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Abstract This work presents a more efficient methodology, if compared to the traditional methods used, of sizing of the active
part of a three-phase distribution transformer using one of optimization methods from Computational Intelligence. The use of
Genetic Algorithms (GA) will assist in sizing the transformer parameters which will lead to reducing the amount of raw material
used in manufacturing and, consequently, on the production costs reduction. Further, it is considered the commitment with the
transformer quality and efficiency, respecting the settled limits by the NBR 5440/1999, sometimes treated as a requirement by
the regulatory agency and a constraint by the GA.
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ResumoEste trabalho apresenta uma metodologia mais eficiente, se comparada aos métodos tradicionais utilizados, de dimensionamento da parte ativa de transformadores trifásicos de distribuição utilizando um dos métodos de otimização da Inteligência
Computacional. O uso de Algoritmos Genéticos (AG) auxiliará na determinação dos parâmetros do transformador que levará à
redução da quantidade de matéria-prima utilizada na sua fabricação e, consequentemente, na minimização dos custos de produção. Considera-se o comprometimento com a qualidade e eficiência dos transformadores respeitando os limites estabelecidos pela NBR 5440/1999, ora tratados como exigência pelo órgão normativo e restrição pelo AG.
Palavras-chave Algoritmos Genéticos. Otimização. Transformadores Trifásicos de Distribuição. Eficiência. Economia.
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Introdução

Um projeto de transformadores bem executado
reflete no desempenho e processo construtivo da
máquina, atendendo aos critérios e condições estabelecidas pelos clientes e pelas normas vigentes. O
rendimento, que varia de acordo com a operação, e o
custo de produção são pontos de grande relevância
na elaboração do projeto do transformador. Alternativas de melhoria do rendimento dos transformadores
têm sido objeto de estudo de vários pesquisadores,
dentre eles Poltosi (2009), Georgilakis (2007) e Souza (2004). O aumento no rendimento da máquina
contribui diretamente na eficiência do Sistema Elétrico, melhorando o potencial energético do país.
Ações vêm sendo tomadas para incentivar esta forma
de melhoria do sistema, podendo ser citado como
exemplo a criação de mecanismos regulatórios como
a etiquetagem, ou declaração na placa, das perdas do
transformador. De acordo com Targosz (2009), incentivos obrigatórios de economia de energia fomentarão o desenvolvimento de melhores projetos de
transformadores
O trabalho propõe uma estratégia de dimensionamento que considera as principais características
construtivas dos transformadores de distribuição.
Automatizar a forma de desenvolvimento do projeto
e buscar o melhor modelo de dimensionamento do
transformador, oferecendo menor custo de fabricação
(parte ativa) e economia da matéria-prima, são foco
deste trabalho.
Os transformadores de distribuição são classificados pela NBR 5440 (1999) de acordo com as po-

tências de operação, ou seja, são selecionados por
classes. Portanto, as soluções de projeto obtidas com
a metodologia proposta devem satisfazer as especificações das normas vigentes para suas respectivas
classes.
2 Metodologia
Ferramentas de otimização, como Algoritmos
Genéticos (AG), podem ser utilizadas em diversas
aplicações e proporcionar resultados satisfatórios. O
AG no dimensionamento de transformadores trifásicos
de distribuição determinará valores os parâmetros iniciais que influenciam todo o cálculo do
projeto, de forma a obter informações e dados operacionais e construtivos, como as dimensões do transformador que atendem aos limites estabelecidos
pelas normas, pelo cliente e fabricante. A seção do
fio a ser utilizado para suportar a densidade de corrente de projeto especificada deve ser determinada
considerando sua disponibilidade comercial.
Os valores de densidade de corrente utilizados
foram iguais ou inferiores aos valores utilizados nos
projetos de referência fornecidos pelo fabricante. A
escolha da densidade de corrente implica na busca do
fio ideal, consequentemente, na corrente que este
suporta e no número de espiras necessárias para gerar
a densidade de fluxo magnético (B) desejada no
núcleo.
Ao dimensionar o transformador, além das especificações elementares requisitadas pelo cliente (potência nominal, tensão de entrada e saída, frequên-

