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RESUMO*

As! redes! de! comunicação! de! dados! dos!Smart& Grids! são! consideravelmente!

distintas! das! redes! de! dados! tradicionais,! principalmente! em! relação! aos!

usuários,! aplicações,! requisitos! de! qualidade! de! serviço! e! impactos/prejuízos!

advindos!de!um!eventual!mau!funcionamento.!Em!virtude!de!tais!especificidades,!

notaWse!que!novos! estudos! têm! sido! conduzidos,! com! intuito!de! contemplar! as!

particularidades! desses! novos! vieses! dos! sistemas! de! energia! elétrica.!

AnalisandoWse!os! trabalhos!na! literatura!especializada!atual,! observaWse!que!há!

uma! lacuna! em! relação! ao! desenvolvimento! de! estratégias! que! objetivam!

responder! dois! questionamentos! fundamentais:! (i)! qual! a!melhor! topologia! da!

rede!de! comunicação!de!dados,! dado! as!diversas! características!do! sistema?;! e!

(ii)!como!gerenciar!a!capacidade!de!transmissão!de!dados!da!rede,!visando!que!

os! requisitos! de! QoS! das! aplicações! sejam! atendidos?! ApresentaWse! nesta! tese!

uma! estratégia! inédita! para! o! planejamento! e! controle! otimizados! de! redes! de!

comunicação! de! dados! para! Smart& Grids,! visando! à! garantia! das! exigências! de!

qualidade! de! serviço! de! suas! diversas! classes! de! aplicações,! para! o! caso!

específico! do! domínio! dos! sistemas! de! distribuição! de! energia! elétrica.! Para!

tanto,! desenvolveuWse! um!modelo! analítico! baseado! em!Teoria! de! Grafos,! para!

realizar! o! planejamento! da! topologia! da! rede! de! comunicação,! e! outros! dois!

modelos! analíticos,! baseados! em! Processo! Markoviano! de! Decisão,! para! o!

desenvolvimento!de!políticas!ótimas!para!o!gerenciamento!do!compartilhamento!

dos! links!de!comunicação.!A! fim!de!avaliar!a!estratégia!proposta,! foi!elaborado!

um!estudo!de!caso,!a!partir!do!qual!observaWse!que!a!estratégia!proposta!conduz!

a! um! conjunto! de! informações! que! fundamentam! a! tomada! de! decisão! sobre!

como! implementar! uma! rede! de! comunicação! de! dados! adequada! para! as!

particularidades! dos! Smart& Grids.! Além! disto,! a! estratégia! permite! uma!

sistematização!do!processo!de!concepção!destas!redes!de!comunicação!de!dados.!

!

PALAVRAS5CHAVE:!Smart&Grid;!Qualidade!de!Serviço;!Planejamento!de!rede!de!

comunicação!de!dados;!Otimização!de!rede!de!comunicação!de!dados.!
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&

ABSTRACT*

The! Smart! Grids! communication! networks! are! considerably! different! from!

traditional!communication!systems,!especially! in!relation!to!users,!applications,!

quality!of!service!and!impacts/losses!due!to!its!malfunction.!Consequently,!new!

studies! and! research! related! to! communication! systems!must! be! conducted! to!

address! the! particularities! of! Smart! Grids.! Analyzing! works! in! the! current!

specialized! literature,! a! gap! is! observed! in! the! development! of! strategies! that!

aims! to! answer! two! basics! questions:! (i)! what! is! the! best! topology! to! the!

communication!network,!given!the!many!characteristics!of!the!system?;!and!(ii)!

how! to! best! manage! the! shared! resources! of! communication! networks! to!

guarantee! the! QoS! requirements! of! the! applications?! This! thesis! proposes! a!

novel! strategy! for! optimal! planning! and! management! of! communication!

networks! for!Smart!Grids,! in!order! to!guarantee!quality!of! service! for!different!

classes!of!Smart!Grids!applications,!in!the!specific!case!of!distribution!domain.!To!

this!end,!an!analytical!model!based!on!graph!theory!was!developed,!in!order!to!

implement! the! planning! of! the! communication! network’s! topology;! and! two!

other!analytical!models,!based!on!Markov!Decision!Process,!were!developed! to!

optimize!policies! for!managing! the!sharing!of!communication! links.! In!order! to!

evaluate! the! proposed! strategy,! a! case! study! was! developed,! from!which! it! is!

observed! that! the! proposed! strategy! leads! to! a! set! of! information! that! can! be!

used! for! decision! making! on! how! to! properly! implement! a! communication!

network!for!the!deployment!of!the!Smart!Grids.!Moreover,!the!strategy!allows!to!

systematize!the!design!process!of!these!communication!networks.!

&

Keywords:& Smart& Grid;& Quality& of& Service;& Planning& of& data& communication&

network;&Optimization&of&data&communication&network.&

!
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CAPÍTULO*1*–*INTRODUÇÃO*

1.1*–*MOTIVAÇÃO*E*CARACTERIZAÇÃO*DO*PROBLEMA*

A!energia!elétrica!é!vital!para!as! civilizações!modernas!e! tem! imensamente!

impulsionado!o!desenvolvimento!da!economia!mundial!e!da!sociedade!humana.!

Esta! realidade! se! comprova! pela! crescente! demanda! de! energia! elétrica! que!

ocorre,!principalmente,!nos!países!em!desenvolvimento.!!

Contudo,! no! atual! cenário! mundial,! os! sistemas! de! geração,! transmissão! e!

distribuição!de!energia!elétrica!têm!operado!cada!vez!mais!próximos!dos!limites!

de! suas! capacidades! [Kansal! e! Bose,! 2011]! e! implementar! novos! sistemas,!

semelhantes! aos! já! existentes,! os! quais! são! baseados,! principalmente,! em!

combustíveis! fósseis,! energia! nuclear! e! grandes! hidrelétricas,! temWse! tornado!

uma!estratégia!pouco!viável,!em!função!de!diversos!fatores,!tais!como:!

• a!crescente!pressão!popular!para!que!a! “descarbonização”!e!a!utilização!

de! recursos! renováveis! se! tornem!prioridades!políticas! e! econômicas.!A!

exemplo,! uma! das! metas! firmadas! na! Conferência! das! Nações! Unidas!

sobre!Desenvolvimento!Sustentável,!Rio+20,!realizada!em!Junho!de!2012,!

foi!a!de!dobrar!a!participação!da!energia!renovável!na!matriz!energética!

global!até!2030![ONU,!2012];!

• a!utilização!de!energia!nuclear!traz!consigo!diversos!problemas!políticos!e!

sociais!de! segurança!e! saúde!publica.!CitaWse!aqui!o! acidente!nuclear!de!

Fukushima! Daiichi,! ocorrido! em! Março! de! 2011,! caracterizado! como! o!

pior!acidente!nuclear!depois!de!Chernobyl![Zorpette,!2014];!!

• as! questões! ambientais! envolvidas! na! construção! de! grandes!

hidrelétricas.! Como! exemplo,! atualmente,! tramitam! 24! ações! na! justiça!

brasileira,!14!em!primeira! instância!e!10!em!segunda!instância,!contra!a!

construção!da!Usina!Hidrelétrica!Belo!Monte![Norte!Energia,!2014].!

