 

funcionalidades do classificador e localizador digital de faltas ilustrado na figura 4.1. 

Note que este diagrama possui três grandes blocos que são, na seqüência de fluxo 
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dos dados, o Módulo da Rede Elétrica, o Módulo de Aquisição e Pré Processamento 

dos Dados da L.T. e o Módulo Principal. 

 

Figura 4.1 – Diagrama de blocos do classificador e localizador digital de faltas proposto. 

No diagrama de blocos da figura 4.1, o Módulo da Rede Elétrica representa 

qualquer uma das linhas de transmissão selecionadas para nossos experimentos. O 

Módulo de Aquisição e Pré Processamento dos Dados da L.T. tem a função básica 

de capturar os sinais provenientes da linha de transmissão e prepará-los para o 
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módulo seguinte. O Módulo Principal é o conjunto dos componentes que compõem a 

nossa proposta real para a classificação e localização de faltas na LT em análise. 

Este diagrama de blocos será descrito em detalhes nos próximos itens. 

 

 

4.1.1 Módulo da Rede Elétrica 

 

Este módulo representa o modelo simplificado das redes elétricas escolhidas 

para as simulações do problema proposto. Consideramos que esteja implícita a 

existência dos TP’s e TC’s, bem como outros dispositivos necessários à 

disponibilização dos sinais da LT para o Módulo de Aquisição e Pré Processamento 

dos Dados da L.T., no modelo apresentado. 

No modelo ilustrado neste módulo l é o comprimento da linha, L é o terminal 

local, R o remoto, F precedido do desenho de um relâmpago é o ponto da LT onde 

ocorreu a falta, Df é a distância da falta em relação L e Rf é a resistência da falta. Há, 

ainda, a tensão nominal da linha que não aparece na ilustração. 

 

 

4.1.2 Módulo de Aquisição e Pré Processamento dos D ados da L.T. 

 

Este módulo representa o conjunto de recursos necessários à obtenção dos 

sinais elétricos provenientes da LT, em situação de falta. Internamente a este 

módulo existem dois blocos, Aquisição dos Sinais da L.T. e Obtenção dos Fasores. 

O bloco Aquisição dos Sinais da L.T. representa uma interface eletrônica 

dotada de proteção e acondicionamento, filtragem analógica e conversão de 
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analógico para digital (A/D) dos sinais provenientes da LT. O bloco Obtenção dos 

Fasores foi implementado na linguagem do MATLAB para gerar os 12 fasores das 

tensões e correntes do terminal local e remoto, mas disponibiliza somente os 

módulos das 3 tensões e das 3 correntes de cada terminal da linha, nesta 

seqüência, vide figura 4.1, perfazendo-se, assim, um total de 12 valores que serão 

usados como entradas das redes neurais, conforme aparecem no retângulo que 

representa esse bloco e indicado pelo rótulo 12 nas duas setas que apontam para os 

blocos das redes neurais no Módulo Principal. Internamente ao bloco Obtenção dos 

Fasores já está incorporada a subrotina de normalização (pré processamento) dos 

módulos dos fasores das tensões e correntes. O critério de normalização será 

apresentado mais adiante, ainda neste capítulo. 

 

 

4.1.3 Módulo Principal 

 

Este é o bloco de fato implementado e analisado no decorrer desta proposta. 

Note que há quatro pequenos blocos internamente a ele, que são: RNA 

Classificadora do Tipo da Falta, Lógica de Controle, Base de Pesos Congelados e 

RNA Estimadora da Distância da Falta. 

Cada um destes blocos será detalhado nos próximos quatro subitens. 

 

 

4.1.3.1 RNA Classificadora do Tipo da Falta 

 

Este bloco representa, de fato, o algoritmo da rede neural classificadora do 

tipo da falta ocorrida, conforme explicitado em parágrafos anteriores. Entretanto, 
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conforme apresentado na tabela 4.1, foram selecionadas três diferentes topologias 

de RNAs para esta finalidade. O algoritmo implementado neste bloco será de uma, e 

somente uma rede neural, que poderá ser MLP, ou PNN ou LVQ. Consideramos que 

ao iniciar o sistema proposto esta rede entre em operação imediatamente, ficando a 

espera do exemplar de entrada para classificá-lo.  

O formato da entrada dos dados é o mesmo para os três algoritmos, tendo 12 

parâmetros representando um padrão ou exemplar apresentado à rede neural, 

conforme apresentado, anteriormente, no item Módulo de Aquisição e Pré 

Processamento dos Dados da L.T.. Estes parâmetros são aqueles mostrados no 

bloco Geração dos Fasores, vide seta com o rótulo 12 originado no bloco Geração 

dos Fasores e chegando ao bloco em estudo. Entretanto, três situações devem ser 

consideras, a primeira é a fase de treinamento da rede neural, a segunda é a de 

teste, enquanto que a terceira é o seu uso definitivo. 

Conforme explicitado anteriormente, estas três topologias de RNAs fazem uso 

de algoritmos de aprendizagem supervisionada, portanto, nas três etapas citadas 

teremos dois formatos de dados a serem apresentados à rede, onde o formato para 

a fase de treinamento é constituído das 12 variáveis (módulos dos fasores das 

tensões e correntes do terminal local e remoto) já citadas para cada exemplar a ser 

aprendido pela rede neural mais os padrões correspondentes desejados na sua 

camada de saída. Entretanto, nas fases de teste e uso definitivo da rede neural o 

formato dos dados apresentados é constituído apenas pelas 12 variáveis, que 

representam o padrão ou exemplar a ser analisado, dando como resposta o tipo da 

falta em análise. 

Cada uma das topologias selecionadas tem um formato de saída particular, 

sendo que o da rede MLP tem 4 saídas binárias representando o tipo da falta 

através das três fases A, B , C e do neutro ou terra T da linha de transmissão. A 

rede PNN tem somente uma saída que representa o tipo da falta no formato decimal, 

e a rede LVQ possui 10 saídas binárias, onde cada saída representa um tipo de 

falta. Os formatos dos dados citados serão apresentados detalhadamente no 

momento em que serão, de fato, gerados e usados. 
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A rede neural implementada neste bloco disponibilizará o tipo da falta 

determinado para a entrada do bloco Lógica de Controle. 

 

 

4.1.3.2 Lógica de Controle 

 

A primeira função deste bloco é disparar a chave seletora SLPesos para 

selecionar e carregar a matriz de pesos determinados e congelados na fase de 

treinamento da rede neural estimadora da distância da falta de acordo com o tipo de 

falta classificada pela rede neural classificadora. Em seguida, o mesmo sinal deve 

disparar a chave CHFasores para disponibilizar os 12 módulos dos fasores das tensões 

e correntes obtidos da LT na situação de falta, para a rede neural estimadora da 

distância da falta. Ainda, independentemente da seqüência anterior, o bloco Lógica 

de Controle deve apresentar o tipo da falta classificada ao usuário, através de uma 

interface visual local. 

 

 

4.1.3.3 Base de Pesos Congelados 

 

Este bloco contém os conjuntos de pesos que foram determinados e 

congelados na fase de treinamento da rede neural estimadora da distância da falta. 

O total de conjuntos de pesos corresponde ao número de classes ou categorias de 

faltas, que são Trifásica, Fase-Terra, Dupla-Fase e Dupla-Fase-Terra num total de 4 

para a topologia MLP. Para a rede RBF foram utilizadas as próprias descrições dos 

tipos das faltas, num total de 10, que são para a classe Trifásica (ABC), Fase-Terra 

(AT, BT e CT), Dupla-Fase (AB, BC e CA) e Dupla-Fase-Terra (ABT, BCT e CAT), 

conforme mostrado na tabela 4.2. A seleção do conjunto de pesos congelados é 
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controlada pelo bloco Lógica de Controle e disparada através da chave seletora 

SLPesos. 

Tabela 4.2 – Classes ou Categorias e Tipos das faltas consideradas. 

Classe da Falta Tipo da Falta Codificação Decimal 
Codificação Binário 

  A B C T   

Trifásica ABC 1   1 1 1 0   

Fase-Terra 
AT 2   1 0 0 1   
BT 3   0 1 0 1   
CT 4   0 0 1 1   

Dupla-Fase 
AB 5   1 1 0 0   
BC 6   0 1 1 0   
CA 7   1 0 1 0   

Dupla-Fase-Terra 
ABT 8   1 1 0 1   
BCT 9   0 1 1 1   
CAT 10   1 0 1 1   

Legenda: A – Fase A; B – Fase B; C – Fase C; T – Terra 

 

 

4.1.3.4 RNA Estimadora da Distância da Falta 

 

Esta rede neural pode ser do tipo MLP ou RBF, conforme apresentado na 

tabela 4.1. Entretanto, ela só entra em operação depois que a rede classificadora 

determina o tipo da falta em análise e o bloco Lógica de Controle seleciona o 

conjunto de pesos correspondente ao tipo de falta através do seletor SLPesos na Base 

de Pesos Congelados, seguindo a liberação das variáveis de entrada pela chave 

CHFasores. Note que as variáveis de entrada são as mesmas utilizadas para se 

classificar o tipo da falta. Concluída a carga dos pesos congelados e a liberação das 

variáveis de entrada, então a rede estima a distância da falta em relação ao terminal 

L, e disponibiliza este valor ao usuário através de uma interface visual local. 

Com a finalização desta fase teremos a solução completa do problema 

proposto, que constitui na classificação do tipo da falta e a estimação da distância 

em que mesma ocorreu do terminal L, aplicando as topologias de RNAs 

selecionadas. 
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4.2 Linhas de Transmissão Analisadas 

 

As redes elétricas simuladas no MATLAB consistem, basicamente, na linha de 

transmissão e nos equivalentes de curto circuito vistos pela linha no terminal local e 

remoto. Esta modelagem simplificada do sistema é perfeitamente adequada, pois 

somente os módulos dos fasores das tensões e correntes em regime permanente 

são utilizados nos métodos de localização de falta estudados neste trabalho, ou 

seja, possíveis diferenças na resposta transitória em relação aos casos com 

representação mais detalhada da rede elétrica não devem levar a diferenças nos 

valores da distância de falta calculados, pois não foram considerados erros de 

medição de TC´s e TP´s, saturação de TC´s nem a presença da componente 

contínua. A figura 4.2 ilustra o modelo simplificado da rede elétrica adotada neste 

trabalho, a qual será utilizada para a representação de todas as linhas de 

transmissão escolhidas. 

As diferenças entre as redes elétricas analisadas são o nível de tensão 

nominal, o comprimento da linha de transmissão e os valores ajustados dos seus 

equivalentes. 

No modelo de rede elétrica ilustrado na figura 4.2 l é o comprimento da linha, 

F é o local onde a falta ocorreu entre o terminal local L e o remoto R, Df e Rf são a 

distância e resistência da falta, respectivamente. O equivalente local está 

identificado por Equiv. Local e o remoto por Equiv. Remoto. O desenho na forma de 

raio representa a falta propriamente dita. A distância da falta e o seu tipo são as 

incógnitas do problema a ser resolvido na proposta do corrente trabalho. 

 

Figura 4.2 – Modelo simplificado das redes elétricas simuladas. 
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Na tabela 4.3 estão as tensões e os comprimentos considerados para as 

linhas de transmissão selecionadas. 

Tabela 4.3 – Níveis de tensão e comprimentos considerados das linhas de transmissão selecionadas. 

Tensão Nominal (kV)  Comprimento da Linha llll (km)  
138 100 
440 235 
500 100 

  

Os níveis de tensão utilizados e os comprimentos das linhas foram escolhidos 

de forma a reproduzir, aproximadamente, algumas configurações reais de redes 

existentes no Brasil. 

 

 

4.3 Linha de Transmissão de 138 kV / 100 km – Circu ito Simples 

 

O nível de tensão de 138 kV é um dos mais utilizados no Brasil, 

principalmente para transmissão de energia a curtas distâncias, apesar de existirem 

casos, tais como na Região Centro-Oeste, em que esse nível de tensão também é 

utilizado para transmissão a longas distâncias, da ordem de 200 km, devido à 

existência de centros consumidores afastados, mas com um montante de consumo 

não condizente com transmissão de tensões mais altas. Os sistemas de proteção de 

linhas desse tipo normalmente não apresentam canais de comunicação entre os 

terminais, por serem empreendimentos de complexidade menor em relação às 

linhas de tensão mais alta. Dessa forma, os algoritmos que utilizam somente os 

dados de um dos terminais têm nessas linhas seu maior potencial de aplicação. 

Entretanto, todos os ensaios levam em consideração dois terminais nas linhas 

adotadas. A seguir serão apresentados os parâmetros elétricos da linha de 

transmissão de 138 kV / 100 km a serem usados na geração dos dados para os 

conjuntos de treinamento e testes das RNAs. 
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Para a resistividade do solo considerou-se o valor de 1000 Ωm e os dados 

dos cabos condutores, cabos guarda e respectivas flechas (para vão de 350 m) são 

os seguintes: 

Tabela 4.4 – Características dos cabos e dados adicionais – linha de 138 kV. 
Cabo Tipo  Diâmetro Externo  Resistência (25 oC) Flecha (25 oC) 

Condutor Linnet 1,829 cm 0,1746 Ω/km 8 m 
Guarda EHS 0,953 cm 4,19 Ω/km 5,5 m 

  

Nas simulações com o MATLAB foram considerados diferentes modelos de 

linha, sendo o principal aquele que usa parâmetros distribuídos seqüenciais na 

freqüência de 60 Hz, considerando a linha perfeitamente transposta. 

Tabela 4.5 – Parâmetros seqüenciais da linha de 138 kV. 
Seqüência Zero  Seqüência Positiva  

r0 (Ω/km) x0 (Ω/km) c0 (nF/km) r1 (Ω/km) x1 (Ω/km) c1 (nF/km) 
0,3705 1,8421 5,6908 0,19089 0,4960 10,981 

  

� Equivalente visto pela linha de 138 kV 

Tabela 4.6 – Parâmetros seqüenciais dos equivalentes de 138 kV. 
Terminal  Seqüência Zero (Ω) Seqüência Positiva ( Ω) 

Local 0,444+14,81j 0,635+21,16j 
Remoto 0,571+19,04j 0,816+27,21j 

  

A figura 4.3 ilustra a estrutura da linha de transmissão de 138 kV utilizada. 
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Figura 4.3 – Torre da linha de 138 kV. Fonte: (PEREIRA, 2003) 
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4.4 Linha de Transmissão de 440 kV / 235 km – Circu ito Duplo 

 

O sistema de transmissão em São Paulo tem como sua principal rede, a de 

440 kV da CTEEP da qual foi selecionada a linha Cabreúva-Bauru de circuito duplo 

com 235 km de comprimento, para ser analisada. Essa linha é constituída de 

condutores Grosbeak, bundle de 4 condutores com espaçamento de 40 cm e cabo 

guarda de diâmetro 3/8" em aço. A seguir serão apresentados os parâmetros 

elétricos da linha de transmissão de 440 kV / 235 km a serem usados na geração 

dos dados para os conjuntos de treinamento e testes das RNAs. 