cia), é neecessário que o projetista especifique
e
a máxima inddução magnétiica desejada, a qual deve vaariar
entre 1.5T
T e 1.8T, seguundo Oliveira (1984).
Nestta etapa iniciaal, também é necessário
n
inddicar
a densidaade de corrennte da bobina de alta (d_A
AT) e
da bobinna de baixa tensão (d_BT
T). Diante deestes
valores, ccalcula-se a indução
i
magn
nética nas bobbinas
a fim de vverificar se o valor correspondente enconntrase dentroo da faixa conssiderada, corrrigindo-o casoo não
esteja. A
Além disso, verifica-se a disponibiliddade
comerciaal dos fios dass bobinas paraa obter a denssidade de corrrente. De acoordo com o fio
o escolhido, faaz-se
a correçãão da densidadde de correntee. Com estes vvalores determ
rminam-se os parâmetros restantes do trransformadorr, verificando se estes atend
dem às exigênncias
do fabriccante e aos lim
mites normatizzados pela AB
BNT
quanto ààs perdas no núcleo
n
(WT),, perdas no ccobre
(Wcu), teensão de curtto-circuito (V
Vcc) e correntte de
excitaçãoo (Io). Caso um ou maiss parâmetros não
atendam às exigênciass estabelecidaas, deve-se ajuustar
nova induução magnéticca e densidade de corrente para
que sejam
m calculados novamente os
o parâmetross do
transform
mador. A Figuura 1 mostra, de
d forma simpplificada, as eetapas do algooritmo desenvolvido.
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Na
N equação 1, tem-se:
A(i)
A - função de
d avaliação ouu fitness do in
ndivíduo i
CT
C - custo totaal calculado
PN
P - perdas no
o núcleo calcuulada
PN
P nor - perdas no núcleo norrmatizada
PT
P - perda totaal calculada
PT
P nor - perda to
otal normatizaada
Ie - corrente dee excitação caalculada
Ienor - corrente de excitação normatizada
Vsc
V - tensão dee curto-circuitto calculada
Vsc
V nor - tensão curto-circuitoo normatizadaa
a1,2,3,4,5 = variááveis de norm
malização doss parâmetross
O AG implem
mentado utilizaa representaçãão binária
de 8 bits para caada parâmetroo a ser ajustad
do. Dessa
form
ma, cada indiv
víduo possui uum cromosso
omo de 24
bitss (Figura 2) e a busca ocorrre num espaço
o de 224 =
16.7
777.216 possíveis combinaçções.

Figura 2. Rep
presentação de caada indivíduo/pro
ojeto

Figura 1. Busca dos parâmetro
os de projeto

O ajusste dos parâm
metros iniciais B, d_AT e d_
d_BT
pode serr tratado com
mo um probleema de buscaa da
melhor soolução segunddo um critério
o de avaliaçãoo que
satisfaça às exigênciass impostas. Esste problema ppode
o
a funçãoo de
ser soluccionado com uso de AG, onde
fitness (11) descreve o critério que see deseja satisffazer
(limites eestabelecidos pela norma e redução dos custos).

De acordo co
om dados forrnecidos pela Construções Eletromecâânicas S. A. – CEMEC, a indução
gnética deve variar
v
entre 1 .69T e 1.81T enquanto
mag
a densidade
d
de corrente devve variar en
ntre 2.297
A/m
mm2 e 3.436 A/mm2. Desssa forma, tem
m-se uma
faix
xa de 0.12T para
p
B e 1.1339A/mm2 paraa d_AT e
d_B
BT.
o magnétiA determinaçção dos valorees de indução
ca e densidade de corrente ttorna-se difíccil para o
projjetista tendo em
e vista a am
mpla faixa de valores e
com
mbinações possíveis destees parâmetross. Mesmo
paraa o profission
nal experiente,, a melhor co
ombinação
desttes valores, ou
o seja, aquella que indica o melhor
projjeto do transformador, nãão é garantid
da. O AG
tam
mbém não garrante a melhoor solução, seendo uma
heu
urística que consegue umaa notável aprroximação
dos valores ótim
mos. O algorittmo desenvolv
vido testa
00 gerações dee 25 indivíduoos, consideran
ndo que, à
100
med
dida que as gerações evoluuem, os indivííduos tendem
m a melhorar a combinação de seus geness, gerando
indiivíduos cada vez
v melhores ((Figura 3).
Na metodolog
gia proposta bbusca-se a co
ombinação
dos parâmetros B,
B d_AT e d_B
_BT que satisffaz as resões. Cada parâmetro influeencia no resulttado final.
triçõ
Desssa forma, casso a primeira variável estejja convergind
do para um ponto melhoor, a segundaa variável
pod
de estar mudaando para um
m ponto no espaço
e
de
busca que levará a resultados rruins. Ainda, a primeira
nvergência
variiável pode enccontrar outro ponto de con
mellhor e diferentte do ponto enncontrado antteriormente e ainda sofrer influência
i
da tterceira variáv
vel.

O custto de fabricação do transformador é inveersamente prroporcional àss perdas: quan
nto menor o cuusto,
maiores são as perdass e vice-versaa. Desta form
ma, a
busca peelo melhor proojeto consistee em determinnar a
perda asssociada ao meenor custo.