Desta!forma,!entendeWse!que!a!solução!para!tal!impasse!está!na!utilização!de!

tecnologias! baseadas! em! fontes! de! energias! renováveis! e! limpas,! as! quais!

possuem!baixo!ou!nenhum!impacto!ambiental!e!baixo!ou!nenhum!risco!à!saúde!e!



! 2!

segurança!publica,!como!é!o!caso!das!turbinas!eólicas,!painéis!solares!e!pequenas!

hidrelétricas.!

Entretanto,! embora! o! avanço! tecnológico! dos! últimos! anos! tenha! sido!

considerável,!a!capacidade!de!geração!de!energia!baseada!em!fontes!renováveis!

ainda!é!muito!modesta,!quando!comparada!com!as!atuais!fontes!nãoWrenováveis!

e/ou!poluentes.!Para!exemplificar,!a!maior! turbina!eólica!existente,!a!V164W8.0,!

gera! 8MW,! enquanto! que! cada! uma! das! 32! turbinas! da! hidrelétrica! de! Três!

Gargantas,!na!China,!gera!700MW.!

Sendo!assim,!notaWse!que!o!setor!elétrico!mundial!necessita!passar!por!uma!

profunda!reestruturação,!na!qual!as!grandes!plantas!de!geração!e!distribuição!de!

energia!elétrica,!na! sua!maioria! implementadas!na!década!de!60! [Hamidi!et! al,!

2010],!necessitam!ser!adaptadas!para!integrarem!fontes!distribuídas!de!energias!

renováveis! e! para,! gradualmente,! passarem! a! utilizar! mais! estes! recursos!

renováveis,!tornandoWse!cada!vez!mais!independentes!dos!combustíveis!fósseis,!

energia!nuclear!e!grandes!hidrelétricas.!

Dado! este! contexto,! em! diversos! países! do! mundo,! a! modernização! dos!

sistemas! elétricos! passou! a! ser! um! ponto! central! do! governo,! para,! com! isto,!

aumentar! a! confiabilidade! e! a! eficiência! energética,! realizar! a! transição! para!

fontes! renováveis! de! energia,! reduzir! as! emissões! de! gases! de! efeito! estufa! e!

construir!uma!economia!sustentável,!que!garanta!o!bemWestar!para!as!gerações!

futuras![NIST,!2012].!

Em!paralelo! às!mudanças!de!paradigmas!vividas!pelo! setor! elétrico,! ocorre!

no! mundo! uma! contínua! revolução! econômica! e! social,! denominada! de!

Revolução!da!Tecnologia!da!Informação!e!Comunicação.!

As! Tecnologias! da! Informação! e! Comunicação! (TICs),! tradicionalmente!

representadas! pelos! computadores! e! a! Internet,! têm! revolucionado! todos! os!

aspectos! da! vida! [Naphade! et! al,! 2011],! tornandoWse! ferramentas! do! diaWaWdia,!

tanto!para!o! trabalho!quanto!para!o! lazer.!Os! computadores! se!apresentam!no!

cotidiano! das! pessoas! na! forma! clássica,! como! os! computadores! que! são!

utilizados! para! trabalhar,! escrever! textos,! gerar! gráficos,! etc.,! ou! na! forma!

transparente,!controlando!a!injeção!eletrônica!do!carro,!a!temperatura!ambiente!
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por!meio!de!um!do!aparelho!de!arWcondicionado,!etc.! Já!a!Internet!permite!que,!

com! o! uso! dos! computadores,! o! usuário! possa! ter! acesso! a! um! infindável!

conjunto! de! informações! e! serviços,! aprimorando! e! agilizando! a! comunicação!

entre!diversas!pessoas!ao!redor!do!planeta.!

Entre!os!diversos!agentes!de!todos!os!setores,!a!indústria!é!um!dos!principais!

beneficiários!desta!revolução,!pois!pode!explorar!todos!os!potenciais!das!TICs,!a!

fim!de!aumentar!a!eficiência,!confiança,!segurança!e!qualidade!de!seus!produtos!

e! serviços! [Mosleshi! &! Kumar,! 2010].! Da! mesma! forma,! o! setor! elétrico! vem!

explorando!as!potencialidades!das!TIC!para!poder!se!reestruturar![Liserre!et!al,!

2010].!O! resultado! desta! reestruturação! tem! sido! conhecido! pelo! termo& Smart&

Grid.!

Smart&Grid!se!refere!à!rede!de!energia!elétrica!da!próxima!geração,!em!que!os!

sistemas! de! geração,! transmissão! e! distribuição! de! energia! elétrica! e! o!

gerenciamento!destes!sistemas!são!reestruturados,!incorporando!as!capacidades!

de! comunicação! bidirecional! e! de! computação! pervasiva,! para! melhorar! o!

controle,!a!eficiência,!a!confiabilidade!e!a!segurança!do!sistema![Yan!et!al,!2013].!

Segundo! [Sooriyabandara! &! Ekanayake,! 2010],! os! Smart& Grids! se!

caracterizam! pela! sólida! integração! entre! uma! rede! de! transmissão! de! dados!

confiável,! robusta,! segura! e! flexível,! com! técnicas! avançadas! de! controle! e!

monitoramento! do! sistema! elétrico,! as! quais! utilizam! um! elevado! número! de!

sensores! e! atuadores,! presentes! na! geração,! transmissão! e! distribuição! de!

energia!elétrica.!

Dada!esta!caracterização,!evidenciaWse!que!as!redes!de!comunicação!de!dados!

são! um! elemento! chave! na! implementação! dos! Smart& Grids! e! que,! por! este!

motivo,!devem!ser!adequadamente!planejadas.!

Além!disto,!observaWse!que,!em!relação!aos!usuários,!aplicações,!requisitos!de!

qualidade! de! serviço! e! impactos/prejuízos! devidos! ao! mau! funcionamento,! as!

redes! de! dados! dos! Smart& Grids! são! consideravelmente! distintas! das! redes! de!

dados! tradicionais,! as! quais,! via! de! regra,! são! voltadas! para! aplicações! de!

Internet! [Das! et! al,! 2012].! As! expectativas! dos! usuários,! os! requisitos! de!

Qualidade!de!Serviço! (QoS)!e!os!padrões!de!carga!da! rede!de!dados!dos!Smart&
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Grids! são! significativamente! diferentes! daqueles! de! uma! rede! de! dados!

tradicional,! visto! a! natureza! das! aplicações! e! serviços! suportados! [Fan! et! al,!

2013].!

Algumas!aplicações,!como!os!sistemas!SCADA!(Supervisory&Control&and&Data&

Acquisition)! que! controlam! geradores! ou! subestações,! possuem! restrições! de!

atraso! de! comunicação! medidos! em! milissegundos,! sendo! que! o! resultado! da!

falha!na!entrega!de!um!pacote!de!dados!de!controle,!devido!ao!não!atendimento!

da! restrição! de! tempo,! pode! ser! catastrófico.! Por! outro! lado,! aplicações! como!

medição! inteligente! do! consumo! possuem! restrições! mais! brandas! [Arnold,!