Para a resistividade do solo considerou-se o valor de 1000 Ωm e os dados 

dos cabos condutores, cabos guarda e respectivas flechas (para vão de 350 m) são 

os seguintes: 

Tabela 4.7 – Características dos cabos e dados adicionais – linha de 440 kV. 
Cabo Tipo  Diâmetro Externo  Resistência (25 oC) Flecha (25 oC) 

Condutor Grosbeak 2,515 cm 0,0995 Ω/km 10,0 m 
Guarda Alumoweld 3/8” 0,953 cm 1,876 Ω/km 8,0 m 

  

Nas simulações com o MATLAB foram considerados diferentes modelos de 

linha, sendo o principal aquele que usa parâmetros distribuídos seqüenciais na 

freqüência de 60 Hz, considerando a linha perfeitamente transposta. 

Tabela 4.8 – Parâmetros seqüenciais da linha de 440 kV. 
Seqüência Zero  Seqüência Positiva  

r0 (Ω/km) x0 (Ω/km) c0 (nF/km) r1 (Ω/km) x1 (Ω/km) c1 (nF/km) 
0,3705 1,1258 7,4077 0,0246 0,3075 14,0318 

  

� Equivalente visto pela linha de 440kV 

Tabela 4.9 – Parâmetros seqüenciais dos equivalentes de 440 kV. 
Terminal  Seqüência Zero (Ω) Seqüência Positiva ( Ω) 

Local 2,4837+17,201j 1,2392+19,287j 
Remoto 8,7705+40,277j 1,0894+15,89j 

  

A linha de transmissão de 440 kV utilizada possui a seguinte estrutura. 
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Figura 4.4 Torre da Linha de 440 kV. Fonte: CTEEP 

 

 

4.5 Linha de Transmissão de 500 kV / 100 km – Circu ito Simples 

 

O nível de tensão de 500 kV foi escolhido por ser de ampla aplicação no 

sistema elétrico brasileiro, principalmente para transmissão de grandes blocos de 

energia a longas distâncias, apesar de em alguns casos existirem linhas dessa 

classe de tensão com comprimentos da ordem de 200 km. Além disso, devido a sua 

grande importância, essas linhas costumam possuir canal de comunicação entre os 

terminais, o que torna interessante a utilização de algoritmos de localização de falta 

que usam dados de ambos os terminais da linha. A seguir serão apresentados os 

parâmetros elétricos da linha de transmissão de 500 kV / 100 km a serem usados na 

geração dos dados para os conjuntos de treinamento e testes das RNAs. 

Para a resistividade do solo considerou-se o valor de 1000 Ωm e os dados 

dos cabos condutores, cabos guarda e respectivas flechas (para vão de 450 m) são 

os seguintes: 
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Tabela 4.10 – Características dos cabos e dados adicionais – linha de 500 kV. 
Cabo Tipo  Diâmetro Externo  Resistência (25 oC) Flecha (25 oC) 

Condutor Grosbeak 2,515 cm 0,0995 Ω/km 16,3 m 
Guarda EHS 0,953 cm 4,19 Ω/km 13,0 m 

  

 Os condutores são compostos por grupo de 4 cabos com espaçamento 

uniforme de 40 cm. 

Os parâmetros seqüenciais são os seguintes: 

Tabela 4.11 - Parâmetros seqüenciais da linha de 500 kV. 
Seqüência Zero  Seqüência Positiva  

r0 (Ω/km) x0 (Ω/km) c0 (nF/km) r1 (Ω/km) x1 (Ω/km) c1 (nF/km) 
0,3753 1,4097 8,5697 0,0256 0,3264 13,5028 

  

� Equivalente visto pela linha de 500 kV 

Tabela 4.12 – Parâmetros seqüenciais dos equivalentes de 500 kV. 
Terminal  Seqüência Zero (Ω) Seqüência Positiva ( Ω) 

Local 0,568+16,885j 0,546+21,112j 
Remoto 2,444+27,058j 0,93+22,601j 

  

A linha de transmissão de 500 kV utilizada possui a seguinte estrutura. 
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Figura 4.5 – Torre da linha de 500 kV. Fonte: (PEREIRA, 2003) 



87 

 

 

Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

 

Capítulo 4 – Metodologia 

4.6 Geração dos Dados para Treinamento e Testes das  RNAs 

 

Os conjuntos de dados usados para treinamento e testes das RNAs propostas 

foram gerados levando-se em consideração diversos parâmetros da linha, dentre 

estes parâmetros estão a resistência da falta Rf, distância de falta Df e os fasores 

das tensões e correntes trifásicas em ambos os terminais L e R, em regime 

permanente. 

Os dados foram gerados por um conjunto de rotinas escritas na linguagem 

própria do MATLAB. Essas rotinas foram escritas e cedidas por (PEREIRA, 2003), 

porém adaptadas ao contexto do presente trabalho. O processo de geração desses 

conjuntos de amostras está descrito no diagrama de fluxo de dados da figura 4.6. 

 

Figura 4.6 – Fluxo de geração da base de dados para simulações com as RNAs. 
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Note que na figura 4.6 os 12 Fasores Gerados foram disponibilizados na 

forma de suas partes reais e imaginárias, dando um total de 24 variáveis, entretanto, 

somente as variáveis reais, que são os módulos dos fasores, foram utilizadas na 

constituição dos padrões de entrada para treinamento e testes das redes neurais. 

A tabela 4.13 apresenta os demais parâmetros utilizados para a geração dos 

conjuntos de dados de treinamento e testes. Observe que foram gerados três 

conjuntos de dados chamados Treinamento, Testes1 e Testes2 para cada linha de 

transmissão. 

Tabela 4.13 – Parâmetros para geração dos conjuntos de treinamento e testes de simulação das RNAs. 
Parâmetros de 

Simulação Treinamento Testes1 Testes2 

Distância de Falta (% do 
comprimento da LT em 

km) 

10-3;10;20;30;40; 
50;60;70;80;90;100 

2;3;5;7;11; 
13;17;19;23;29; 
31;37;41;43;47; 
53;59;61;67;71; 
73;79;83;89;97 

4;6;8;12;15; 
18;21;25;27;33; 
35;39;42;45;49; 
51;55;57;64;69; 
72;65;81;85;87 

Resistência de Falta (Ω) 
10-3;1;2;5;10; 

20;50;100 
11;23;37;61;97 7;19;31;59;89 

Defasagem Uint L-R (°) -25;-20;-15;-10;-5; 
0;5;10;15;20;25 

-27;-22;-17;-12;-7; 
-2;3;8;13;18;23 

-23;-18;-13;-8;-3; 
2;7;12;17;22;27 

  

Note que a tabela 4.13 contém 3 linhas, Distância de Falta  com seus valores 

dados em porcentagens do comprimento da linha de transmissão em quilômetros, 

com 61 valores diferentes, sendo 11 para o conjunto Treinamento e 25 para cada 

um dos outros dois conuntos; dessa forma podemos explorar muitas possibilidades 

de faltas com base neste parâmetro. Observe que os valores desta linha para a 

coluna Testes1  são todos números primos menores do que 100. Estes números 

foram escolhidos somente para garantir que não haveriam valores repetidos na 

coluna Treinamento , além de facilitar o nosso trabalho na geração dos mesmos. 

Ainda tratando das porcentagens do comprimento da LT, observe que o critério de 

escolha dos valores para a coluna Testes2  também foi muito simples, ou seja, 

simplesmente escolhemos valores que não fossem primos e nem múltiplos de 10, 

como ocorre na seqüência adotada para a coluna Treinamento , com excessão do 

valor 10-3. Na linha Resistência de Falta   existem 18 valores diferentes para os três 

conjuntos de dados, isto é, 8 valores para o conjunto Treinamento e 5 para cada um 

dos conjuntos de dados Testes1 e Testes2, e na linha Defasagem Uint L-R, que 

reflete o ângulo em graus da defasagem entre os sinais do terminal local e remoto, 
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há um total de 33 valores diferentes, 11 para cada conjunto de dados. Para esta 

linha temos os valores das colunas Testes1  e Testes2  invertidos. 

A tabela 4.2 foi repetida aqui, com suas duas primeiras colunas renomeadas, 

apenas para facilitar o entendimento do processo em análise e referida como tabela 

4.14 mostrando as 4 categorias de curtos circuitos com um total de 10 tipos de faltas 

considerados em nosso estudo. 

Tabela 4.14 – Tipos de faltas considerados em nossos experimentos. 

Tipo da Falta Elementos envolvidos Codificação Decimal Codificação Binário  
  A B C D   

Trifásica ABC 1   1 1 1 0   

Fase-Terra 
AT 2   1 0 0 1   
BT 3   0 1 0 1   
CT 4   0 0 1 1   

Dupla-Fase 
AB 5   1 1 0 0   
BC 6   0 1 1 0   
CA 7   1 0 1 0   

Dupla-Fase-Terra 
ABT 8   1 1 0 1   
BCT 9   0 1 1 1   
CAT 10   1 0 1 1   

Legenda: A – Fase A; B – Fase B; C – Fase C; T – Terra 

Observe que a coluna Codificação em Decimal  representa os tipos de faltas 

que serão apresentadas às redes PNN e LVQ como suas saídas desejadas, 

enquanto que a coluna Codificação em Binário  representa os tipos de faltas que 

serão apresentadas à rede MLP, também como saídas desejadas. Lembrando que 

estes padrões serão utilizados somente nos casos de classificação do tipo da falta. 

Nos casos de estimação da distância da falta, serão apresentadas às redes MLP e 

RBF, como saídas desejadas, as distâncias geradas para as simulações 

correspondentes, em quilômetros. 

Objetivando explorar uma variedade maior de experimentos com as RNAs, 

sem alterar as quantidades de amostras nos conjuntos de dados tanto de 

treinamento quanto de testes, decidimos incluir valores multiplicadores para os 

equivalentes das linhas de transmissão em ambos os terminais local e remoto, para 

os conjuntos de dados de testes Testes1 e Testes2. 

A estes valores multiplicadores nós chamamos de fatores multiplicadores para 

os equivalentes das LTs na geração das bases de dados de testes. O que nos 

motivou a produzir tais fatores multiplicadores foi a tentativa de explorar um número 
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maior de possíveis situações adversas que, por ventura, possam ocorrer na ocasião 

de uma falta. A tabela 4.15 mostra os fatores multiplicadores dos equivalentes para 

a geração dos dados das bases Testes1 e Testes2 e são aplicados da forma como 

aparecem, porém, é importante frisar que os mesmos não afetam as quantidades de 

exemplares gerados para estas bases de dados. Os fatores multiplicadores para os 

equivalentes na geração dos conjuntos Treinamento têm seus valores unitários. 

Tabela 4.15 – Fatores multiplicadores dos equivalentes, para a geração dos dados de treinamento e testes das 
RNAs. 

Conjunto de Dados Testes1 Conjunto de Dados Testes2 

Terminal Local Terminal Remoto Terminal Local Terminal Remoto 
0,7 0,7 0,8 0,8 
0,7 0,9 0,8 1,0 
0,7 1,1 0,8 1,2 
0,7 1,5 0,8 1,4 
0,9 0,7 1,0 0,8 
0,9 0,9 1,0 1,0 
0,9 1,1 1,0 1,2 
0,9 1,5 1,0 1,4 
1,1 0,7 1,2 0,8 
1,1 0,9 1,2 1,0 
1,1 1,1 1,2 1,2 
1,1 1,5 1,2 1,4 
1,5 0,7 1,4 0,8 
1,5 0,9 1,4 1,0 
1,5 1,1 1,4 1,2 
1,5 1,5 1,4 1,4 

 

Cada um dos três tipos de conjuntos de dados para treinamento e testes das 

RNAs foi gerado com os tipos de faltas conforme apresentados na tabela 4.16. 

Conforme se observa na tabela 4.16, há 14 tipos de conjuntos de dados 

envolvendo as 10 faltas. Cada tipo de conjunto de dados foi gerado 3 vezes, ou seja, 

Treinamento, Testes1 e Testes2. Para cada linha de transmissão foram gerados 3 

conjuntos de dados de cada tipo, fazendo-se um total de 42 arquivos, desta forma, 

no total foram produzidos 126 arquivos contendo milhares de amostras 

representando situações de ocorrências de faltas.  
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Tabela 4.16 – Tipos de bases de dados em função dos tipos de faltas. 

Tipo de Conjunto de Dados 
Falta Presente na Base de Dados  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TODAS           
ABC (Trifásico)           
AT           
BT           
CT           
AB           
BC           
CA           
ABT           
BCT           
CAT           
AT-BT-CT (Fase-Terra)           
AB-BC-CA (Dupla-Fase)           
ABT-BCT-CAT (Dupla-Fase-Terra)           
  

A tabela 4.17 mostra as quantidades de exemplares presentes em cada tipo 

de conjunto de dados apresentado na tabela 4.16. As colunas numeradas de 1 à 10 

são os tipos de faltas conforme apresentados na coluna Codificação Decimal  da 

tabela 4.14. As quantidades de amostras dos tipos de conjuntos de dados contendo 

os tipos de faltas isoladamente são calculadas multiplicando-se os totais dos 

elementos nas linhas de cada coluna da tabela 4.13, cujos valores são 968 amostras 

para cada conjunto Treinamento  e 1375 amostras para cada conjunto Testes1  e 

Testes2 . Isto corresponde à segunda linha da tabela 4.17 e as linhas 2 até 11 da 

tabela 4.16, ou seja, os retângulos pintados de verde na diagonal, sob a coluna 

intitulada Falta Presente na Base de Dados . 

Tabela 4.17 – Quantidades de amostras por tipo de conjunto de dados. 

Elementos Elétricos Presentes no Conjunto 
de Dados 

Finalidade  
 

Treinamento  Testes1 Testes2  
TODAS 9680 13750 13750 
ABC (Trifásico), 
AT, BT, CT, 
AB, BC, CA, 
ABT, BCT, CAT. 

968 1375 1375 

AT-BT-CT (Fase-Terra), 
AB-BC-CA (Dupla-Fase), 
ABT-BCT-CAT (Dupla-Fase-Terra). 

2904 4125 4125 

  

O cálculo das quantidades de exemplares para os conjuntos de dados 

envolvendo todos os tipos de faltas, vide primeira linha da tabela 4.16 e 4.17, é 

obtido da mesma forma, porém multiplicando-se o resultado obtido pelo número de 
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faltas apresentadas na tabela 4.14, ou seja, o valor de cada coluna nesta linha 

corresponde a 10 vezes o valor em cada coluna da segunda linha da tabela 4.17. 