A partir de perdas
p
inferioores às defin
nidas pela
norm
ma e de preços competitivvos o fabrican
nte agrega
quaalidade ao seu
u produto. Porr outro lado, um transform
mador com peerdas reduziddas ou maior eficiência
utiliizará maiores quantidades de matéria-prima, elevan
ndo seu custo de
d produção.
Ao
A utilizar AG
G, tem-se a liiberdade de estabelecer
com
mo critério de preferência m
menor perda ou menor
custto a fim de attender às norm
mas vigentes e critérios
de projeto. Para isso, consideera-se tais crritérios na
funçção de fitnesss. A tabela 2 aapresenta um comparativo
o das perdas totais
t
e custo do transform
mador consideerando o limitte de perdas eestabelecido por
p norma
(AG
G1) e 95% deeste limite (A
AG2). Os custos foram
obtiidos de acordo com o preçço por peso (R
R$/kg) da
mattéria-prima no
o mercado até
té a data de realização
r
destte trabalho.
Tabela
T
2. Comparrativo de perdas e custos entre AG
G1 e AG2

kVA
A

Perda
Total
Limite 1
NORMA

Perda
Total
Limite
L
2
95%
NORMA
N

Perda
Total
AG1

Perda
Total
AG2

Custo
o
AG1
(R$)

Custo
AG2
(R$)

15

440

418

426

410

779,88

819,34

30

740

703

724

692

1.116,7
71

1.165,53

45

1000

950

998

932

1.589,7
75

1.672,77

Figura 33. Evolução da avaliação da fun
nção de fitness

Conforrme o objetivo do fabricantte é possível ffixar
o custo e verificar a perda associaada. A funçãoo de
fitness é responsável pelas
p
limitaçõ
ões na busca,, por
dendo reppresentar quallquer tipo de restrição.
3 Simulaações e Resultados
A anáálise dos projjetos desenvo
olvidos utilizaando
AG foi realizada atrravés da com
mparação com
m os
resultadoos encontradoss pelo softwarre APROC (Prrojeto Conveencional), desenvolvido em
m Souza (20012),
consideraando as perdaas totais e o cu
usto da parte aativa
do transfformador.
A tabeela 1 mostra os
o custos e as perdas calculladas
para o m
mesmo projeto de transform
mador, utilizanndo o
APROC e AG1. Seguiindo limites de
d perdas estabbelecidas porr norma.
Analissando a tabellas 1 verifica-se que, quuanto
maiores aas perdas, mennor será o cussto do transforrmador. A peerda total reprresenta a potência desperdiççada
pelo trannsformador quuando operan
ndo em condiições
nominaiss. Assim, apreesentam-se tab
belas que com
mparam os ccustos de fabrricação da parrte ativa e peerdas
do transfformador utiliizando metodologias difereentes
para encoontrar a melhoor solução do transformadorr.
Tabela 1. Comparativo de perdas e custos entre
e
APROC e A
AG1
kVA

P
Perda
T
Total
NO
ORMA

Perdaa
Totall
APRO
OC

Perda
Total
AG1

Custo
APROC
A
(R$)

Cuusto
AG
G1
(R
R$)

15

440

423

426

853,41

7799,88

30

740

727

724

1.166,63
1

1.11 6,71

45

1000

10133

998

1.592,93
1

1.5889,75

75

1470

14633

1449

2.241,42
2

2.21 0,85

112.5

1990

19799

1972

2.990,94
2

2.9557,63

150

22450

24444

2390

3.936,37
3

3.4550,49

75

1470

1397

1449

1395

2.210,8
85

2.274,69

112..5

1990

1891

1972

1888

2.957,6
63

2.993,31

150
0

2450

2328

2390

2319

3.450,4
49

3.674,35

4 Discusssão
Ao
A comparar os
o valores de custo e perd
da total do
tran
nsformador, obtidos nos doois modelos, observouse que,
q em todos os casos simuulados, o AG encontrou
umaa solução mellhor em relaçãão ao custo e que atendeu
u a todas as liimitações imppostas por norrmas. Entretaanto, em alguns casos, o método con
nvencional
apreesentou menores perdas. Issso implica dizzer que os
parââmetros apresentados no modelo con
nvencional
não
o são, economicamente, os m
melhores paraa determinação dos parâm
metros do trannsformador. Através
A
de
danças na função de fitneess do AG verifica-se
v
mud
quee, mesmo com
m um custo innferior ao detterminado
pelo
o método con
nvencional, é possível tornar as perdas dos projetos utilizando
u
AG
G ainda menorres.
5 Conclu
usões e Persppectivas Futurras
Torna-se evid
dente mais um
ma maneira dee dimensionaar o núcleo e as
a bobinas doss transformadores trifásico
os de distribuição. O uso dee Algoritmos Genéticos
(AG
G) na otimizaação deste proocesso de dim
mensionamen
nto proporcion
nou melhoriaa na escolha do
d projeto
do transformador
t
r, reduzindo o custo de pro
odução em
até 12% e as peerdas em até 8%. Modificcações na
funçção de fitness do AG adeequam-se faccilmente a

possíveis novas exigências e limites estabelecidos
pelo órgão normativo.
Como trabalho futuro, pretende-se repetir o processo de dimensionamento da parte ativa dos transformadores trifásicos de distribuição utilizando Otimização por Nuvem de Partículas, a fim de comparar
o desempenho dos métodos utilizados na solução do
problema abordado.
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