2011].!Desta!forma,!garantir!que!a!rede!de!comunicação!de!dados!atenderá!aos!

requisitos! de! QoS! das! diversas! aplicações! do! Smart& Grid! é! um! dos! princípios!

fundamentais! a! serem! observados! no! planejamento! e! controle! desta! rede!

[Ancillotti!et!al,!2013].!

Diante! do! exposto,! esta! tese! propõe! uma! estratégia! inédita! para!

planejamento!e!controle!de!redes!de!comunicações!de!dados!para!o!domínio!dos!

sistemas!de!distribuição!de!energia!elétrica,!baseada!em!modelos!analíticos,!para!

garantir!a!qualidade!de!serviço!de!aplicações!dos!Smart&Grids.!

TrabalhaWse! com! o! domínio! da! distribuição! pelo! fato! de! que,! entre! os!

domínios!dos!Smart&Grids,!este!é!o!que!possui!maior!carência!e!complexidade!de!

infraestrutura!para!provimento!de!comunicação!de!dados.!

1.2*–*OBJETIVOS*

Esta! tese! tem! como! objetivo! primordial! propor! uma! estratégia! para!

planejamento! e! controle! otimizado! de! redes! de! comunicação! de! dados! para! o!

domínio!dos!sistemas!de!distribuição!de!energia!elétrica!dos!Smart&Grids,!na!qual!

são!utilizados!modelos! analíticos!para! realizar!o!planejamento!da! topologia!da!

rede!de!comunicação!de!dados!e!para!o!desenvolvimento!de!políticas!ótimas!de!

controle! para! gerenciamento! do! compartilhamento! dos! links! de! comunicação,!

visando!a!que!a!rede!de!comunicação!de!dados!projetada!atenda!aos!requisitos!

de! QoS! das! aplicações! do! Smart& Grid! e! que! se! tenha! um! custo! mínimo! de!

implantação.!
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!

De!forma!mais!específica,!temWse!os!seguintes!objetivos:!

• Apresentar! o! levantamento! do! estadoWdaWarte! sobre! as! soluções! de!

redes!de!comunicações!de!dados!para!Smart&Grid;!!

• Desenvolver!modelos!analíticos!para!o!planejamento!e!otimização!de!

topologia!de!rede!de!dados!para!Smart&Grids;!

• Desenvolver!modelos! analíticos! para! o! desenvolvimento! de! políticas!

de!controle!de!compartilhamento!de!recursos!da!rede!de!comunicação!

de! dados! para! atendimento! aos! requisitos! de! QoS! das! aplicações! de!

Smart&Grids;!

• Elaborar! uma! estratégia! que! utiliza! os! modelos! analíticos!

desenvolvidos,! a! fim! de! estruturarWse! uma! solução! que! minimize! o!

custo!de! implantação!da!rede!de!comunicação!de!dados,! respeitando!

os!requisitos!de!QoS!das!aplicações!do!Smart&Grid;!

• Apresentar! um! estudo! de! caso,! com! o! intuito! de! comprovar! a!

usabilidade!da!estratégia!proposta.!

Notadamente,! a! hipótese! é! que! dadas! as! características! da! rede! de!

distribuição! de! energia! elétrica! (sua! topologia! e! seus! dispositivos),! definida! a!

tecnologia!de!transmissão!de!dados!a!ser!utilizada!e!o!conjunto!de!aplicações!que!

que! serão! utilizadas! no! Smart& Grid,! é! possível! realizar! o! planejamento! e! a!

otimização!da!topologia!da!rede!de!comunicação!de!dados,!visando!a!atender!às!

restrições! de! QoS! das! referidas! aplicações,! aplicando! teoria! de! Grafos! para!

modelar!o!problema;!em!seguida,!utilizando!teoria!de!Processos!Markovianos!de!

Decisão,! podeWse! calcular! a! política! ótima! que! compartilha! os! links! de!

transmissão! entre! as! aplicações;! e! combinando! estes! dois! modelos,! podeWse!

traçar! uma! estratégia! para! sistematizar! o! processo! de! concepção! da! rede! de!

comunicação!de!dados!mais!adequada!para!a!implantação!do!Smart&Grid.!

A!sistematização!do!referido!processo!tem!como!base!dois!questionamentos!

inerentes! a! qualquer! Smart& Grid:! (i)! qual! a! melhor! topologia! da! rede! de!

comunicação!de!dados,!dado!as!diversas!características!do!sistema?;!e!(ii)!como!
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gerenciar! a! capacidade! de! transmissão! de! dados! da! rede,! visando! a! que! os!

requisitos!de!QoS!sejam!atendidos?!

1.3*–*ORGANIZAÇÃO*DO*TRABALHO*

Estruturalmente,! este! trabalho! é! composto! por,! além! deste! capítulo!

introdutório,! dois! capítulos! de! revisão! bibliográfica! (incluemWse! nestes! um!

capítulo! de! Smart& Grids! e! outro! sobre! fundamentos!matemáticos! aplicados! na!

elaboração!dos!modelos!analíticos),!um!capítulo!onde!são!expostos!os!trabalhos!

correlatos!desta!tese,!um!capítulo!demonstrando!a!estratégia!objeto!desta!tese,!

um!capítulo!apresentando!o!estudo!de!caso!realizado!e,!por!fim,!um!capítulo!com!

as! conclusões,! contribuições! e! desdobramentos! da! pesquisa! em! trabalhos!

futuros.! Os! próximos! parágrafos! apresentam! uma! síntese! dos! capítulos!

supracitados.!

No! Capítulo! 2,! é! apresentado! um! estudo! sobre! os! Smart& Grids,! no! qual! se!

descrevem!as!principais!definições!e!características!presentes!na!literatura.!Além!

disto,!a!partir!do!levantamento!dos!objetivos!dos!Smart&Grids!no!Brasil,!Estados!

Unidos! e! Europa,! evidenciaWse! que! tais! objetivos! podem! variar! de! região! para!

região! do! mundo.! Também! são! apresentados! os! desafios! para! as! redes! de!

comunicação!de!dados,! o!modelo!de! referência!para!o!desenvolvimento!destas!

redes! de! comunicação! e! um! estudo! sobre! os! requisitos! de! QoS! de! aplicações!

típicas!de!Smart&Grid.!

No! Capítulo! 3! são! descritos! os! fundamentos!matemáticos! utilizados! para! a!

elaboração!dos!modelos!analíticos,!os!quais! serão!demonstrados!no!capítulo!5.!

Duas! teorias! são! exploradas:! (1)! grafos,! utilizados! para! elaboração! do!modelo!

para!planejamento!da!topologia!da!rede!de!dados;!e!(2)!Processo!Markoviano!de!

Decisão,!aplicado!para!desenvolvimento!dos!modelos!para!cálculo!da!política!de!

compartilhamento!dos!links!de!comunicação!entre!as!aplicações.!!

Os! trabalhos! recentes! e! mais! relevantes! relacionados! às! redes! de!

comunicação!de!dados!dos!Smart&Grids&e!às!exigências!de!qualidade!de!serviço!

das! aplicações! dos! Smart& Grids! e,! por! conseguinte,! correlatos! a! esta! tese,! são!

apresentados!no!Capítulo!4.!
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No! Capítulo! 5! é! apresentada! a! estratégia! objeto! desta! tese.! Para! tanto,! são!

apresentados:! a! arquitetura! de! referência! para! a! implementação! da! rede! de!

dados!para!o!domínio!dos!sistemas!de!distribuição!de!energia!elétrica;!o!modelo!

de! grafo! utilizado! para! o! planejamento! e! otimização! da! topologia! da! rede! de!

comunicação! de! dados;! os! modelos! markovianos! de! decisão! para!

desenvolvimento! das! politicas! de! compartilhamento! dos! recursos! da! rede! de!

dados;!e!a!estratégia!propriamente!dita.!