Por último, o cálculo das quantidades de amostras nos conjuntos de dados 

presentes na terceira linha da tabela 4.17 é feito multiplicando-se as quantidades 

dos conjuntos de dados contendo um único tipo de falta por 3, já que cada um 

desses conjuntos contém amostras dos três tipos de faltas de cada uma das classes 

Fase-Terra, Dupla-Fase e Dupla-Fase-Terra, conforme se vê em ambas as tabelas 

4.16 e 4.17. 

 

 

4.7 Formatos dos Conjuntos de Treinamento e Testes das RNAs 

 

Devido à seleção de quatro arquiteturas distintas de RNAs utilizadas para a 

solução do problema proposto, que trata em primeiro lugar da Classificação de 

Padrões e segundo da Aproximação Universal de Funções, teremos, também, 

quatro formatos de conjuntos de treinamento e testes, entretanto, todos com as 

mesmas dimensões de entrada. Porém com saídas de formatos diferentes, que 

seguem as exigências de cada arquitetura de rede utilizada. 

Os conjuntos de treinamento e testes foram gerados com rotinas escritas em 

MATLAB a partir de simulações geradas com dados reais das LTs selecionadas, as 

quais possuem as características apresentadas nos itens anteriores referentes às 

linhas de transmissão, ou seja, tensões nominais iguais a 138 kV, 440 kV e 500 kV 

com 100 km, 235 km e 100 km de comprimento, respectivamente. 

A seguir são apresentados os formatos dos conjuntos de treinamento e testes 

para todas as arquiteturas das RNAs selecionadas, para classificação e estimação, 

respectivamente. 
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Todos os arquivos de disco com os conjuntos de Treinamento, Testes1 e 

Testes2 possuem o mesmo formato para os dados de entrada e saída das redes. 

Esse formato está apresentado e descrito abaixo. 

� Formato dos conjuntos de treinamento e testes das R NAs: 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] TPFalta FA FB FC T Df,  

onde os 12 parâmetros entre os colchetes [UaL ... IcR] são os módulos dos fasores 

das tensões e correntes das três fases dos terminais local e remoto, 

respectivamente, após a estabilização dos sinais na pós falta em regime 

permanente; os 6 parâmetros seguintes são as saídas desejadas das redes, quando 

a regra de aprendizagem for supervisionada, assim, TPFalta é o tipo da falta em 

decimal, para cada exemplar a ser apresentado à entrada da rede, para ser 

comparada com o resultado gerado na saída da rede; FA FB FC T são as 

representações binárias das fases A, B, C e terra  para cada exemplar a ser 

apresentado à entrada da rede, para serem comparadas com os resultados gerados 

nas suas saídas; e Df é a distância da falta em quilômetros para ser comparada com 

cada resultado gerado na saída da rede. 

Conforme apresentado anteriormente, todas as redes neurais possuem 12 

entradas, assim a diferença entre os diversos formatos está apenas nas saídas das 

redes, onde a rede MLP Classificadora tem 4 saídas e as redes PNN Classificadora, 

LVQ Classificadora, MLP Estimadora e RBF Estimadora têm 1 saída, cada uma 

delas. 

� MLP Classificadora 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] FA FB FC T 

� PNN Classificadora 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] TPFalta 

� LVQ Classificadora 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] TPFalta 
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� MLP Estimadora 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] Df 

� RBF Estimadora 

[UaL UbL UcL UaR UbR UcR IaL IbL IcL IaR IbR IcR] Df 

 

 

4.7.1 Pré Processamento dos Dados de Entrada das RN As 

 

Todos os dados de entrada de todos os conjuntos de treinamento e testes 

foram normalizados no domínio da função tangente hiperbólica [-1, 1], pois os 

módulos dos fasores das tensões e correntes tanto positivos quanto negativos 

pertencem ao conjunto dos números reais R. Esta normalização é feita em duas 

etapas da fase de geração dos dados, primeiro dividindo cada módulo do fasor da 

tensão pelo valor absoluto do maior módulo do fasor da tensão presente no conjunto 

dos módulos dos fasores das tensões. Segundo, usa-se o mesmo critério para 

normalizar os módulos dos fasores das correntes. Os demais parâmetros existentes 

nos conjuntos de dados não são normalizados na sua geração. A eq.(4.1) é o critério 

de normalização dos módulos dos fasores das tensões, e a eq.(4.2) é usada para 

normalizar os módulos dos fasores das correntes. 

��
���� �

��

max �|�|�
,    � � 1, 2, … , � (4.1) 

onde N é o tamanho do conjunto das tensões. 

��
���� �

��

max �|�|�
,    � � 1, 2, … , � (4.2) 

onde N é o tamanho do conjunto das correntes. 

Os elementos {FA FB FC T} representam os padrões desejados na saída da 

rede MLP Classificadora e foram gerados em binário. 
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A saída TPFalta da rede PNN Classificadora tem seu valor originalmente no 

formato decimal estando no intervalo [1, 10] do conjunto dos inteiros Z, e a sua 

normalização é desnecessária. Para a rede LVQ Classificadora este valor também 

não necessita de normalização prévia. 

Ambas as redes MLP Estimadora e RBF Estimadora tiveram seus valores de 

saída Df, inicialmente fornecidos em km, normalizados nas fases de treinamento e 

testes com o critério de normalização definido na eq.(4.3) 

���
���� �

���������� � ������ � 2����� 
!

" ������ " ������ , � � 1, 2, … , � (4.3) 

 e desnormalizados com o critério de desnormalização definido na eq. (4.4) 

��� �
!#���

���� � ������ " ������ $

������� � ������ � 2����� 
, � � 1, 2, … , � (4.4) 

para posterior uso na fase de estatística dos testes da RNA, onde: 

��� – é a i-ésima distância de falta não normalizada no conjunto de dados em uso; 

���
���� – é a i-ésima distância de falta normalizada no conjunto de dados em uso; 

� – é o total de exemplares presentes no conjunto de dados em uso; 

! = l – é o comprimento da linha de transmissão; 

������ – é o limite inferior do intervalo numérico que constitui o conjunto domínio da 

função de ativação selecionada (= 0); 

������ – é o limite superior do intervalo numérico que constitui o conjunto domínio 

da função de ativação selecionada (= 1); 

����� – é o deslocamento dos extremos do intervalo numérico especificado em 

relação ao ������ e ������ para dentro do mesmo (= 0,25 para MLP). Este 

deslocamento é usado para se evitar as regiões de saturação da curva da tangente 

hiperbólica. Veja o gráfico e a eq.(3.9) da tangente hiperbólica na tabela 3.1. 
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A figura 4.7 ilustra graficamente a técnica empregada na obtenção das 

eq.(4.3) e eq.(4.4). 

 

Figura 4.7 – Método gráfico para obtenção da normalização: eq.(4.3) e eq.(4.4). 

Como se vê na figura 4.7, todos os valores normalizados ficarão no intervalo 

delimitado pelas linhas tracejadas em vermelho que estão mais próximas do valor 

convertido ��
���� do lado Normalizado. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 

Este capítulo está divido em duas etapas, sendo a primeira tratando de 

exemplos de oscilografias simuladas de faltas ocorridas nas linhas de transmissão 

de 138 kV e 500 kV, de comprimento l = 100 km cada uma. A segunda etapa trata 

do treinamento e testes das RNAs para a solução de ambos os itens presentes no 

problema principal desta proposta, ou seja, a classificação do tipo da falta e a 

estimação da sua distância ao terminal local da linha de transmissão em análise. 

 

 

5.1 Oscilografias de Faltas Simuladas em LTs 

 

Quando ocorre uma falta em uma linha de transmissão, alterações bruscas 

aparecem nas suas três fases A, B e C em ambos os terminais, local e remoto. 

Essas alterações podem são reduzidas pelos TP’s, TC’s e outros dispositivos 

presentes no sistema elétrico a patamares próximos dos níveis de energia utilizada 

por equipamentos eletrônicos de baixa potência, cuja função é ler esses sinais para 

filtragem, normalmente, por filtros analógicos e enviados a relés de proteção, que 

por sua vez podem ser eletromecânicos, analógicos ou digitais. 
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5.1.1 Exemplos de Oscilografias de Faltas Simuladas  para LT de 138 kV 

 

 A seguir são apresentadas as formas de ondas das tensões e correntes de 

uma falta ocorrida na linha de transmissão de 138 kV, circuito simples, com 

comprimento l = 100 km. Estes gráficos foram gerados no ATP usando os mesmos 

dados das rotinas escritas no MATLAB.  

As figuras 5.1.a e 5.1.b revelam o que ocorre com as tensões das três fases 

de ambos os terminais local e remoto da linha de transmissão em estudo, nos 

momentos da pré falta, falta e pós falta. 

  
(a) (b) 

Figura 5.1 – Tensões nos terminais: (a) local e (b) remoto, LT de 138 kV. 

As figuras 5.2.a e 5.2.b mostram o que ocorre nas correntes das três fases de 

ambos os terminais local e remoto da linha de transmissão em estudo, nos 

momentos da pré falta, falta e pós falta. 

  
(a) (b) 

Figura 5.2 – Correntes nos terminais: (a) local e (b) remoto, LT de 138 kV. 
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Estas simulações foram geradas para uma falta trifásica, ocorrida a uma 

distância Df = 10 km do terminal local e Rf = 10 Ω. 

 

 

5.1.2 Exemplos de Oscilografias de Faltas Simuladas  para LT de 500 kV 

 

 A seguir são apresentadas as formas de ondas das tensões e correntes de 

uma falta ocorrida na linha de transmissão de 500 kV, circuito simples, com 

comprimento l = 100 km. Estes gráficos foram gerados no ATP usando os mesmos 

dados das rotinas escritas no MATLAB. 

As figuras 5.3.a e 5.3.b revelam o que ocorre com as tensões das três fases 

de ambos os terminais local e remoto da linha de transmissão em estudo, nos 

momentos da pré falta, falta e pós falta. 

  
(a) (b) 

Figura 5.3 – Tensões nos terminais: (a) local e (b) remoto, LT de 500 kV. 

As figuras 5.4.a e 5.4.b mostram o que ocorre nas correntes das três fases de 

ambos os terminais local e remoto da linha de transmissão em estudo, nos 

momentos da pré falta, falta e pós falta. 

(f ile K3.pl4; x-v ar t)  v :LA     v :LB     v :LC     
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12[s]

-600

-380

-160

60

280

500

[V]

(f ile K3.pl4; x-v ar t)  v :RA     v :RB     v :RC     
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12[s]

-600

-380

-160

60

280

500

[V]



100 
 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 5 – Resultados 

  
(a) (b) 

Figura 5.4 – Correntes nos terminais: (a) local e (b) remoto, LT de 500 kV. 

Estas simulações foram geradas para uma falta fase-terra AT, ocorrida a uma 

distância Df = 25 km do terminal local e Rf = 10 Ω. 

 

 

5.2 Tratando os Problemas de Classificação da Falta  e Estimação da 

Distância 

 

Conforme especificado no capítulo 4, diversos conjuntos de dados foram 

gerados para as simulações com as redes neurais selecionadas. Dentre essas redes 

neurais três foram escolhidas para resolver o problema da classificação do tipo de 

falta e duas para a estimação da distância da falta ao terminal local. As redes 

escolhidas para resolverem a parte do problema relacionado ao tipo de falta serão 

referenciadas como redes classificadoras, enquanto que as selecionadas para 

resolverem  a parte do problema relacionada à distância da falta ao terminal local, 

serão referenciadas como redes estimadoras. 

Os ensaios com as redes neurais ocorreram em duas etapas, onde a primeira 

etapa trata exclusivamente da fase de treinamento e testes das redes 

classificadoras, em seguida as redes estimadoras serão, também, treinadas e 

testadas, concluíndo-se, desta forma, todos os experimentos necessários à solução 

do problema geral constituinte do corrente trabalho. 
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5.2.1 Classificando o Tipo da Falta 

 

 As redes neurais selecionadas para resolver o problema de classificação do 

tipo da falta foram suscintamente explanadas no capítulo 4, entretanto para 

aumentar a clareza deste texto elas serão repetidas a seguir. De forma simplificada 

e objetiva, as arquiteturas de todas as redes classificadoras têm 12 dimensões ou 

variáveis de entrada, que são os módulos dos fasores das tensões e correntes 

obtidas do terminal local e remoto de cada linha de transmissão simulada em 

análise. 

Entretanto, cada rede classificadora possui uma forma própria de apresentar 

os resultados desejados em sua camada de saída. A rede MLP apresenta o tipo da 

falta classificada em uma camada de saída com quatro neurônios, onde cada 

neurônio representa uma fase da linha (A, B, C) e a terra (T). Todavia, as redes PNN 

e LVQ apresentam a mesma informação em sua camada de saída de apenas um 

neurônio. 

Os quatro neurônios da camada de saída da rede MLP retornam o seu 

resultado em binário, enquanto que o único neurônio da camada de saída das redes 

PNN e LVQ estão em decimal, em que os valores representativos dos tipos das 

faltas estão no intervalo [1, 10] do conjunto do números inteiros.  

Os próximos dois itens tratarão da fase de treinamento e testes das redes 

classificadoras, respectivamente, bem como da análise dos resultados obtidos nessa 

etapa. 
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5.2.1.1 Treinamento das RNAs Classificadoras 

 

A fase de treinamento das redes neurais envolve a configuração das mesmas, 

de modo a se obter os melhores resultados possíveis, e que estejam mais próximos 

daqueles desejados. No caso da classificação do tipo da falta, cada rede envolvida 

no processo receberá um conjunto de exemplares, onde cada exemplar é 

constituído dos módulos das tensões obtidas do terminal local e remoto seguidos 

dos módulos das correntes obtidas dos mesmos terminais, nos mesmos momentos. 

Vale lembrar que esses dados foram gerados a partir de simulações feitas no 

MATLAB, porém com parâmetros reais de linhas de transmissão similares às 

adotadas neste trabalho. 

Para maiores detalhes sobre a geração dos dados utilizados nas fases de 

treinamento e testes das RNAs, o leitor deve recorrer ao capítulo 4 deste 

documento. 

Os ensaios foram iniciados com o treinamento da rede MLP seguida do 

treinamento da rede PNN, e por fim da rede LVQ. Entretanto, antes de iniciar o 

treinamento das redes neurais, cada uma delas foi devida e adequadamente 

configurada, conforme apresentado a seguir. 

 

� Arquitetura e Parâmetros da Rede MLP Classificadora 

 

A figura 5.5 apresenta a arquitetura da rede MLP efetivamente utilizada nesta 

proposta. O algoritmo de aprendizagem utilizado nesta arquitetura é o 

backpropagation em conjunto com o algoritmo de otimização de Levenberg-

Marquardt. 
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Figura 5.5 – Arquitetura da rede MLP utilizada nesta proposta. 