O! estudo!de! caso! elaborado!para!demonstrar! a! aplicabilidade!da! estratégia!

desenvolvida!é!apresentado!no!Capítulo!6,!no!qual!o!cenário!de!teste!é!detalhado,!

as!aplicações!e!a!tecnologia!de!transmissão!de!dados!são!analisadas,!os!modelos!

são!parametrizados!e!os!resultados!numéricos!são!avaliados.!

Este! trabalho! finaliza! com! o! Capítulo! 7,! onde! discorreWse! acerca! das!

conclusões,! principais! contribuições! e! trabalhos! futuros! gerados! a! partir! desta!

pesquisa.!

!
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CAPÍTULO*2*–*SMART&GRID*

2.1*–*CONSIDERAÇÕES*INICIAIS*

A!modernização!dos!sistemas!e!da!infraestrutura!de!geração!e!fornecimento!

de!energia!elétrica!tem!sido!um!ponto!central!de!discussões!e!investimentos!em!

diversos!países![Arnold,!2011]![Ruihua!et!al,!2010]![NIST,!2012][Fan!et!al,!2013].!

Com! esta! modernização,! objetivaWse! aumentar! a! eficiência! energética,! dar!

suporte! para! a! total! integração! das! fontes! de! energias! renováveis! e! limpas,!

iniciar!a! transição!para!estas! fontes,! reduzir!a!emissão!de!gases!causadores!do!

efeito!estufa,!aumentar!a!confiabilidade!e!a!robustez!dos!sistemas!elétricos,!entre!

outros.!

A! fim! de! realizar! esta! modernização! nos! sistemas! e! na! infraestrutura! de!

geração! e! fornecimento! de! energia! elétrica,! as! empresas! do! setor! elétrico! vêm!

explorando! todas! as! potencialidades! das! TICs;! o! resultado! são! os! chamados&

Smart& Grids.! Segundo! [Mukhopadhyay! &! Chawla,! 2014],! os! Smart& Grids! irão!

transformar! a! forma! como! o! energia! elétrica! é! entregue,! consumida! e!

contabilizada,! além! de! aumentar! a! eficiência,! confiabilidade! e! qualidade! desta!

energia.!

Neste!capítulo,!discorreWse!sobre!este! tema!e!os!principais! conceitos!para!o!

desenvolvimento!desta!tese!são!apresentados.!

2.2*–*DEFINIÇÕES*E*CARACTERÍSTICAS*DOS*SMART&GRIDS*

Embora!não!haja!um!consenso!sobre!a!definição!precisa!de!Smart&Grid!e!quais!

seus! objetivos,! todas! as! definições! tornam! clara! a! ideia! de! utilização! das! TICs!

para!a!integração!total!dos!dispositivos!e!dos!serviços!oferecidos!pelos!sistemas!

de! energia! elétrica,! incluindo! a! integração! de! todos! os! tipos! de! sistemas!

geradores! de! energia,! em! especial,! aqueles! baseados! em! soluções! limpas! e!

renováveis,! a! fim! de! aumentar! a! eficiência,! confiabilidade! e! qualidade! de! seu!

produto.!

!



! 9!

As!principais!definições!de!Smart&Grid!presentes!na!literatura!incluem:!

• European&Technology& Platform:! “é! uma! rede! elétrica! que!pode!de! forma!

inteligente!integrar!as!ações!de!todos!os!usuários!conectados!a!ela,!a!fim!

de!eficientemente!fornecer!uma!energia!sustentável,!econômica!e!segura”!

[ETP,!2010];!

• US& Department& of& Energy:! “utiliza! tecnologia! digital! para! aumentar! a!

confiança,! segurança! e! eficiência! (econômica! e! energética)! dos! sistemas!

elétricos,! desde! a! geração! e! distribuição! até! os! consumidores,! além! do!

aumento! do! número! de! geradores! distribuídos! e! recursos! de!

armazenamento”![DOE,!2009];!

• UK& Department& of& Energy& and& Climate& Change:! “smart& grid! utiliza!

sensoriamento,! processamento! embarcado! e! comunicação! digital! para!

permitir! que! a! rede! elétrica! seja! observável! (para! medir! e! visualizar),!

controlável!(para!gerenciar!e!otimizar),!automática!(para!se!adaptar!e!!se!

reconfigurar! em! caso! de! panes)! e! completamente! integrada! (para!

permitir! a! interoperabilidade! dos! diversos! sistemas! já! existentes! e! com!

capacidade! de! incorporar! diversos! conjuntos! de! recursos! energéticos)”!

[DECC,!2009].!

De! forma! geral,! os! Smart& Grids! possuem! um! conjunto! de! novas!!

características,!quando!comparado!com!os!sistemas!elétricos!tradicionais,!entre!

as!quais!se!destacam![XueWSong!et!al,!2010]:!!

• Geração! distribuída:! passa! a! incorporar! todas! as! formas! de! geração,!

principalmente! as! baseada! em! energias! renováveis! e! limpas,! as! quais!

serão!distribuídas!ao!longo!do!sistema;!

• AutoWrecuperável:! realiza! continuamente! a! avaliação! onJline! e! o! préW

controle!de!falhas!da!rede!de!energia!elétrica.!Em!casos!extremos,!“ilhas”!

ao!redor!de!geradores!distribuídos!podem!ser!estabelecidas!evitando!um!

blackout!total;!

• Interativo:!proporciona!interações!inteligentes!entre!as!corporações!e!os!

clientes! a! fim! de! que! haja,! nos! dois! sentidos,! fluxo! de! energia,! de!

informações!e!de!capital;!
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• Robusto:!capaz!de! identificar!e!responder!melhor!a!desastres!de!origem!

humana!e!natura;!

• Otimizado:! apresenta! melhorias! na! utilização! de! ativos! da! rede! e! no!

controle! da! perda! de! energia,! o! que! proporciona! redução! efetiva! dos!

custos!de!operação,!manutenção!e!investimentos;!

• Compatível:! apresenta! compatibilidade! e! interoperabilidade! entre!

sistemas! de! geração! de! energia! centralizada! e! sistemas! de! geração! e!

armazenagem!distribuídos.!

Por! suas! definições! e! características,! observaWse! que! Smart& Grid! não! se!

resume! a! Smart& Metering,! no! qual! apenas! se! coletam! os! dados! do! usuário!

remotamente!para!o!cálculo!do!faturamento.!

Em! [Fang! et! al,! 2012],! é! apresentada! uma! sucinta! comparação! entre! os!

sistemas!tradicionais!de!geração,!transmissão!e!distribuição!de!energia!elétrica!e!

os!novos!Smart&Grids.!Tal!comparação!é!resumida!na!Tabela!2.1.!De!modo!geral,!

as! principais! diferenças! estão! relacionadas! às! vantagens! advindas! do! uso! das!

TICs!para!implementação!dos!Smart&Grids.!

Tabela*2.1*–*Sucinta!comparação!entre!os!sistemas!tradicionais!e!Smart&Grids![Fang!et!

al,!2012].*

Sistemas*Tradicionais* Smart&Grids!
Eletromecânico! Digital!
Comunicação!unilateral! Comunicação!Bilateral!
Geração!centralizada! Geração!distribuída!
Poucos!sensores! Ampla!utilização!de!sensores!
Monitoramento!manual! AutoWmonitoramento!
Recuperação!manual! AutoWrecuperável!
Falhas!e!blackouts! Adaptativo!e!ilhas!
Controle!limitado! Controle!pervasivo!

2.3*–*OBJETIVOS*DOS*SMART&GRIDS*

Assim!como!a!definição!de!Smart&Grid!não!é!precisa,!seus!objetivos!também!

podem!variar! de! país! para! país.! No!Brasil,! por! exemplo,! temWse! como! objetivo!

central! a! eficiência! energética,! enquanto! que! nos! países! europeus! o! foco! é! o!

desenvolvimento!de!um!sistema!confiável!capaz!de!suprir!a!escassez!de!energia!

elétrica! e,! por! outro! lado,! nos! Estados! Unidos,! visaWse! diminuir! a! dependência!

dos!combustíveis!fósseis.!
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No!Brasil,!podemWse!enumerar,!como!principais,!os!seguintes!objetivos:!

• Aumentar!a!eficiência!energética;!

• Aumentar! a! confiabilidade! do! sistema,! reduzindo! as! possibilidades! de!

apagões;!

• Diminuir!as!perdas!comerciais:!“gatos”;!

• Aumentar!a!disponibilidade/capilaridade!do!sistema!de!energia!elétrica:!

citando!Cyro!Vicente!Boccuzzi,!Pres.!do!Conselho!do!Fórum!2010!Latino!

Americano!de!Smart&Grid:!“em!alguns!casos,!é!mais!barato!obter!energia!

de!células!solares,!do!que!solicitar!o!atendimento!da!concessionária,!em!

regiões!distantes”![FLASG,!2010];!

• Atender!à!legislação!ambiental.!

Na!Europa,!destacamWse![ETP,!2010]:!

• Desenvolver! um! sistema! flexível,! capaz! de! atender! a! todas! as!

necessidades! dos! consumidores,! diminuindo! a! escassez! de! energia!

elétrica;!

• Garantir!conexão!a!todos!os!novos!usuários,!especialmente!aos!geradores!

baseados! em! fontes! de! energia! renováveis! e! limpas,! diminuindo! a!

dependência!de!energia!nuclear;!

• Garantir!segurança!e!qualidade!de!energia!compatível!com!a!“era!digital”;!

• Operar! com! o! menor! custo! em! um! cenário! de! inovação,! eficiência!

energética!e!alto!nível!de!competição!e!regulamentação;!

• Integrar!o!serviço!de!distribuição!de!energia!elétrica!com!outros!serviços!

(gás,!água,!segurança,!Internet,!TV!a!cabo,!etc.).!

Enquanto! que!nos!Estados!Unidos,! temWse! como!principais! objetivos! [NIST,!

2012]:!

• Reduzir!a!emissão!de!carbono!na!geração!de!eletricidade;!

• Aumentar!a!confiabilidade!e!a!qualidade!do!sistema!elétrico;!

• Melhorar!a!capacidade!e!eficiência!das!redes!elétricas!existentes;!

• Aumentar! a! resistência! e! a! capacidade! de! recuperação! contra! eventos!

naturais!e!ataques!cibernéticos!(atentados!terroristas);!
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• Acomodar! toda! nova! solução! de! geração,! principalmente! oriundas! de!

fontes! limpas! e! renováveis,! inclusive! armazenamento! de! energia! e!

geração!distribuída;!

• Dar!suporte!ao!processo!de!transição!para!veículos!elétricos!plugJin;!

• Criar!novos!produtos,!serviços!e!mercados.!

2.4*–*DESAFIOS*DAS*REDES*DE*COMUNICAÇÃO*DE*DADOS*

Os! Smart& Grids! envolverão! um! vasto! número! de! sensores! (presentes! na!

geração,!transmissão!e!distribuição!de!energia!elétrica),!medidores!inteligentes,!

sistemas!SCADA!e!dispositivos!inJhome,!os!quais!irão!interagir!através!da!rede!de!

transmissão! de! dados! implantada,! fornecendo! aos! usuários! do! Smart& Grid! um!

conjunto!de!aplicações!variando!desde!automação!e!controle,!até!aplicações!de!

verificação!online!do!custo!da!energia!elétrica.!EvidenciaWse,!então,!que!o!sistema!

de!transmissão!de!dados!empregado!é!um!elemento!crucial!no!desenvolvimento!

dos!Smart&Grids!e!que!a!implantação!de!um!sistema!ineficiente!pode!acarretar!em!

situações!desastrosas.!

Os!desafios!envolvidos!na!implementação!das!redes!de!transmissão!de!dados!

para!Smart&Grids!compreendem![Sauter!e!Lobashov,!2011]:!

• Alta! confiabilidade! e! disponibilidade:! os! nós! devem! ser! acessíveis! em!

todas!as!circunstâncias;!

• Gerenciamento! automático! de! redundâncias:! a! rede! de! transmissão! de!

dados!deve!ser!capaz!de!se!reconfigurar!e!se!readaptar!automaticamente!

utilizando!as! redundâncias!para!manter!o!serviço!disponível!mesmo!em!

situações!adversas;!

• Alta!capilaridade:!os!nós!estão!distribuídos!por!uma!ampla!área;!

• Escalabilidade:!assumindoWse!que!há!uma!medidor!de!energia!por!cliente!

conectado! a! rede! de! dados,! uma! estação! primária! pode! fornecer! até!

dezenas! de! milhares! de! nós,! particularmente! em! áreas! de! grande!

concentração! de! prédios.! Apesar! de! os! pacotes! de! dados! serem!

geralmente!pequenos,!o!volume!total!dos!dados!a!serem!transferidos!na!

rede!é!substancial,!o!que!pode!tornarWse!um!problema;!
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• Atrasos!e!tempo!de!resposta!adequados:!os!algoritmos!e!mecanismos!de!

QoS!devem!tratar!adequadamente!às!diferentes!classes!de!dados!oriundas!

de!diferentes!aplicações;!

• Segurança:!os!dados!transmitidos!dentro!do!Smart&Grid!são!considerados!

críticos,!em!particular,!quando!são!dados!de!controle!do!sistema!elétrico;!

• Fácil!implantação!e!manutenção:!devem!prever!facilidades!não!apenas!na!

instalação! inicial,! mas! principalmente! na!manutenção! da! infraestrutura!

durante!a!operação.!Características!como!análise!de!erros!e!de!localização!

dos! mesmos,! fácil! atualização! de! firmware! e! software,! e! configuração!

remota!são!essenciais.!