Parâmetros aplicados à topologia das redes MLP: 

• (Erro Quadrático Médio máximo) MSEmáx = 10-9 

• Taxa de aprendizagem = 0,001 

• Termo Momentum = 0,9 

• Número máximo de épocas = 10000 

• Função de ativação das camadas ocultas: tangente hiperbólica 

• Função de ativação da camada de saída: tangente hiperbólica 

• Conjuntos de dados utilizados: 

1 – Treinamento = 50% -> 4840 exemplares 

2 – Testes1 = 50% -> 6875 exemplares 

TOTAL = 4840 + 6875 = 11715 exemplares. 
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Todos estes termos encontram-se explicados no capítulo 3, que trata 

exclusivamente sobre a Teoria de Redes Neurais Artificiais. 

Após aplicar os parâmetros anteriores à arquitetura da rede apresentada na 

figura 5.5, verificou-se, no decorrer do seu treinamento a evolução do aprendizado, 

avaliando-se ao mesmo tempo o erro de validação e o de teste com o mesmo 

conjunto de dados, a cada época. A figura 5.6 nos revela a evolução do processo de 

aprendizagem das redes MLP classificadoras, para as linhas de transmissão de 138 

kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 km e 500 kV de 

comprimento l = 100 km. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.6 – Evolução do processo de aprendizagem da rede MLP classificadora: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

Nos gráficos da figura 5.6 a linha azul corresponde ao erro MSE de 

aprendizagem da rede, a linha verde informa o erro de validação e a linha vermelha 

é o erro do teste em cada iteração do processo de aprendizagem da rede. A linha 

preta na horizontal é o erro de aprendizagem máximo desejado (MSEmáx). Este 

gráfico mostra, estatisticamente, o treinamento da rede de forma quantitativa e 

qualitativa, pois no eixo horizontal temos o número necessário de épocas e no eixo 

vertical temos os erros obtidos para cada época de treinamento. A apresentação dos 

gráficos como aparecem na figura 5.6 fazem parte da configuração padrão do 

pacote de redes neurais artificiais do MATLAB, e suas linhas azul, verde e vermelha, 

têm o seguinte significado: 

• Linha Azul (Erro de Aprendizagem): Considera-se que o aprendizado da rede 

foi de boa qualidade quando este erro converge para um valor menor do que 

ou igual o MSEmáx desejado, como acontece nos três gráficos (a), (b) e (c). 

Este é o erro utilizado no processo de atualização dos pesos sinápticos 
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existentes entre as diversas camadas da rede neural e é propagado para trás 

a partir da camada de saída até a camada de entrada, conforme explicado no 

capítulo 3. O MATLAB utiliza, aleatoriamente, 60% dos exemplares presentes 

no conjunto de treinamento para treinar a rede neural, ou seja, dos 11750 

padrões deste conjunto de dados 7050 foram, efetivamente, utilizados no 

treinamento para tentar convergir ao erro MSEmáx. Dos 40% de exemplares 

restantes deste conjunto de dados, 50% foram utilizados para a validação e 

50% para os testes de cada iteração de treinamento da rede neural. 

• Linha Verde (Erro de Validação): Este erro mede a qualidade da 

aprendizagem da rede no decorrer do seu treinamento, tentando acompanhar 

a curva do erro de aprendizagem, sendo que para isto o MATLAB utiliza 20% 

dos exemplares existentes no conjunto de treinamento apresentado à rede, 

ou seja, dos 11750 exemplares existentes neste conjunto de dados 2350 

foram utilizados para a validação da aprendizagem no processo de 

treinamento. O MATLAB utiliza o erro de validação como critério de parada do 

treinamento da rede, de modo a parar o treinamento antes que ocorra o efeito 

de sobre aprendizagem (overfitting). Quanto mais próximo do erro de 

aprendizagem este erro estiver, melhor será a qualidade do aprendizado da 

rede. 

• Linha Vermelha (Erro de Teste): Este erro é completamente independente do 

processo de generalização (aprendizagem) da rede, e o MATLAB utiliza os 

restantes 20% dos 11750 exemplares existentes no conjunto de treinamento, 

ou seja, 2350 padrões nunca apresentados à rede. Este teste é apenas uma 

antecipação dos testes efetivamente realizados na etapa de Testes das redes 

neurais em nossos experimentos. Quanto mais próximo do erro de 

aprendizagem este erro estiver, melhor será a qualidade do aprendizado da 

rede. 

O gráfico da figura 5.6.a representa o processo de aprendizagem da rede 

MLP aplicada ao conjunto de treinamento gerado especificamente para a LT de 138 

kV. Nota-se que apesar do erro de validação ter sido elevado, o erro de teste 

acompanhou o erro do treinamento, terminando, inclusive, abaixo do erro MSE 
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máximo configurado. Observando-se a evolução do processo de aprendizagem da 

rede destinada à LT de 500 kV, vide o gráfico da figura 5.6.c, é possível se perceber 

que o erro de validação foi menor do o erro de teste, e nenhum dos dois atingiu o 

erro máximo desejado. Já, o gráfico da figura 5.6.c nos mostra o que ocorreu com o 

processo de aprendizagem da rede destinada à LT de 440 kV. Analisando esse 

último gráfico, nota-se que o processo de aprendizagem da rede não foi muito bom, 

pois apesar do erro de treinamento ter ficado abaixo do desejado, o erro mais 

relevante neste de análise, que é o de teste a cada época, ficou muito elevado em 

relação ao da linha azul. 

O resultado prático desta análise é que não basta o erro de aprendizagem 

atingir o MSE máximo desejado, mas que ambos o erro de aprendizagem e o de 

teste cheguem o mais próximo possível do MSE configurado. Ainda, observando-se 

o gráfico da figura 5.6.b, referente à rede MLP da LT de 440 kV, notamos que esta 

rede neural quase entrou no processo de sobre aprendizagem ou overfitting, veja o 

capítulo 3 - Teoria de Redes Neurais Artificiais, ocasião em que a rede neural não 

consegue reconhecer exemplares não presentes no conjunto de treinamento, uma 

vez que o erro de teste ficou muito elevado em relação ao máximo desejado, mesmo 

com o erro de aprendizagem tendo superado as expectativas do MSE configurado. 

 

� Arquitetura e Parâmetros da Rede PNN Classificadora 

 

A figura 5.7 apresenta a arquitetura da rede PNN efetivamente utilizada nesta 

proposta. 
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Figura 5.7 – Arquitetura da rede PNN utilizada nesta proposta. 

Parâmetros aplicados à topologia das redes PNN: 

• Fator de desvio = 0,1 

• Função de ativação: exponencial 

• Conjuntos de dados utilizados: 

1 – Treinamento = 25% -> 2420 exemplares 

2 – Testes1 = 25% -> 3438 exemplares 

3 – Testes2 = 25% -> 3438 exemplares 

TOTAL = 2420 + 3438 + 3438 = 9296 exemplares. 

Observe, na figura 5.7, que esta arquitetura de rede possui 9296 neurônios na 

camada de padrões que correspondem aos 9296 exemplares apresentados durante 

o seu treinamento, vide capítulo 3, e 10 neurônios na camada de classes que 

correspondem aos 10 tipos de faltas que podem ocorrer em uma linha de 

transmissão, vide capítulo 4. 
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� Arquitetura e Parâmetros da Rede LVQ Classificadora 

 

A figura 5.8 apresenta as matrizes U das redes LVQ utilizadas para as LTs de 

138 kV, 440 kV e 500 kV, respectivamente. Para esta topologia de rede foi utilizado 

o pacote de redes neurais SOM e LVQ da equipe do Professor Teuvo Kohonen da 

Finlândia, disponível para o MATLAB. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.8 – Matrizes U do processo de aprendizagem da rede LVQ classificadora: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

O objetivo da matriz-U é apresentar a distribuição dos padrões apresentados 

à rede neural na forma de clusters ou agrupamentos dos mesmos de acordo com as 

semelhanças existentes entre as características extraídas desses padrões na fase 

de treinamento. Nos três gráficos de matriz-U ilustrados na figura 5.8 podemos 

visualizar algumas manchas escuras bem definidas em alguns pontos. Estas 

manchas são os rótulos das classes dos tipos das faltas consideradas em nosso 

estudo, ou seja, falta trifásica (ABC = 1), faltas fase-terra (AT=2, BT=3 e CT=4), 

faltas dupla-fase (AB=5, BC=6 e CA=7) e faltas dupla-fase-terra (ABT=8, BCT=9 e 

CAT=10). Entretanto, alguns tipos de faltas diferentes apresentam padrões com 

características parecidas que podem confundir a rede neural, enquanto que há, 

também, alguns padrões do mesmo tipo de falta com algumas características não 

similares o bastante, a ponto de fazer com que a rede treinada os classifique como 

padrões de outras classes de faltas, ou até mesmo como padrões completamente 
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desconhecidos, levando a rede treinada, neste caso, a não classificá-los como 

qualquer das classes definidas previamente. 

Analisando-se os gráficos da figura 5.8, notamos a existência de caminhos 

nas matrizes U, esses caminhos representam os neurônios que tiveram pouca ou 

nenhuma representatividade na classificação dos padrões apresentados à rede 

neural. 

Parâmetros aplicados à topologia da rede LVQ: 

• Taxa de aprendizagem = 0,001 

• Conjuntos de dados utilizados: 

1 – Treinamento = 50% -> 4840 exemplares 

2 – Testes1 = 50% -> 6875 exemplares 

3 – Testes2 = 50% -> 6875 exemplares 

TOTAL = 4840 + 6875 + 6875 = 18590 exemplares. 

 

� Resultados dos Treinamentos das RNAs Classificadoras 

 

A tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos na fase de treinamento das 

redes neurais classificadoras, bem como suas características em termos das 

arquiteturas testadas, as linhas de transmissão para as quais elas foram aplicadas, 

os tamanhos dos conjuntos de dados usados na fase de treinamento, o número de 

épocas necessárias para o treinamento, o tempo consumido para isto e o erro MSE 

atingido pelas redes MLP e os erros de quantização e topográfico atingidos pelas 

redes LVQ. 

Note que no caso da topologia de rede neural MLP temos 6 arquiteturas 

configuradas para a LT de 138 kV, dentre a quais três foram selecionadas para 
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serem testadas com as demais LTs. Essas arquiteturas aparecem na cor verde de 

nomenclatura 12-27-4 e azul, de nomenclaturas 12-27-13-4 e 12-27-13-6-4. Sendo a 

arquitetura 12-27-4 se apresentando como a melhor nos quesitos de simplicidade da 

sua estrutura, com apenas 31 neurônios em suas duas camadas neuronais, menor 

número de épocas e menor tempo necessários ao processo de aprendizagem e 

menor erro MSE atingido. 

Note, também, que a nomenclatura adotada para definir a arquitetura da rede 

neural é aquela apresentada no capítulo 3 deste documento, sugerida por (HAYKIN, 

1999), na qual são informados o número de canais de entrada, o número de 

neurônios das camadas ocultas e, por fim, o número de neurônios da camada de 

saída. 

Tabela 5.1 – Treinamento das RNAs para classificação do tipo de falta. 

Topologia  Arquitetura 
LT 

(Un / llll) 
Cj. 

Treino 
№ 

Épocas 
Tempo 

(s) Erro Atingido 

MLP 

      
12-25-4 138 / 100 11715 30 180 7,069·10-10 
12-26-4 138 / 100 11715 27 168 2,911·10-10 
12-27-4 138 / 100 11715 23 152 1,901·10-10 
12-28-4 138 / 100 11715 26 174 1,898·10-10 

12-27-13-4 138 / 100 11715 26 330 6,499·10-10 
12-27-13-6-4 138 / 100 11715 21 285 2,327·10-10 

      
12-27-4 440 / 235 11715 19 128 1,604·10-10 

12-27-13-4 440 / 235 11715 22 283 2,275·10-10 
12-27-13-6-4 440 / 235 11715 25 339 2,881·10-10 

      
12-27-4 500 / 100 11715 36 238 2,740·10-10 

12-27-13-4 500 / 100 11715 28 355 3,644·10-10 
12-27-13-6-4 500 / 100 11715 20 274 7,210·10-10 

PNN 

      
12-9296-10-1 138 / 100 9296 - 0,425 - 
12-9296-10-1 440 / 235 9296 - 0,429 - 
12-9296-10-1 500 / 100 9296 - 0,425 - 

LVQ 

     Quantização/Topográfico 
12-4620-1 138 / 100 18590 144 720 0,078/0,051 
12-4617-1 440 / 235 18590 141 593 0,088/0,054 
12-4636-1 500 / 100 18590 145 740 0,083/0,046 

Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT (kV); l – Comprimento da LT (km). 

Nas nomenclaturas atribuídas à rede LVQ, vide tabela 5.1, a camada oculta 

tem a forma bidimensional com um determinado número de linhas e colunas, 

calculado e distribuído pela própria rede. Dessa forma, os 4620 neurônios dessa 

camada na rede LVQ da LT de 138 kV possui uma grade de dimensões [77, 60]. Os 



111 
 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 5 – Resultados 

4617 neurônios da camada oculta na LVQ da LT de 440 kV estão distribuídos em 

uma grade neuronal com as dimensões [81, 57]. Por fim, a LQV da LT de 500 kV 

tem os neurônios da mesma camada distribuídos na forma matricial com dimensões 

[76, 61], dando um total de 4636 neurônios. 

A partir da análise da coluna Erro Atingido  na tabela 5.1, é possível se 

perceber que todas as redes classificadoras alcançaram um erro satisfatório. Note, 

entretanto, que a rede PNN não apresenta esta informação, devido às configurações 

padrões do pacote de Redes Neurais Artificiais do MATLAB. Por outro lado, os 

tempos de treinamento das redes PNN foram espantosamente pequenos, sendo 

menores do que um segundo, para cada uma delas. 

 

 

5.2.1.2 Testando as RNAs Classificadoras 

 

Nesta fase visa-se testar todas as redes neurais previamente treinadas. 

Todavia, isto é feito com exemplares nunca vistos pelas redes, mas que 

completam ou não os conjuntos de dados utilizados na fase de treinamento.  

A fase de testes das RNAs serve para medir o seu grau de 

aprendizagem adquirido na fase de treinamento, sendo que para isto 

devemos considerar os resultados de forma quantitativa e qualitativa, 

considerando-se os dados de testes com o mesmo padrão de qualidade 

daqueles utilizados no treinamento e, se possível, também com o acréscimo 

de ruído, vide Apêndice B. 

Conjuntos de dados utilizados para os testes das redes MLP: 

1 Treinamento = 50% -> 4840 exemplares 

2 Testes1 = 50% -> 6875 exemplares 
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3 Testes2 = 100% -> 13750 exemplares 

TOTAL = 6875 + 13750 = 25465 exemplares. 