2.5*–*MODELOS*DE*REFERÊNCIA*PARA*SMART&GRIDS*

A!fim!de!disponibilizar!um!método!útil!de!identificar!os!atores!e!os!domínios,!

os!possíveis! canais!de! comunicação,! a! interação! intraWdomínio!e! interWdomínio,!

além!das!potenciais!aplicações!dos!Smart&Grids,!o!National&Institute&of&Standards&

and&Technology!(NIST)!desenvolveu!um!modelo!conceitual!de!referência!para!os!

Smart& Grids.! Neste! modelo! de! referência,! dividemWse! os! Smart& Grids! em! sete!

domínios,!os!quais!são!apresentados!na!Tabela!2.2.!!

Tabela*2.2*–*Domínios!e!atores!no!modelo!conceitual!dos&Smart&Grids![NIST,!2012].!

Domínios* Atores*no*domínio*
Consumidores! Os! usuários! finais! que! utilizam! a! eletricidade.! Além! de!

simplesmente! consumir! energia! elétrica,! também! podem!
gerar,! armazenar! e! gerenciar! o! uso! da! energia.!
Tradicionalmente,!há!três!tipos!de!consumidores:!residencial,!
comercial!e!industrial.!

Mercado! Os!operadores!e!participantes!do!mercado!elétrico.!
Provedores!de!Serviço! As!organizações!que!proveem!serviços!aos!consumidores!e!as!

empresas!do!setor!elétrico.!
Operação! Os!gerentes!do!sistema!elétrico.!
Geração!em!larga!escala! Os! geradores! de! eletricidade! em! larga! escala.! Também!

podem!armazenar!energia!para!distribuir!posteriormente.!
Transmissão! Os!sistemas!de!transmissão!de!longa!distância!de!eletricidade!

em! larga!escala.!Também!podem!armazenar!e!gerar!energia!
elétrica.!!

Distribuição! Os! sistemas! de! distribuição! de! energia! elétrica,! incluindo! a!
distribuição!da!energia!gerada!pelos!próprios!consumidores.!
Também!podem!armazenar!e!gerar!energia!elétrica.!!

!
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A! interação! entre! os! atores! de! diferentes! domínios,! através! da! rede! de!

comunicação! de! dados! e! da! rede! elétrica,! é! apresentado! na! Figura! 2.1.! O!

diagrama! conceitual! de! referência! para! a! rede! de! comunicação! de! dados! dos!

Smart&Grids!é!apresentado!na!Figura!2.2.!

!

Figura*2.1!–!Interação!entre!os!atores!de!diferentes!domínios![NIST,!2012].*
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!
Figura'2.2!–!Diagram

a!conceitual!de!referência!para!a!rede!de!transm
issão!de!dados!dos!Sm

art&Grids![NIST,!2012].
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Os! elementos! que! compõem! o! diagrama! da! Figura! 2.2! são! descritos! como!

[NIST,!2012]:!!

• Domínio:!cada!um!dos!sete!domínios!apresentados,!em!uma!descrição!de!

alto! nível,! é! um! grupo! de! organizações,! empresas,! indivíduos,! sistemas,!

dispositivos! ou! outros! atores,! que! possuem! objetivos! semelhantes! e!

proveem! e/ou! participam! de! tipos! de! aplicações! semelhantes.! Os!

domínios!podem!conter!subdomínios.!Além!disto,!alguns!domínios!podem!

ter!a!sobreposição!de!funcionalidades,!como!é!o!caso!da!transmissão!e!da!

distribuição,! os! quais,! em! muitos! casos,! compartilham! a! mesma!

infraestrutura!de!rede!de!energia!elétrica;!

• Ator:! pode! ser! um! dispositivo,! sistema,! programa,! organização! ou!

indivíduos,!os!quais!participam!do!Smart&Grid!e!possuem!a!capacidade!de!

tomar! as! decisões! e! de! trocar! informações! entre! si.! As! organizações!

podem!ter!atores!atuando!em!mais!de!um!domínio;!

• Ator! gateway:! ator! em! um! determinado! domínio! que! se! comunica! com!

atores!em!outros!domínios!ou!em!outras!redes.!Os!atores!gateway!podem!

utilizar! uma! variedade! de! protocolos! de! comunicação,! desta! forma,! é!

possível!que!um!ator!gateway!utilize!um!protocolo!diferente!de!outro!ator!

no!mesmo!domínio,!ou!que!utilize!múltiplos!protocolos!simultaneamente;!

• Rede! de! Informação:! é! uma! coleção,! ou! associação,! de! computadores!

interconectados,!dispositivos!de!comunicação!e!de!outras! tecnologias!de!

informação! e! comunicação.! Os! Smart& Grids! consistem! de! uma! ampla!

variedade!de!redes,!sendo!que!nem!todas!são!mostradas!no!diagrama;!

• Links! de! informação:! demonstram! a! troca! de! dados! entre! os! atores! ou!

entre!atores!e!redes.!

2.6$–$REQUISITOS$DE$QoS$PARA$APLICAÇÕES$DOS$SMART&GRIDS&

Os! parâmetros! de! QoS! para! aplicações! tradicionais! de! transferência! de!

arquivos,! voz! e! vídeo,! as! quais,! em! geral,! são! voltadas! para! a! Internet,!

normalmente,!envolvem!restrições!em!relação!ao!atraso,!jitter,!perda!de!pacotes!

e!vazão.!Para!estes!tipos!de!aplicações,!há!uma!diversidade!de!estudos!presentes!
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na! literatura.! Cita[se,! por! exemplo,! [Magnold! et! al,! 2003],! [Liu! et! al,! 2006],!

[Andrews!et!al,!2001],![Lee!et!al,!2012]!e![Natkaniec!et!al,!2013].!

Entretanto,! devido! à! natureza! das! aplicações! e! serviços! suportados,! as!

expectativas!dos!usuários,!os!requisitos!de!QoS!e!os!padrões!de!carga!da!rede!de!

dados!diferem!significativamente!daqueles!de!uma!rede!típica!de!transmissão!de!

voz/dados! [Fan! et! al,! 2013].! Por! este! motivo,! há! uma! série! de! estudos! e!

discussões! sobre! quais! são! os! requisitos! de! QoS! mais! adequados! para! as!

aplicações! dos! Smart& Grids.! Muitos! estudos! visam! a! ampliar! a! utilização! de!

protocolos! e! padrões! já! existentes,! tais! como:! o! protocolo! DNP3! (Distributed&

Network& Protocol& 3.0)! [IEEE! 1815,! 2012],! específico! para! processos! de!

automação,!e!o!padrão!C37.118![IEEE!C37.118.1,!2011],!definido!para!especificar!

critérios! de! comunicação! para! Sistema! de! Medição! Fasorial! Sincronizados,!

ambos!padronizados!pelo!IEEE!(Institute&of&Electrical&and&Electronics&Engineers);!

e! o! padrão! 61850! [IEC! 61850,! 2003],! definido! pelo! o! IEC! (International&

Electrotechnical& Commission)! para! o! desenvolvimento! de! sistemas! de!

comunicação!de!dados!para!sistemas!de!automação!de!subestações.!!