Conjuntos de dados utilizados para os testes das redes PNN: 

1 Treinamento = 75% -> 7260 exemplares 

2 Testes1 = 75% -> 10313 exemplares 

3 Testes2 = 75% -> 10313 exemplares 

TOTAL = 7260 + 10313 + 10313 = 27886 exemplares. 

Conjuntos de dados utilizados para os testes das redes LVQ: 

1 Treinamento = 50% -> 4840 exemplares 

2 Testes1 = 50% -> 6875 exemplares 

3 Testes2 = 50% -> 6875 exemplares 

TOTAL = 4840 + 6875 + 6875 = 18590 exemplares. 

 

� Resultados dos Testes das RNAs Classificadoras 

 

A tabela 5.2 apresenta os resultados dos testes das RNAs classificadoras. 

Note que os testes das redes neurais estão divididos em duas partes, onde na 

primeira parte usamos os dados considerados limpos (valores calculados), da 

mesma forma que aqueles usados na fase de treinamento das RNAs. Todavia, na 

segunda parte acrescentamos ruídos aos mesmos dados usando o critério 

apresentado no Apêndice B. 

Analisando esta tabela nota-se claramente que dentre as arquiteturas da rede 

MLP aquela destacada na cor verde, de estrutura 12-27-4 para a LT de 138 kV, é de 

fato a que apresentou os melhores resultados em todos os aspectos, ou seja, só 
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errou um exemplar dos apresentados sem ruído e 10 exemplares com ruído, dos 

25465 existentes no conjunto de testes. Para as LTs de 440 kV e 500 kV a mesma 

arquitetura errou apenas 9 e 2 exemplares sem ruído, e 92 e 11 com ruído, 

respectivamente. Entretanto, índices de acerto altamente elevados já eram 

esperados, por parte desta topologia de RNA. 

Tabela 5.2 – Testes das RNAs para classificação do tipo de falta. 

Topol. Arquitetura 
LT 

(Un / llll) 

Cj. 
Teste 
SEM 

Ruído 

Total 
de 

Erros 

Acerto 
(%) 

Cj. 
Teste 
COM 
Ruído 

Total 
de 

Erros 

Acerto 
(%) 

MLP 

 
12-25-4 138 / 100 25465 5 99,9804 25465 57 99,7762 
12-26-4 138 / 100 25465 2 99,9921 25465 20 99,9215 
12-27-4 138 / 100 25465 1 99,9961 25465 10 99,9607 
12-28-4 138 / 100 25465 1 99,9961 25465 11 99,9568 

12-27-23-4 138 / 100 25465 3 99,9882 25465 31 99,8783 
12-27-13-6-4 138 / 100 25465 3 99,9882 25465 111 99,5641 

 
12-27-4 440 / 235 25465 9 99,9647 25465 92 99,6387 

12-27-13-4 440 / 235 25465 1 99,9961 25465 99 99,6112 
12-27-13-6-4 440 / 235 25465 273 98,9279 25465 335 98,6845 

 
12-27-4 500 / 100 25465 2 99,9921 25465 11 99,9568 

12-27-13-4 500 / 100 25465 0 100,000 25465 59 99,7683 
12-27-13-6-4 500 / 100 25465 2 99,9921 25465 15 99,9411 

PNN 

 
12-9296-10-1 138 / 100 27886 405 98,5477 27886 25091 10,0229 
12-9296-10-1 440 / 235 27886 384 98,6230 27886 25082 10,0552 
12-9296-10-1 500 / 100 27886 338 98,7879 27886 25075 10,0803 

LVQ 

 
12-4620-1 138 / 100 18590 1394 92,5013 18590 1431 92,3023 
12-4617-1 440 / 235 18590 1530 91,7698 18590 1575 91,5277 
12-4636-1 500 / 100 18590 1162 93,7493 18590 1182 93,6417 

Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT (kV); l – Comprimento da LT (km). 

Todavia, a rede PNN apresentou índices de erros bastante satisfatórios nos 

testes com os dados sem ruídos, porém deixou, completamente, a desejar quando 

lhe foram apresentados os dados com ruído, alcançando índices de acerto da ordem 

de apenas 10%, apesar de ser muito rápida na fase de treinamento. 

A topologia de rede LVQ foi a que apresentou os piores resultados dos testes 

com os dados sem ruído, mas ainda podemos considerá-los satisfatórios, pois 

ficaram em mais de 91% de acerto e nos testes com os dados ruidosos sua 

performance praticamente não mudou. 
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5.2.2 Estimando a Distância da Falta 

 

As redes neurais selecionadas para resolver o problema de estimação da 

distância da falta foram suscintamente explanadas no capítulo 4, entretanto para 

aumentar a clareza deste texto elas serão repetidas a seguir. De forma simplificada 

e objetiva, as arquiteturas das duas redes reurais estimadoras têm 12 dimensões ou 

variáveis de entrada, que são os módulos dos fasores das tensões e correntes 

obtidas do terminal local e remoto de cada linha de transmissão simulada em 

análise. Ou seja, são os mesmo conjuntos de treinamento utilizados na etapa de 

classificação do tipo da falta. 

Entretanto, cada rede estimadora possui uma forma própria de obter o 

resultado desejado em seu único neurônio da camada de saída. Todavia, a rede 

MLP apresenta apresenta uma arquitetura muito mais complexa do que a da rede 

RBF. Já que esta última possui apenas duas camadas, uma oculta contendo um 

número de neurônios igual ao número de exemplares no conjunto de treinamento, 

enquanto que a rede MLP possui diversas camadas, porém com um total geral de 

neurônios menor do que a RBF. 

Uma peculiaridade importante a se observar, é o fato de necessitarmos de 

apenas quatro redes MLP para resolver a distância de falta dos 10 tipos diferentes 

de faltas consideradas, agrupadas em 4 classes conforme o tipo do curto circuito, ou 

seja, trifásico (ABC=1), fase-terra ([AT, BT, CT] = 2), dupla-fase ([AB, BC, CA] = 3) e 

dupla-fase-terra ([ABT, BCT, CAT] = 4), enquanto que foram necessárias 10 redes 

RBF para obter a distância da falta, onde cada rede resolve um tipo de falta, ou seja, 

trifásico (ABC=1), fase-terra (AT=2, BT=3, CT=4), dupla-fase (AB=5, BC=6, CA=7) e 

dupla-fase-terra (ABT=8, BCT=9, CAT=10). Para maiores detalhes consulte o 

capítulo 4. 
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5.2.2.1 Treinando as RNAs Estimadoras 

 

Diferentemente das arquiteturas utilizadas para classificação, as redes 

estimadoras utilizarão conjuntos de treinamento menores, porém serão partes dos 

conjuntos de treinamento utilizados na etapa de classificação. 

Iniciaremos pelas redes MLP, já que esta topologia de rede está mais 

difundida do que a RBF. Assim, a figura 5.9 ilustra a arquitetura da rede MLP 

escolhida para este propósito. Note que esta arquitetura possui 5 camadas 

neuronais, das quais 4 são ocultas com 32, 16, 8 e 4 neurônios, respectivamente, e 

uma de saída com apenas um neurônio. A sua nomenclatura, conforme sugerido por 

(HAYKIN, 1999), é 12-32-16-8-4-1. Apesar de ser bastante complexa, esta foi a 

arquitetura para MLP que apresentou os melhores resultados quando aplicada a 

todas as LTs. Note que ela usa a função tangente hiperbólica em todas as suas 

camadas ocultas, fazendo uso da função linear em sua saída. 

 

Figura 5.9 – Arquitetura da rede MLP estimadora adotada para as LTs estudadas. 

Parâmetros aplicados à topologia das redes MLP: 

• MSEmáx = 10-7 
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• Taxa de aprendizagem = 0,001 

• Momentum = 0,99 

• Função de ativação das camadas ocultas: tangente hiperbólica 

• Função de ativação da camada de saída: linear 

Conjunto de dados para testes da rede estimadora da distância da falta ABC: 

1 – Treinamento = 75% -> 726 exemplares 

2 – Testes1 = 75% -> 1031 exemplares 

3 – Testes2 = 75% -> 1031 exemplares 

TOTAL = 726 + 1031 + 1031 = 2788 exemplares. 

Conjunto de dados para testes da rede estimadora da distância das demais faltas: 

1 – Treinamento = 75% -> 2178 exemplares 

2 – Testes1 = 75% -> 3094 exemplares 

3 – Testes2 = 75% -> 3094 exemplares 

TOTAL = 2178 + 3094 + 3094 = 8366 exemplares. 

Após aplicar os parâmetros anteriores à arquitetura da rede apresentada na 

figura 5.9, verificou-se, no decorrer do seu treinamento a evolução do aprendizado, 

avaliando-se ao mesmo tempo a validação e o teste com o mesmo conjunto de 

dados, a cada época. A figura 5.10 nos revela a evolução do processo de 

aprendizagem das redes MLP estimadoras, para o tipo de falta trifásica (ABC) nas 

linhas de transmissão de 138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de 

comprimento l = 235 km e 500 kV de comprimento l = 100 km. 

Para analisar os resultados apresentados nos gráficos das figuras 5.10, 5.11, 

5.12 e 5.13 o leitor deve recorrer às explicações feitas no item 5.2.1.1 Treinamento 

das RNAs Classificadoras , onde detalhes foram apresentados sobre o significado 



117 
 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 5 – Resultados 

de cada erro indicado pelas linhas neles presentes, ou seja, linha azul, verde e 

vermelha. Entretanto, o leitor deve ficar atento com os tamanhos dos conjuntos de 

dados de treinamento apresentados às redes neurais deste item, que são diferentes 

daqueles utilizados para treinar as redes neurais classificadoras. 

Também, deve ficar claro que em termos percentuais as quantidades de 

exemplares separadas para as etapas de treinamento, validação e teste das redes 

neurais MLP estimadoras na sua fase de treinamento são as mesmas apresentadas 

no item 5.2.1.1 Treinamento das RNAs Classificadoras , ou seja, 60% para 

treinamento efetivamente, 20% para validação e 20% para teste. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.10 – Evolução do processo de aprendizagem da rede MLP estimadora para a falta trifásica ABC: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.11 – Evolução do processo de aprendizagem da rede MLP estimadora para as faltas fase-terra: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

A figura 5.12 nos revela a evolução do processo de aprendizagem das redes 

MLP estimadoras, para o tipo de falta dupla-fase (AB, BC, CA) nas linhas de 

transmissão de 138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 

km e 500 kV de comprimento l = 100 km. 
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(a) (b) (c) 

Figura 5.12 – Evolução do processo de aprendizagem da rede MLP estimadora para as faltas dupla-fase: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.13 – Evolução do processo de aprendizagem da rede MLP estimadora para as faltas dupla-fase-terra: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

A figura 5.13 nos revela a evolução do processo de aprendizagem das redes 

MLP estimadoras para as faltas dupla-fase-terra (ABT, BCT, CAT) nas linhas de 

transmissão de 138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 

km e 500 kV de comprimento l = 100 km. 

A figura 5.14 ilustra a arquitetura da rede RBF utilizada para estimação da 

distância da falta, aplicada a todas as LTs. O símbolo H no último neurônio da 

camada oculta indica a quantidade de neurônios nesta.  
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Figura 5.14 – Arquitetura da rede RBF estimadora adotada para as LTs estudadas. 

Parâmetros aplicados à topologia às redes RBF: 

• SSEmáx = 10-6 

• Taxa de aprendizagem = 0,1 

• Função de ativação: Gaussiana 

• Conjuntos de dados utilizados: 

1 – Treinamento = 25% -> 242 exemplares 

2 – Testes1 = 25% -> 344 exemplares 

3 – Testes2 = 25% -> 344 exemplares 

TOTAL = 242 + 344 + 344 = 930 exemplares. 

Após aplicar os parâmetros anteriores à arquitetura da rede apresentada na 

figura 5.14, verificou-se, no decorrer do seu treinamento a evolução do aprendizado, 

avaliando-se ao mesmo tempo a validação e o teste com o mesmo conjunto de 

dados, a cada época. A figura 5.15 nos revela a evolução do processo de 



120 
 

 
Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – 2008 

Capítulo 5 – Resultados 

aprendizagem das redes RBF estimadoras, para o tipo de falta trifásica (ABC) nas 

linhas de transmissão de 138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de 

comprimento l = 235 km e 500 kV de comprimento l = 100 km. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.15 – Evolução do processo de aprendizagem da rede RBF estimadora para a falta trifásica ABC: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

A figura 5.16 nos revela a evolução do processo de aprendizagem das redes 

RBF estimadoras, para o tipo de falta fase-terra AT nas linhas de transmissão de 

138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 km e 500 kV de 

comprimento l = 100 km. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.16 – Evolução do processo de aprendizagem da rede RBF estimadora para a falta fase-terra AT: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

A figura 5.17 nos revela a evolução do processo de aprendizagem das redes 

RBF estimadoras, para o tipo de falta dupla-fase AB nas linhas de transmissão de 

138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 km e 500 kV de 

comprimento l = 100 km. 
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(a) (b) (c) 

Figura 5.17 – Evolução do processo de aprendizagem da rede RBF estimadora para a falta dupla-fase AB: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

A figura 5.18 nos revela a evolução do processo de aprendizagem das redes 

RBF estimadoras, para o tipo de falta dupla-fase-terra ABT nas linhas de 

transmissão de 138 kV de comprimento l = 100 km, 440 kV de comprimento l = 235 

km e 500 kV de comprimento l = 100 km. 

   
(a) (b) (c) 

Figura 5.18 – Evolução do processo de aprendizagem da rede RBF estimadora para a falta dupla-fase-terra ABT: 

 (a) LT de 138 kV; (b) LT de 440 kV; e (c) LT de 500 kV. 

Analisando-se os gráficos das figuras anteriores é fácil perceber que todas as 

redes foram bem treinadas, entretanto, não dá para garantir que a qualidade desse 

treinamento atingiu as nossas expectativas até podermos testá-las, já que não foi 

feita a validação e nem o teste simultâneo. 

O próximo item trata da análise dos resultados obtidos nesta fase de 

treinamento. 
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� Resultados dos Treinamentos das RNAs Estimadoras 

 

A tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos na fase de treinamento das 

redes neurais estimadoras, bem como suas características em termos das 

arquiteturas testadas, as linhas de transmissão para as quais elas foram aplicadas, 

os tamanhos dos conjuntos de dados usados na fase de treinamento, o número de 

épocas necessárias para o treinamento, o tempo consumido para isto e o erro MSE 

atingido pelas redes MLP e o erro SSE atingido pelas redes RBF. 

Tabela 5.3 – Treinamento das RNAs para estimação da distância da falta. 

Topologia Arquitetura 
LT 

(Un / llll) 
Cj. 

Treino 
№ 

Épocas 
Tempo 

(s) Erro Atingido 

MLP 
Trifásica 12-32-16-8-4-1 138 / 100 2788 110 272 9,9567·10-8 
Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 138 / 100 8366 1181 4637 9,9980·10-8 
Dupla-Fase 12-32-16-8-4-1 138 / 100 8366 1284 5061 5,5704·10-6 
Dupla-Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 138 / 100 8366 186 740 9,9151·10-8 
       
Trifásica 12-32-16-8-4-1 440 / 235 2788 373 601 9,9736·10-8 
Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 440 / 235 8366 913 3651 9,9812·10-8 
Dupla-Fase 12-32-16-8-4-1 440 / 235 8366 1418 5540 4,6431·10-8 
Dupla-Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 440 / 235 8366 169 660 9,9895·10-8 
       
Trifásica 12-32-16-8-4-1 500 / 100 2788 139 230 9,7437·10-8 
Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 500 / 100 8366 915 3631 9,9971·10-8 
Dupla-Fase 12-32-16-8-4-1 500 / 100 8366 1365 3845 4,5821·10-6 
Dupla-Fase-Terra 12-32-16-8-4-1 500 / 100 8366 156 611 9,9553·10-8 
RBF       
ABC 12-775-1 138 / 100 930 775 464 1,9577·10-6 
AT 12-725-1 138 / 100 930 725 416 1,3751·10-6 
BT 12-700-1 138 / 100 930 700 435 2,2473·10-6 
CT 12-875-1 138 / 100 930 875 684 2,0694·10-6 
AB 12-850-1 138 / 100 930 850 628 1,3584·10-6 
BC 12-850-1 138 / 100 930 850 620 1,6050·10-6 
CA 12-825-1 138 / 100 930 825 628 8,1609·10-6 
ABT 12-700-1 138 / 100 930 700 400 1,2449·10-6 
BCT 12-775-1 138 / 100 930 775 505 1,0629·10-6 
CAT 12-700-1 138 / 100 930 700 391 1,1959·10-6 
RBF       
ABC 12-800-1 440 / 235 930 800 507 9,5971·10-6 
AT 12-750-1 440 / 235 930 750 445 1,1537·10-6 
BT 12-750-1 440 / 235 930 750 501 1,6618·10-6 
CT 12-775-1 440 / 235 930 775 554 2,2315·10-6 
AB 12-825-1 440 / 235 930 825 559 4,5913·10-6 
BC 12-825-1 440 / 235 930 825 565 1,6101·10-6 
       

Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT (kV); l – Comprimento da LT (km). 

Continua na próxima página... 
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...continuação da página anterior. 
Tabela 5.3 – Treinamento das RNAs para estimação da distância da falta. 

Topologia Arquitetura 
LT 

(Un / llll) 
Cj. 

Treino 
№ 

Épocas 
Tempo 

(s) Erro Atingido 

RBF       
CA 12-850-1 440 / 235 930 850 616 3,7566·10-6 
ABT 12-675-1 440 / 235 930 675 362 1,4745·10-6 
BCT 12-750-1 440 / 235 930 750 446 1,1605·10-6 
CAT 12-700-1 440 / 235 930 700 440 1,4073·10-6 
RBF       
ABC 12-775-1 500 / 100 930 775 452 1,9955·10-6 
AT 12-725-1 500 / 100 930 725 428 1,3282·10-6 
BT 12-700-1 500 / 100 930 700 402 1,2855·10-6 
CT 12-825-1 500 / 100 930 825 587 1,0491·10-6 
AB 12-850-1 500 / 100 930 850 598 1,0756·10-6 
BC 12-800-1 500 / 100 930 800 567 2,0833·10-6 
CA 12-825-1 500 / 100 930 825 552 1,2417·10-6 
ABT 12-700-1 500 / 100 930 700 399 1,1381·10-6 
BCT 12-775-1 500 / 100 930 775 462 1,0680·10-6 
CAT 12-700-1 500 / 100 930 700 401 1,0879·10-6 

Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT (kV); l – Comprimento da LT (km). 

Note que no caso da topologia de rede MLP temos 4 arquiteturas 

configuradas para cada LT. A nomenclatura adotada para definir a arquitetura da 

rede neural é aquela apresentada no capítulo 3 deste documento, sugerida por 

(HAYKIN, 1999), onde são informados o número de canais de entrada, o número de 

neurônios das camadas ocultas e o número de neurônios da camada de saída. 

 

 

5.2.2.2 Testando as RNAs Estimadoras 

 

Nesta etapa testaremos todas as redes neurais previamente treinadas. 

Entretanto, isto é feito com exemplares nunca vistos pelas redes, mas que 

completam ou não os conjuntos de dados utilizados na fase de treinamento.  

Conjuntos de dados utilizados para os testes das redes MLP: 

Conjunto de dados para testes da rede estimadora da distância da falta ABC: 

1 Treinamento = 25% -> 242 exemplares 
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2 Testes1 = 25% -> 344 exemplares 

3 Testes2 = 25% -> 344 exemplares 

TOTAL = 242 + 344 + 344 = 930 exemplares. 

Conjunto de dados para testes da rede estimadora da distância das demais faltas: 

1 Treinamento = 25% -> 726 exemplares 

2 Testes1 = 25% -> 1031 exemplares 

3 Testes2 = 25% -> 1031 exemplares 

TOTAL = 726 + 1031 + 1031 = 2788 exemplares. 

Conjuntos de dados utilizados para os testes das redes RBF: 

1 Treinamento = 75% -> 726 exemplares 

2 Testes1 = 75% -> 1031 exemplares 

3 Testes2 = 75% -> 1031 exemplares 

TOTAL = 726 + 1031 + 1031 = 2788 exemplares. 

 

� Resultados dos Testes das RNAs Estimadoras 

 

A tabela 5.4 apresenta os resultados dos testes das RNAs estimadoras, 

considerando todos os exemplares dos conjuntos de dados de testes, onde são 

analisados os erros médios e máximos das distâncias estimadas em relação às 

distâncias pré definidas e esperadas pelas redes neurais, dadas em km. Cada 

conjunto de dados utilizado nos testes das redes neurais MLP possui 930 

exemplares de faltas simulados quando a falta é Trifásica, enquanto que para todas 

as outras redes neurais, tanto MLP quanto RBF, cada conjunto de dados tem 2788 

amostras de faltas simuladas. 
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Tabela 5.4 – Testes das RNAs de estimação, considerando todos os exemplares dos conjuntos de testes. 
  Conjunto de testes sem ruído  Conjunto de testes com ruído  

Classe / 
Tipo de 
Falta 

Arquit. 
Erro 
Méd. 
(km) 

Erro 
Max. 
(km) 

Erro 
Méd. 
(%) 

Erro 
Máx. 
(%) 

Erro 
Méd. 
(km) 

Erro 
Máx. 
(km) 

Erro 
Méd. 
(%) 

Erro 
Máx. 
(%) 

MLP → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km, Arquit. 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  0,066 1,339 0,07 1,34 1,584 11,185 1,58 11,18 
Fase-Terra  0,121 17,833 0,12 17,83 2,639 124,620 2,64 124,62 
Dupla-Fase  0,922 44,692 0,92 44,69 4,123 62,408 4,12 62,41 
Dupla-Fase-Terra  0,062 3,608 0,06 3,61 1,048 12,388 1,05 12,39 
MLP → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km, Arquit. 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  0,136 2,119 0,06 0,90 3,312 30,993 1,41 13,19 
Fase-Terra  0,432 12,326 0,18 5,25 9,628 187,143 4,10 79,64 
Dupla-Fase  1,446 117,744 0,62 50,10 28,976 605,790 12,33 257,78 
Dupla-Fase-Terra  0,136 2,992 0,06 1,27 2,178 48,202 0,93 20,51 
MLP → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km, Arquit. 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  0,059 1,099 0,06 1,10 4,220 63,014 4,22 63,01 
Fase-Terra  0,391 16,851 0,39 16,85 3,377 80,047 3,38 80,05 
Dupla-Fase  1,044 27,328 1,04 27,33 5,770 69,485 5,77 69,49 
Dupla-Fase-Terra  0,061 1,479 0,06 1,48 1,569 27,033 1,57 27,03 
RBF → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km. 
1 – ABC 12-775-1 0,439 47,534 0,44 47,53 1,801 44,588 1,80 44,59 
2 – AT 12-725-1 0,193 14,211 0,19 14,21 1,450 14,663 1,45 14,66 
3 – BT 12-700-1 0,148 17,044 0,15 17,04 1,856 17,210 1,86 17,21 
4 – CT 12-875-1 1,883 126,467 1,88 126,47 36,870 266,825 36,87 266,83 
5 – AB 12-850-1 1,998 50,531 2,00 50,53 13,137 129,976 13,14 129,98 
6 – BC 12-850-1 1,360 35,894 1,36 35,89 29,905 246,974 29,91 246,97 
7 – CA 12-825-1 1,619 44,830 1,62 44,83 3,974 45,126 3,97 45,13 
8 – ABT 12-700-1 0,144 16,161 0,14 16,16 0,550 16,334 0,55 16,33 
9 – BCT 12-775-1 0,306 11,189 0,31 11,19 3,826 27,856 3,83 27,86 
10 – CAT 12-700-1 0,170 15,965 0,17 15,96 0,899 17,208 0,90 17,21 
RBF → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km.  
1 – ABC 12-800-1 1,667 166,500 0,71 70,85 3,208 171,066 1,37 72,79 
2 – AT 12-750-1 0,497 48,130 0,21 20,48 5,010 42,308 2,13 18,00 
3 – BT 12-750-1 0,430 44,321 0,18 18,86 7,326 58,863 3,12 25,05 
4 – CT 12-775-1 1,492 106,721 0,63 45,41 37,401 217,801 15,92 92,68 
5 – AB 12-825-1 2,004 207,457 0,85 88,28 7,409 206,665 3,15 87,94 
6 – BC 12-825-1 1,835 79,921 0,78 34,01 9,587 86,739 4,08 36,91 
7 – CA 12-850-1 2,054 140,995 0,87 60,00 8,633 137,353 3,67 58,45 
8 – ABT 12-675-1 0,404 37,342 0,17 15,89 1,409 36,824 0,60 15,67 
9 – BCT 12-750-1 0,416 23,954 0,18 10,19 12,598 79,692 5,36 33,91 
10 – CAT 12-700-1 0,402 81,496 0,17 34,68 1,587 80,679 0,68 34,33 
RBF → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km.  
1 – ABC 12-775-1 0,784 60,510 0,78 60,51 4,825 60,177 4,83 60,18 
2 – AT 12-725-1 0,162 8,146 0,16 8,15 2,463 19,946 2,46 19,95 
3 – BT 12-700-1 0,159 28,687 0,16 28,69 2,158 28,099 2,16 28,10 
4 – CT 12-825-1 1,020 65,134 1,02 65,13 20,527 182,058 20,53 182,06 
5 – AB 12-850-1 2,326 85,492 2,33 85,49 9,224 111,537 9,22 111,54 
6 – BC 12-800-1 0,656 15,871 0,66 15,87 12,898 204,826 12,90 204,83 
7 – CA 12-825-1 1,753 50,075 1,75 50,07 4,133 58,130 4,13 58,13 
8 – ABT 12-700-1 0,185 12,597 0,19 12,60 0,570 12,242 0,57 12,24 
9 – BCT 12-775-1 0,493 17,837 0,49 17,84 6,589 54,391 6,59 54,39 
10 – CAT 12-700-1 0,123 10,694 0,12 10,69 0,577 10,898 0,58 10,90 
Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT; l – Comprimento da LT. 
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Note que os testes das redes neurais estão divididos em duas partes, onde na 

primeira parte usamos os dados considerados limpos (valores calculados), da 

mesma forma que aqueles usados na fase de treinamento das RNAs. Todavia, na 

segunda parte acrescentamos ruídos aos mesmos dados usando o critério 

apresentado no Apêndice B. 

As colunas “Conjunto de testes sem ruído ” e “Conjunto de testes com 

ruído ” de ambas as tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os resultados obtidos pelas redes 

neurais a partir dos testes com esses conjuntos de dados. 

Os resultados apresentados nas tabelas 5.4 e 5.5 mostram que as redes 

neurais estimadoras deixaram a desejar no quesito precisão, ou seja, não atingiram 

a performance esperada quando o erro foi de 1% e 2%, entretanto, para erro de 4% 

do comprimento da linha de transmissão ambas as redes atingiram patamares 

consideráveis em seus resultados. Estes resultados nos levam a concluir que a 

topologia MLP se adapta melhor do que a RBF na solução do problema com dados 

ruidosos. 

Consideramos como resultados satisfatórios os casos em que o percentual de 

acerto ficou maior ou igual a 96%, pois conforme verificado na literatura sobre 

proteção de distância, na prática há relés de distância na função 21 com precisão de 

acerto da ordem de 90%. Um exemplo de relé com esta margem de precisão foi 

apresentado por (AMORIM; HUAIS, 2004), como sendo o modelo P442 da Alstom. 

Tabela 5.5 – Testes das RNAs de estimação, considerando erros de 1%, 2% e 4% do comprimento da LT. 
  Conjunto de testes sem ruído  Conjunto de testes com ruído  

Classe/Tip
o de Falta 

Arquitetura 
Acerto % 

(Emax 
1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

Acerto % 
(Emax 

1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

MLP → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km, Arquitetura: 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  99,89 100,00 100,00 57,31 74,30 89,68 
Fase-Terra  98,71 99,46 99,78 55,06 75,57 89,28 
Dupla-Fase  76,00 89,02 96,20 29,88 50,90 71,23 
Dupla-Fase-Terra  99,93 99,96 100,00 70,66 84,97 94,91 
MLP → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km, Arquitetura: 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  100,00 100,00 100,00 62,37 79,68 91,51 
Fase-Terra  97,81 99,61 99,93 28,19 48,82 72,99 
Dupla-Fase  86,41 94,84 98,57 15,10 27,65 46,05 
Dupla-Fase-Terra  99,96 100,00 100,00 76,54 88,16 95,77 
Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT; l – Comprimento da LT. 

Continua na próxima página... 
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...continuação da página anterior. 
Tabela 5.5 – Testes das RNAs de estimação, considerando erros de 1%, 2% e 4% do comprimento da LT. 