Destaca[se! o! IEC! 61850! como!um!dos! principais,! sendo! definido! pelo!NIST!

como! um! padrão! chave! para! os! futuros! Smart& Grids! [NIST,! 2012].! Dentre! os!

diversos! aspectos! relacionados! aos! sistemas! de! comunicação! de! dados!

padronizados! pelo! IEC! 61850,! há! a! definição! dos! parâmetros! de! desempenho,!

atraso,!quantidade!de!dados!e!classes!de!mensagens,!necessários!para!diversos!

tipos! de! aplicações! utilizadas! no! monitoramento! e! controle! de! subestações!

elétricas.!Tais!parâmetros!são!especificados!de!acordo!com!cada!tipo!de!PICOM!

(Piece&of&Information&for&Communication).!

Além!da!ampliação!do!escopo!de!padrões!já!vigentes,!existem!outros!estudos,!

como! por! exemplo! o! de! [Baken! et! al,! 2011],! visando! ao! desenvolvimento! de!

novas! especificações,! principalmente! para! a! classe! de! aplicações! de!medição! e!

controle! do! sistema! elétrico.! Tais! aplicações! podem! ser! classificadas! como! as!

mais!desafiadoras,! pois!possuem!restrições!mais! rígidas!para! a! troca!de!dados!

entre! os! atores,! uma! vez! que! estão! relacionadas! diretamente! com! a! eficiência,!

qualidade,!controle!e!proteção!do!sistema!elétrico.!!
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De!forma!sucinta,!para!as!aplicações!de!medição!e!controle,!há!um!conjunto!

de!sensores!e!atuadores!distribuídos!pelo!sistema,!os!quais!trocam!informações!

com! um! determinado! servidor,! a! fim! de! monitorar! e! controlar! o! sistema! de!

distribuição!de! energia! elétrica.!Destacam[se,! como!principais! aplicações! desta!

classe![Bakken!et!al,!2011]:!medição!do!estado!do!sistema;!controle!do!sistema!

envolvendo! a! geração! distribuída;! proteção! do! sistema;! detecção! de! situações!

anormais!do!sistema;!e!análise!offline!de!eventos!(análise!pós[eventos).!!

Embora!as! aplicações!de!medição!e! controle! tenham!muita! importância,! há!

outros!conjuntos!de!aplicações!possíveis!nos!Smart&Grids!que!também!devem!ser!

caracterizadas! em! relação! às! suas! restrições! para! o! serviço! de! transmissão! de!

dados!e!que,!além!disso,!devem!ser!consideradas!no!planejamento!das!redes!de!

transmissão!dos!Smart&Grids,!pois!competirão!pelos!recursos!com!as!aplicações!

de!medição!e!controle.!

Por!exemplo,!quando!se!tem!em!mente!a!interação!entre!as!concessionárias!

de! energia! elétrica! e! os! consumidores! finais,! a! medição! inteligente! (smart&

metering)!é!uma!das!aplicações!que!mais!se!destaca!no!Smart&Grid.!Neste!tipo!de!

aplicação,!a!utilização!de!medidores!“inteligentes”!permite!que!a!tarifação!sobre!

o! consumo!de! energia! elétrica! possa! ser! realizado! em! tempo! real! e! que!novos!

modelos! de! tarifação! possam! ser! utilizados,! a! fim! de! induzir! o! consumidor! a!

reduzir! o! consumo!nos! “horários! de!pico”.! Como! exemplos,! tem[se:! a! tarifação!

pelo!horário!do!consumo,!na!qual!o!valor!da!energia!é!dado!de!acordo!como!o!

horário!do!dia;!e!a!tarifação!em!tempo!real,!na!qual!o!valor!da!energia!e!calculado!

online!como!função!da!demanda!e!do!consumo.!Já!para!o!lado!do!consumidor,!há!

a! possibilidade! de! implantação! de! sistemas! que! o! permitem! programar! o! seu!

consumo!de!acordo!com!o!modelo!de!tarifação!sendo!utilizado.!Outro!benefício!

da!medição!inteligente!é!a!detecção!do!roubo!ou!perda!de!energia!elétrica,!o!que!

gera! grandes! perdas! para! as! empresas! e! eleva! o! valor! da! tarifa! para! os!

consumidores.!

No!exemplo!da!medição! inteligente,!pode[se!notar!que!há!situações!em!que!

uma!grande!quantidade!de!dados!devem!ser!transmitidos!entre!a!concessionária!

e! os! consumidores.! Para! os!modelos! de! tarifação,! é! necessária! a! aquisição! dos!
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dados!de!energia!consumida!de!cada!usuário!de!forma!periódica.!Tem[se,!nesse!

caso,! uma! grande! quantidade! de! dados! sendo! transmitida! para! o! mesmo!

servidor!com!periodicidade!variando!de!minutos!a!dias,!dependendo!do!modelo!

de! tarifação! empregado.! Para! a! programação! do! consumidor,! os! valores! de!

tarifação!podem!ser! enviados! em!broadcast! para!os! consumidores! sempre!que!

houver! variação! na! tarifa.! Já! para! a! identificação! de! roubo! de! energia,!

eventualmente! será! enviado! um! alerta! para! a! concessionária! quando! for!

detectado! alguma! inconsistência! entre! a! quantidade! de! energia! utilizada! e! a!

quantidade!de!energia!tarifada.!

Embora! estas! aplicações! de! medição! inteligente! não! estejam! associadas!

diretamente! à! eficiência,! qualidade,! controle! e! proteção! do! sistema! elétrico,! o!

bom! desempenho! das! mesmas! pode! ser! fator! decisivo! entre! um! sistema!

sobrecarregado! ou! um! sistema! capaz! de! atender! a! demanda,! com! poucos!

momentos! de! sobrecarga! (“horários! de! pico”)! e! com! custo! satisfatório! ao!

consumidor.!

Para! estas! aplicações,! há! um! conjunto! de! trabalhos! presentes! na! literatura!

atual,! por! exemplo:! [Budka! et! al,! 2010],! [Kuzlu! e! Pipattanasomporn,! 2013]! e!

[Kansal!e!Bose,!2012].!

2.7$–$CONSIDERAÇÕES$FINAIS$

Pelo! estudo! apresentado! neste! capítulo,! observa[se! que! há! uma! série! de!

desafios!a!serem!superados!para!a!plena! implantação!dos!Smart&Grids,!desde!o!

desenvolvimento! e! implementação! de! novos! dispositivos! elétricos! necessários!

para!a!integração!dos!diferentes!sistemas!de!geração!e!transmissão,!de!sistemas!

de!comunicação!de!dados!que!proporcionem!uma!adequada!troca!de!informação!

entre! os! atores,! até! a! elaboração! de! padrões! internacionais! que! garantam! a!

interoperabilidade!entre!os!subsistemas!dos!Smart&Grids.!

Diante!destas!necessidades,! diversas! entidades! tem!empregado!esforços!no!

desenvolvimento! e! na! adaptação!de! protocolos! e! padrões! para! os!Smart& Grids.!

Destacam[se!o!IEEE,!NITS,!IEC!e!ITU!(International&Telecommunication&Union).!
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Outro!ponto! importante! a!destacar! é!o! volume!de! investimentos! realizados!

em! Smart& Grid.! Segundo! a! Bloomberg& New& Energy& Finance! [BNEF,! 2014]! o!

investimento!global!em!Smart&Grid!nos!anos!de!2012!e!2013!foi!de!14,2!e!14,9!

bilhões! de! dólares,! respectivamente.! Lidera! o! rank! de! maiores! investidores! a!