  Conjunto de testes sem ruído  Conjunto de testes com ruído  

Classe/Tip
o de Falta 

Arquitetura 
Acerto % 

(Emax 
1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

Acerto % 
(Emax 

1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

MLP → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km, Arquitetura: 12-32-16-8-4-1. 
Trifásica  99,89 100,00 100,00 45,81 61,72 73,98 
Fase-Terra  93,01 97,78 99,57 34,25 57,75 80,27 
Dupla-Fase  71,23 86,69 95,52 19,40 37,09 58,43 
Dupla-Fase-Terra  99,93 100,00 100,00 64,99 80,16 88,99 
RBF → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km.  
1 – ABC 12-775-1 92,04 96,13 97,96 56,89 72,92 86,84 
2 – AT 12-725-1 96,41 98,17 99,21 46,56 75,57 94,94 
3 – BT 12-700-1 97,09 99,03 99,78 42,00 66,50 88,24 
4 – CT 12-875-1 72,56 80,38 87,45 3,55 7,07 13,13 
5 – AB 12-850-1 69,58 76,83 83,79 12,63 23,28 37,37 
6 – BC 12-850-1 75,07 82,86 89,89 6,31 11,80 22,60 
7 – CA 12-825-1 71,34 79,41 87,30 22,78 43,58 67,14 
8 – ABT 12-700-1 97,53 98,92 99,53 85,11 98,24 99,57 
9 – BCT 12-775-1 91,50 97,06 98,89 22,74 42,32 65,32 
10 – CAT 12-700-1 96,52 98,64 99,46 68,51 89,71 98,21 
RBF → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km.  
1 – ABC 12-800-1 89,92 94,26 96,56 67,54 85,29 94,66 
2 – AT 12-750-1 95,16 98,06 99,39 34,04 59,29 85,62 
3 – BT 12-750-1 95,91 98,46 99,61 27,80 46,88 72,81 
4 – CT 12-775-1 84,07 91,28 96,63 7,14 14,24 22,78 
5 – AB 12-825-1 81,46 89,96 95,30 32,78 54,41 76,83 
6 – BC 12-825-1 81,67 89,71 94,94 22,53 40,46 65,53 
7 – CA 12-850-1 76,94 87,05 94,40 25,39 44,23 68,15 
8 – ABT 12-675-1 96,70 98,13 99,28 83,54 97,31 99,21 
9 – BCT 12-750-1 96,41 98,57 99,46 17,40 32,35 54,05 
10 – CAT 12-700-1 97,38 98,71 99,39 79,70 96,81 99,43 
RBF → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km.  
1 – ABC 12-775-1 84,43 90,93 95,80 37,73 50,11 63,85 
2 – AT 12-725-1 96,84 98,74 99,61 34,58 58,18 81,42 
3 – BT 12-700-1 97,27 99,10 99,64 37,77 61,59 84,86 
4 – CT 12-825-1 80,16 86,69 92,97 6,49 12,52 23,13 
5 – AB 12-850-1 69,87 77,33 83,75 22,06 35,76 50,43 
6 – BC 12-800-1 81,85 89,24 95,88 18,08 31,71 50,50 
7 – CA 12-825-1 72,74 80,56 87,73 23,96 43,94 69,40 
8 – ABT 12-700-1 96,48 98,31 99,21 85,83 97,56 99,25 
9 – BCT 12-775-1 85,65 92,86 97,63 17,32 31,49 52,12 
10 – CAT 12-700-1 97,92 99,10 99,68 83,36 97,85 99,68 
Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT; l – Comprimento da LT. 

Na figura 5.19 estão apresentadas todas as taxas de acerto das distâncias 

das faltas simuladas obtidas pelas redes neurais MLP Estimadoras agrupadas, 

horizontalmente, pelas taxas de erros máximos, em relação ao comprimento da linha 

de transmissão, iguais a 1%, 2% e 4% adotadas em nossos experimentos. 

Conforme visto anteriormente, foram implementadas 12 redes neurais MLP 

Estimadoras, por esta razão aparecem 12 grupos com 6 barras coloridas cada no 

eixo horizontal do gráfico da figura 5.19, onde os grupos 1 ao 4 ilustram as 
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porcentagens de acerto obtidas pelas redes MLP treinadas para estimar as 

distâncias de faltas Trifásica, Fase-Terra, Dupla-Fase e Dupla-Fase-Terra, 

respectivamente, em uma linha de transmissão de tensão nominal Un = 138 kV e 

comprimento l = 100 km. Os grupos 5 ao 8 são das redes neurais utilizadas na linha 

de transmissão de Un = 440 kV e l = 235 km, e os grupos 9 ao 12 são das redes 

neurais utilizadas na linha de transmissão de Un = 500 kV e l = 100 km. 

 
Figura 5.19 – Representação gráfica da tabela 5.5, para as redes neurais MLP. 

Na figura 5.20 estão apresentadas todas as taxas de acerto das distâncias 

das faltas simuladas obtidas pelas redes neurais RBF Estimadoras agrupadas, 

horizontalmente, pelas taxas de erros máximos, em relação ao comprimento da linha 

de transmissão, iguais a 1%, 2% e 4% adotadas em nossos experimentos. Um 

detalhe importante a ser frisado é que os grupos das redes neurais utilizadas para a 

estimação das distâncias de faltas Fase-Terra, Dupla-Fase e Dupla-Fase-Terra 

apresentadas no gráfico da figura 5.20 é a média aritmética dos resultados obtidos 

pelas redes que pertencem a estas classes de faltas, vide tabela 5.5, por esta razão 

aparecem 12 grupos com 6 barras coloridas cada no eixo horizontal do gráfico desta 

figura, onde os grupos 1, 5 e 9 ilustram as porcentagens de acerto obtidas pelas 

redes RBF treinadas para estimarem as distâncias de faltas Trifásicas em linhas de 

transmissão de tensão nominal Un = 138 kV com comprimento l = 100 km, Un = 440 
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kV com l = 235 km e Un = 500 kV com l = 100 km, respectivamente. Os grupos 2 ao 

4, 6 ao 8 e 10 ao 12 mostram as médias aritméticas das porcentagens dos acertos 

das redes RBF treinadas para estirarem as distâncias das faltas Fase-Terra, Dupla-

Fase e Dupla-Fase-Terra em linhas de transmissão de tensão nominal Un = 138 kV 

com l = 100 km, Un = 440 kV com l = 235 km, respectivamente. Entretanto, 

conforme visto anteriormente, foram implementadas 30 redes neurais RBF 

Estimadoras para se atingir os resultados desejados. 

 
Figura 5.20 – Representação gráfica da tabela 5.5, para as redes neurais RBF. 

Os dados usados na geração do gráfico da figura 5.20 estão listados na 

tabela 5.6. Entretanto, estes dados são valores aproximados, pois, conforme 

mencionado anteriormente, os conjuntos de testes usados pelas redes MLP 

Estimadoras das distâncias de faltas Trifásicas possuem menos exemplares do que 

os conjuntos de testes usados pelas redes RBF Estimadoras do mesmo tipo de 

faltas. 
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Tabela 5.6 – Valores médios das porcentagens de acertos das redes RBF para faltas Fase-Terra, Dupla-Fase e 
Dupla-Fase-Terra, considerando erros de 1%, 2% e 4% do comprimento da LT. 

  Conjunto de testes sem ruído  Conjunto de testes com ruído  

Classe/Tipo de Falta 
Acerto % 

(Emax 
1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

Acerto % 
(Emax 

1%) 

Acerto % 
(Emax 

2%) 

Acerto % 
(Emax 

4%) 

MLP → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km.  
Trifásica 99,89 100,00 100,00 57,31 74,30 89,68 
Fase-Terra 98,71 99,46 99,78 55,06 75,57 89,28 
Dupla-Fase 76,00 89,02 96,20 29,88 50,90 71,23 
Dupla-Fase-Terra 99,93 99,96 100,00 70,66 84,97 94,91 

MLP → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km.  
Trifásica 100,00 100,00 100,00 62,37 79,68 91,51 
Fase-Terra 97,81 99,61 99,93 28,19 48,82 72,99 
Dupla-Fase 86,41 94,84 98,57 15,10 27,65 46,05 
Dupla-Fase-Terra 99,96 100,00 100,00 76,54 88,16 95,77 

MLP → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km.  
Trifásica 99,89 100,00 100,00 45,81 61,72 73,98 
Fase-Terra 93,01 97,78 99,57 34,25 57,75 80,27 
Dupla-Fase 71,23 86,69 95,52 19,40 37,09 58,43 
Dupla-Fase-Terra 99,93 100,00 100,00 64,99 80,16 88,99 

 

RBF → LT: U n = 138 kV, llll = 100 km.  
Trifásica 92,04 96,13 97,96 56,89 72,92 86,84 
Fase-Terra 88,69 92,53 95,48 30,70 49,71 65,44 
Dupla-Fase 72,00 79,70 86,99 13,91 26,22 42,37 
Dupla-Fase-Terra 95,18 98,21 99,29 58,79 76.76 87,70 

RBF → LT: U n = 440 kV, llll = 235 km.  
Trifásica 89,92 94,26 96,56 67,54 85,29 94,66 
Fase-Terra 91,71 95,93 98,54 22,99 40,14 60,40 
Dupla-Fase 80,02 88,91 94,88 26,90 46,37 70,17 
Dupla-Fase-Terra 96,83 98,47 99,38 60,21 75,49 84,23 

RBF → LT: U n = 500 kV, llll = 100 km.  
Trifásica 84,43 90,93 95,80 37,73 50,11 63,85 
Fase-Terra 91,42 94,84 97,41 26,28 44,10 63,14 
Dupla-Fase 74,82 82,38 89,12 21,37 37,14 56,78 
Dupla-Fase-Terra 93,35 96,79 98,84 62,17 75,63 83,68 
Legenda: LT – Linha de Transmissão; Un – Tensão Nominal da LT; l – Comprimento da LT. 

A tabela 5.6 também nos mostra as porcentagens de acertos obtidas pelas 

redes MLP, para facilitar a comparação entre esses resultados e as médias das 

porcentagens calculadas para as classes de faltas Fase-Terra (AT, BT e CT), Dupla-

Fase (AB, BC e CA) e Dupla-Fase-Terra (ABT, BCT e CAT) das redes RBF. Nesta 

tabela as porcentagens médias estão indicadas com retângulos de cor amarela, 

todavia, os valores nos retângulos de cor verde presentes na parte das redes RBF 

indicam as médias que superaram as porcentagens obtidas pelas redes MLP, que 

estão identificadas da mesma forma. 

A figura 5.21 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural MLP de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 
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trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 138 kV e 100 km de 

comprimento. A linha azul representa a função a ser aproximada, ou seja, as 

distâncias desejadas; a linha verde representa as estimações obtidas a partir dos 

testes com os dados sem ruídos; e a linha vermelha representa as estimações para 

os dados dos testes com ruído. 

 

Figura 5.21 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 138 kV 

com 100 km de comprimento, usando a rede neural MLP para faltas trifásicas. 

A figura 5.22 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural RBF de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 

trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 138 kV e 100 km de 

comprimento. A linha azul representa a função a ser aproximada, ou seja, as 

distâncias desejadas; a linha verde representa as estimações obtidas a partir dos 
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testes com os dados sem ruídos; e a linha vermelha representa as estimações para 

os dados dos testes com ruído. 

 

Figura 5.22 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 138 kV 

com 100 km de comprimento, usando a rede neural RBF para faltas trifásicas. 

A figura 5.23 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural MLP de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 

trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 440 kV e 235 km de 

comprimento. 
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Figura 5.23 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 440 kV 

com 235 km de comprimento, usando a rede neural MLP para faltas trifásicas. 

A linha azul representa a função a ser aproximada, ou seja, as distâncias 

desejadas; a linha verde representa as estimações obtidas a partir dos testes com 

os dados sem ruídos; e a linha vermelha representa as estimações para os dados 

dos testes com ruído. 

A figura 5.24 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural RBF de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 

trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 440 kV e 235 km de 

comprimento. 
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Figura 5.24 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 440 kV 

com 235 km de comprimento, usando a rede neural RBF para faltas trifásicas. 

A figura 5.25 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural MLP de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 

trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 500 kV e 100 km de 

comprimento. A linha azul representa a função a ser aproximada, ou seja, as 

distâncias desejadas; a linha verde representa as estimações obtidas a partir dos 

testes com os dados sem ruídos; e a linha vermelha representa as estimações para 

os dados dos testes com ruído. 
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Figura 5.25 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 500 kV 

com 100 km de comprimento, usando a rede neural MLP para faltas trifásicas. 

A figura 5.26 apresenta o gráfico que revela as aproximações atingidas pela 

rede neural RBF de arquitetura destinada à estimação das distâncias para faltas 

trifásicas (ABC) ocorridas em uma linha de transmissão de 500 kV e 100 km de 

comprimento. A linha azul representa a função a ser aproximada, ou seja, as 

distâncias desejadas; a linha verde representa as estimações obtidas a partir dos 

testes com os dados sem ruídos; e a linha vermelha representa as estimações para 

os dados dos testes com ruído. 
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Figura 5.26 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 500 kV 

com 100 km de comprimento, usando a rede neural RBF para faltas trifásicas. 

A figura 5.27 apresenta quatro gráficos que revelam as aproximações 

atingidas pelas redes neurais MLP e RBF de arquiteturas destinadas a estimarem as 

distâncias para faltas fase-terra (AT, BT, CT) ocorridas em uma linha de transmissão 

de 440 kV e 235 km de comprimento. A linha azul representa a função a ser 

aproximada, ou seja, as distâncias desejadas; a linha verde representa as 

estimativas obtidas a partir dos testes com os dados sem ruídos; e a linha vermelha 

representa as estimações para os dados dos testes com ruído. Nesta figura, o 

gráfico (a) mostra os resultados da rede neural MLP configura para trabalhar com 

faltas Fase-Terra em uma única arquitetura, vide tabelas 5.4 e 5.5. Os gráficos (b), 

(c) e (d) mostram os resultados das redes RBF configuradas independentemente 

para trabalharem com as faltas Fase-Terra (AT, BT e CT), respectivamente, vide 

tabelas 5.4 e 5.5. 
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(a) – MLP para faltas AT, BT e CT. 

(b) – RBF para falta AT. 

(c) – RBF para falta BT. 

 (d) – RBF para falta CT. 

Figura 5.27 – Gráficos gerados a partir da estimação das distâncias de faltas ocorridas em uma LT de 440 kV 

com 235 km de comprimento, usando as redes neurais MLP e RBF para faltas fase-terra. 

Nota-se, a partir da análise dos dados das tabelas 5.4 e 5.5, e também dos 

gráficos apresentados, que todas as arquiteturas de redes neurais estimadoras 

(MLP e RBF) das distâncias de faltas apresentaram maior imprecisão para faltas 

ocorridas nas extremidades das linhas de transmissão, onde se vê claramente que a 
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linha vermelha (dados com ruídos), em ambas as topologias ultrapassa as 

extremidades das linhas. 

Estes gráficos foram gerados e analisados para todas as 42 arquiteturas de 

redes neurais estimadoras de ambas as topologias MLP e RBF. 
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6 DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

 

 

Este trabalho buscou comparar diferentes arquiteturas de redes neurais 

artificiais na solução de problemas de faltas em linhas de transmissão de alta 

tensão, o qual foi dividido em duas partes, sendo a primeira relacionada à 

classificação do tipo de falta, dentre os 10 tipos de faltas selecionados para nossos 

ensaios que foram categorizados em quatro grupos em função dos elementos 

elétricos envolvidos. Esses grupos estão diretamente referenciados aos tipos de 

curtos circuitos envolvendo as três fases e a terra ou o neutro do sistema elétrico de 

potência. 

As categorias dos tipos de faltas foram rotuladas como trifásicas (ABC) sendo 

o primeiro grupo, fase-terra (AT, BT e CT) como segundo grupo, o terceiro grupo 

corresponde às faltas dupla-fase (AB, BC, CA), e por fim o quarto grupo constituído 

pelas faltas dupla-fase-terra (ABT, BCT e CAT). 

No decorrer deste trabalho foram feitos diversos estudos sobre a aplicação de 

redes neurais artificiais na solução de problemas similares aos desta proposta, e foi 

verificado que ao longo de aproximadamente duas décadas muitas contribuições 

foram feitas nesta área. Entretanto, pouquíssimas propostas apresentaram 

comparações entre diferentes arquiteturas de RNAs na solução de problemas de 

classificação do tipo de falta e estimação da distância da mesma em relação a um 

referencial. 

Então, diante de uma grande variedade de topologias de redes neurais 

disponíveis na literatura, decidimos contribuir para a comunidade acadêmica com 

uma pesquisa que envolvesse a aplicação de no mínimo três dessas topologias 

disponíveis. Entretanto, no decorrer do desenvolvimento da corrente proposta, 

verificamos que há mais material técnico a disponibilizar do que simplesmente 

implementar apenas três tipos de redes neurais. A partir deste ponto, ficou claro que 
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deveríamos contribuir com cinco arquiteturas envolvendo quatro topologias de redes 

neurais das muitas existentes. 

As topologias de RNAs escolhidas foram, então, a bem difundida e de uso 

geral MLP – Multilayer Perceptron, a PNN – Probabilistic Neural Network, a LVQ – 

Learning Vector Quantization que dá suporte aos SOMs – Self-Organizing Maps de 

Kohonen, e por fim a RBF – Radial Basis Function. Destas topologias, a MLP foi 

escolhida, por razões óbvias, a ser candidata para a solução dos dois problemas da 

corrente proposta, ou seja, ela foi aplicada tanto para classificar o tipo de falta 

quanto estimar a distância da falta em relação ao terminal local da linha de 

transmissão. 

Das quatro topologias e cinco arquiteturas de RNAs exploradas neste 

trabalho, três foram destinadas à classificação do tipo de falta, estas são a rede 

MLP, PNN e LVQ. Para concluir a solução do problema a ser resolvido no corrente 

trabalho a rede MLP e a RBF foram escolhidas para a tarefa de estimação da 

distância da falta. Visando primeiramente classificar o tipo da falta implementamos 

as redes classificadoras MLP, PNN e LVQ, e só depois as redes estimadoras da 

distância foram implementadas. A implementação dessas redes foi feita usando-se o 

pacote Neural Networks Toolbox do MATLAB e o pacote SOMTOOLBOX 2 

desenvolvido pela equipe do Prof. Teuvo Kohonen e disponibilizado gratuitamente 

pela Internet, para pesquisas acadêmicas.  

Os dados necessários ao treinamento e testes das redes neurais foram 

gerados no software MATLAB a partir de parâmetros elétricos reais das linhas de 

transmissão selecionadas, que foram num total de três, ou seja, 138 kV de 

comprimento 100 km, 440 kV de 235 km e 500 kV de 100 km. Os dados gerados 

para as simulações das faltas consistem nos fasores das tensões e correntes 

obtidos do terminal local e remoto de cada linha de transmissão, em regime 

permanente. Consideramos que esses fasores tenham sido obtidos após a 

estabilização dos sinais na pós falta. 

Assim, todos os conjuntos de dados têm o mesmo formato, ou seja, 12 

fasores para representar o padrão de uma falta, envolvendo os módulos das três 

tensões do terminal local seguidos dos módulos das tensões do terminal remoto, 
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seguidos dos módulos das correntes de ambos os terminais, local e remoto 

respectivamente. Após esses doze parâmetros de entrada vêm, na seqüência o tipo 

da falta em decimal, o tipo da falta em binário de 4 bits e a distância da falta. Esses 

parâmetros são os resultados desejados pelas redes neurais após o seu 

treinamento. Entretanto, devido o fato de todas as topologias de RNAs escolhidas 

usarem algoritmo de aprendizagem supervisionado, é que esses últimos parâmetros 

serão utilizados, somente na fase de treinamento das redes neurais. 

Na fase de treinamento das redes classificadoras, todas atingiram a 

performance  esperada, entretanto, na fase de testes verificou-se que algumas das 

arquiteturas implementadas não conseguiram classificar o número desejado de 

exemplares de faltas. Após a análise dos resultados gerados na fase de testes, 

notou-se que a topologia MLP foi a que gerou melhores respostas para os padrões 

de faltas originais e praticamente com a mesma precisão, para os mesmos conjuntos 

de dados com acréscimo de ruído Gaussiano. Já, a rede PNN foi a mais rápida na 

fase de treinamento, porém sua performance na fase de testes ficou na casa dos 

98% de precisão para os dados originais e 10% para os ruidosos. As redes LVQ 

atingiram os patamares de precisão de acerto da ordem de 91% a 94%, tanto na 

classificação dos dados originais quanto dos ruidosos. A arquitetura ótima obtida 

para a topologia MLP foi de três camadas, ou seja, uma de entrada e duas 

neuronais. 

As redes estimadoras tiveram a sua fase de treinamento muito boa, porém na 

fase de testes ambas atingiram performance inferior a esperada, principalmente a 

MLP que já é bem difundida e há diversos teoremas provando que ela é ótima para 

aproximação de funções. As arquiteturas MLP apresentaram melhores resultados do 

que as RBF, que também são consideradas ótimas aproximadoras de funções, 

porém, ambas tiveram sua precisão de acerto, na maioria dos testes, inferior a 90%, 

principalmente na estimação da distância a partir dos dados ruidosos. 

A grande maioria dos artigos que tratam de problemas similares aos deste 

trabalho teve sua precisão muito elevada para todos os casos ensaiados por seus 

autores, entretanto, é importante frisar que tais resultados, que foram da ordem de 
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100% de acerto, foram treinados com dados bem preparados e, normalmente, em 

pequenas quantidades, o que deve se esperar bons resultados. 

Pela experiência adquirida no decorrer do desenvolvimento deste trabalho, 

ficamos satisfeitos com os resultados obtidos em todos os ensaios realizados com 

todas as arquiteturas de RNAs exploradas. 

Todavia, encerramos este trabalho contribuindo para a Universidade e 

Comunidade Acadêmica em geral mostrando os bons resultados obtidos para a 

solução dos problemas inerentes à área de Sistemas Elétricos de Potência, que são 

a classificação do tipo de falta e estimação da distância da mesma de um terminal 

de referência em linhas de transmissão de alta tensão, com auxílio de técnicas de 

Inteligência Artificial, dando destaque à Teoria das Redes Neurais Artificiais. Vale 

lembrar que houve confrontação dos resultados obtidos pelas topologias de redes 

neurais classificadoras de padrões MLP, PNN e LVQ, bem como entre MLP e RBF 

como estimadoras de funções. 

 

 

6.1 Proposta para Trabalhos Futuros 

 

A área de redes neurais artificiais ainda tem muito a oferecer na solução de 

problemas complexos e que não podem ser resolvidos por métodos numéricos 

diretos, no segmento de Produção e Transmissão de Energia Elétrica. Entretanto, a 

maioria de suas topologias já foi explorada no sentido de se resolver problemas de 

Sistemas Elétricos de Potência. Este trabalho, como todos os encontrados na 

literatura acadêmica até 2007, explorou algumas das topologias de redes neurais do 

tipo binárias. Mas, existem as redes neurais pulsadas, que vêm ganhando espaço. 

Assim, fica como proposta para trabalho futuro a exploração da nova 

tecnologia de redes neurais artificiais pulsadas, que parece ter seu espaço 

reservado e garantido no Conhecimento Humano. Também, seria muito interessante 
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explorar a fusão de técnicas diferentes de computação de modo a se gerar novos 

modelos híbridos para a solução de problemas similares aos resolvidos neste 

trabalho, bem como outros da grande área de Sistemas Elétricos de Potência, 

visando, dessa forma, maior velocidade e precisão nos resultados desejados. 
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APÊNDICES 

 

 

 

APÊNDICE A – Cálculo de Curto Circuito  

 

 O cálculo dos fasores das tensões e correntes durante a falta foi feito 

utilizando-se matrizes de rede e considerando o modelo π-corrigido de linha de 

transmissão. Este modelo considera a capacitância da linha e realiza correções 

hiperbólicas, sendo o modelo mais recomendado para linhas longas (l > 220 km). 

L R
1A

B

− 1A

B

−

B ( )senhcZ γl
L R

( )tanh / 2

cZ

γl

 

Figura A.1 – Modelo de linha π-corrigido. 

Fonte: (PEREIRA, 2003) 

O símbolo l na figura A.1 corresponde ao comprimento da linha de 

transmissão. 

As constantes A e B da linha são: 

� �  �� cosh
�� 
� �  ��  sinh
�� 

(A.1) 

onde � = l é o comprimento da LT: 
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�� � ���                        � �  ��� 

� � � � ��                    � �  ��� 
 

A impedância-série total da linha de transmissão é: 

� �  � �  �� sinh
�� (A.2) 

A admitância total dividida igualmente no início e fim da linha é: 

� � � � 1� � 1�� tanh  � �2" (A.3) 

As matrizes de admitâncias da linha, considerando a mesma seccionada no 

ponto de falta são dadas por: 

#�$% �
&'
''
''
( 1�)*+$ � �$, � 1�$, � 1�$, 0

� 1�$, �$, � 1�$, � �$. � 1�$. � 1�$.0 � 1�$.
1�)*/$ � �$. � 1�$.01

11
11
2
 (A.4) 

onde: 

�)*+$ e �)*/$ são os equivalentes de seqüência positiva nos terminais local e remoto 

�$, � �� sinh3�456 

�$. � �� sinh 7�3� � 4568 

�$, � 1�� tanh  � 452 " 

�$. � 1�� tanh 9� � � 452 : 
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#�;% �
&'
''
''
( 1�)*+; � �;, � 1�;, � 1�;, 0

� 1�;, �;, � 1�$, � �;. � 1�;. � 1�;.0 � 1�;.
1�)*/; � �;. � 1�;.01

11
11
2
 (A.5) 

onde os dados são de seqüência zero. 

Para o cálculo da corrente de falta calculam-se as impedâncias de Thèvenin 

vistas no ponto de falta através da inversão das matrizes de admitância [Y1] e [Y0]. 

#�$% �  #�$%<$ 

#�;% �  #�;%<$ 
(A.6) 

As impedâncias de Thèvenin correspondem ao segundo elemento da 

diagonal das matrizes de impedância: 

�=>$ �  #�$%?,? 

�=>; � #�;%?,? 
(A.7) 

Para o cálculo das correntes de falta são calculados inicialmente os valores 

pré-falta usando o conceito de equivalentes de Norton. 

ABC5D �  #�$%AEF.GD (A.8) 

onde 

AEF.GD �  
&'
'''
( BH+�)*+$0BH/�)*/$01

111
2
 

é o vetor das correntes injetadas de Norton antes da falta e: 

BH+ e BH/ são as tensões internas dos equivalentes nos terminais local e remoto. 
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A eq.(A.8) fornece as tensões pré-falta nos terminais local da linha, no ponto 

de falta e no terminal remoto. 

ABC5D �  IB+C5B=>B/C5
J 

As correntes pré-falta são dadas por: 

E+C5 �  BH+ � B+C5�)*+$  

E/C5 �  BH/ � B/C5�)*/$  

(A.9) 

A corrente de curto-trifásico é dada por: 

E��K5 �  B=>�=>$ � L5 (A.10) 

onde fR  é a resistência de falta. 

Para o curto trifásico as tensões nos terminais da linha são dadas por: 

AB5D �  ABC5D � #�$% M 0�E��K50 N � IB+B5B/
J (A.11) 

As correntes nos terminais local e remoto são dadas por: 

E+ �  BH+ � B+�)*+$  

E/ �  BH/ � B/�)*/$  

(A.12) 

No caso do curto fase-terra a corrente de falta é: 

E��5 �  B=>2�=>$ � �=>; � 3L5 (A.13) 
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As tensões nos terminais são calculadas inicialmente por suas componentes 

seqüenciais: 

AB5;D �  #�;% M 0�E��50 N � IB+;B5;B/;
J 

AB5$D �  ABC5D � #�$% M 0�E��50 N � IB+$B5$B/$
J 

AB5?D �  #�$% M 0�E��50 N � IB+?B5?B/?
J 

(A.14) 

As tensões em componentes de fase são: 

MB+PB+QB+R
N �  M1 1 11 S? S1 S S?N MB+;B+$B+?

N 
MB/PB/QB/R

N �  M1 1 11 S? S1 S S?N MB/;B/$B/?
N 

(4.15) 

As correntes seqüenciais nos terminais da linha são: 

E+; �  �B+;�)*+;                            E/; � �B/;�)*/; 

E+$ �  BH+ � B+$�)*+$                   E/; � BH/ � B/$�)*/$  

E+? �  �B+$�)*+$                            E/; � �B/$�)*/$ 

(A.16) 

e devem ser convertidas para componentes de fase conforme eq.(A.15). 

Para as faltas dupla-fase e dupla-fase-terra muda-se o cálculo da corrente de 

falta dado na eq.(A.13), mas o cálculo das tensões e correntes nos terminais da 

linha é feito conforme as form.(A.14) a form.(A.16). 
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APÊNDICE B - Ruído Inserido nos Dados Calculados pa ra Testes das 

RNAs Treinadas 

 

O ruído a ser inserido nos dados originais calculados pode ser de qualquer 

tipo, porém é mais comum se acrescentar ruído Gaussiano. Entretanto, o tipo de 

ruído que decidimos inserir em nossos sinais originais é bem simples e segue o 

critério apresentado no próximo parágrafo. 

Os testes das redes neurais foram divididos em duas etapas, onde na 

primeira etapa usamos os dados considerados limpos (valores calculados), da 

mesma forma que aqueles usados na fase de treinamento das RNAs. Todavia, na 

segunda etapa inserimos um ruído limitado em 2%, representando o erro dos TC’s e 

TP’s, sorteado independentemente para cada variável e aleatoriamente com 

distribuição plana no intervalo fechado [0,98; 1,02], aos mesmos conjuntos de dados 

utilizados na primeira etapa dos testes. A eq.(B.1) esclarece o exposto acima. 

TUVWXíZ[ � \]^_� ` TUV (B.1) 

onde, Medruído é o valor medido acrescido do ruído gerado, Fator é o fator de erro 

mencionado anteriormente, ou seja, o próprio ruído e Med é o valor medido sem o 

ruído. 
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