China,! seguida! pelos! Estados! Unidos.! Um! pouco! menos! da! metade! deste!

investimento! foi!para!projetos!de!smart&meetering! enquanto!que!a!maior!parte!

foi! dedicada! a! projetos! de! automação! distribuída,! de! integração! de! energias!

renováveis!e!de!confiabilidade!dos!sistemas.!

No! Brasil,! segundo! o! Ministério! da! Ciência,! Tecnologia! e! Inovação! [MCTI,!

2014],! os! investimentos! na! área! chegaram! a! 1,6! bilhões! de! reais,! nos! últimos!

anos,! com! recursos! originados,! principalmente,! do! Programa! de! Pesquisa! e!

Desenvolvimento! da!Agência!Nacional! de! Energia! Elétrica! (ANEEL)! e! do! Inova!

Energia!(ação!parte!do!Plano!Inova!Empresa,! lançado!pelo!governo! federal,!em!

março!de! 2013,! para! estimular! a! produtividade! e! a! competitividade! em!vários!

setores! da! economia).! Por!meio! da! FINEP,! o! referido!Ministério! destinou! 637!

milhões! de! reais! a! iniciativas! de! empresas! e! de! instituições! de! ciência! e!

tecnologia.!
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CAPÍTULO$3$–$FUNDAMENTOS$MATEMÁTICOS$APLICADOS$À$

MODELAGEM$DA$REDE$DE$DADOS$

3.1$–$CONSIDERAÇÕES$INICIAIS$

Esta!tese!tem!como!objetivo!demonstrar!uma!estratégia!para!planejamento!e!

otimização! de! redes! de! comunicação! de! dados! para! o! domínio! da! distribuição!

dos!Smart&Grids,!na!qual!se!aplica!a!teoria!de!Grafos,!para!o!desenvolvimento!de!

um! modelo! para! o! planejamento! e! otimização! da! topologia! da! rede! de!

comunicação! de! dados,! e! teoria! de! Processos!Markovianos! de! Decisão,! para! a!

elaboração! de! modelos! para! obtenção! de! politicas! de! compartilhamento! dos!

links!de!transmissão.!

Este! capítulo! apresenta! os! principais! conceitos! relacionados! às! teorias! de!

Grafos! e! Processos! Markovianos! de! Decisão,! utilizados! na! elaboração! dos!

referidos!modelos.!

3.2$–$TEORIA$DE$GRAFOS$

Muitas! vezes,! para! resolver! um! determinado! problema,! faz[se! uso! de! um!

modelo!que!auxilie!na!organização!das!ideias.!Com!base!nesses!modelos,!pode[se!

visualizar!melhor! qual! é! a! solução! para! o! problema! ou! definir! uma! estratégia!

para!resolvê[lo![Jequessene,!2010].!!

Em!muitas!situações!os!tipos!de!modelos!utilizados!são!grafos,!que,!de!forma!

simplista,!são!uma!representação,!na!qual!se!utiliza!pontos!para!representar!os!

objetos! e! linhas! para! representar! a! relação! existente! entre! estes! objetos,! de!

acordo!com!o!problema!em!questão.!

Os!grafos!se!caracterizam!como!uma!das!três,!juntamente!com!regras!lógicas!

e! árvores,! principais! formas! de! representação! de! conhecimento,! sendo!

frequentemente! utilizados! para! auxiliar! na! resolução! de! problemas! das! mais!

diversas!áreas.!

Nas! próximas! seções! são! apresentados! os! conceitos! básicos! de! teoria! de!

grafos!empregados!nessa!tese,!utilizando!como!referência![Deo,!2004].!
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3.2.1$–$CONCEITOS$BÁSICOS$DE$GRAFOS$

Um! grafo! G(V,A)! consiste! de! um! conjunto! de! objetos! V={v1,& v2,& ...,& vn},!

denominados!vértices,! e! outro! conjunto!A={a1,& a2,& ...,& am},! no!qual! os! elementos!

são! chamados! de! arestas,! tal! que! cada! aresta! ak! é! definida! como! um! par! não!

ordenado! {vi,& vj}! de! vértices.! Define[se! como! ordem! do! grafo,! o! número! de!

vértices!que!este!possui,!|V|,!e!como!dimensão!do!grafo,!o!número!de!arestas!do!

mesmo,!|A|.!

Os! vértices! representam! objetos,! enquanto! que! as! arestas! representam! as!

ligações/relações! entre! estes! objetos.! Em! outras! palavras,! grafo! pode! ser!

considerado!como!sendo!uma!noção!abstrata!e!intuitiva,!usada!para!representar!

a!ideia!de!alguma!espécie!de!relação!entre!os!objetos.!

A!representação!mais!comum!de!grafos!é!em!forma!de!diagrama,!na!qual!os!

vértices! são! representados! por! nós,! enquanto! que! cada! aresta! é! representada!

por! uma! linha! unindo! os! vértices! que! a! compõem.! Muitas! vezes! o! próprio!

diagrama! é! denominado! de! grafo.! A! Figura! 3.1! apresenta! o! grafo!G(V,A),! onde!

V={a,& b,& c,& d,& e,& f}! e!A={{a,b},& {a,c},& {b,d},& {c,d},& {d,e},& {e,f}}.! Para! este! exemplo,! o!

conjunto!de!arestas&também!pode!ser!descrito!como!A={{b,a},& {c,a},& {d,b&},& {d,c},&

{e,d},&{f,e}}.!

!

Figura$3.1$–$Representação!gráfica!de!um!grafo!não[orientado.$

Quando! há! a! possibilidade! de! que! uma! resta! seja! composta! pelo! mesmo!

vértice!duas!vezes,!ak={vi,&vi},!tem[se!o!chamado!loop.!Quando!assume[se!que!um!

grafo!pode!ter!duas!arestas!distintas!compostas!pelos!mesmos!vértices,!ak={vi,&vj}&

e&am={vi,&vj},!denomina[se!ak&e!am!por!arestas!paralelas.!Muitos!autores!utilizam!o!

termo!grafo!geral!para!denotar!os!grafos!com!loops!e!arestas!paralelas,!enquanto!
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que!os!grafos!sem!estas!características!são!denominados!de!gafos!simples.!Nesta!

tese!serão!empregados!os!grafos!simples!e!será!utilizado!apenas!o!termo!grafo.!

Em! diversas! situações! atribui[se! um! sentido! a! aresta! e,! desta! forma,! cada!

aresta!ak={vi,&vj}!passa!a!representar!um!par!ordenado,! isto!é!ak={vi,&vj}&≠&ah={vj,&

vi}.! Nestas! situações,! obtêm[se! os! chamados! grafos! orientados,! ou! grafos!

dirigidos,! ou! dígrafos.! Neste! caso,! as! arestas! são! denominadas! de! arcos.!

Graficamente! os! arcos! são! representados! por! linhas! orientadas,! como!

exemplifica!a!Figura!3.2.!

$

Figura$3.2$–$Representação!gráfica!de!um!grafo!orientado.$

Para!o!exemplo!da!Figura!3.2,!o!conjunto!de!arestas!obrigatoriamente!deve!

ser!escrito!como!A={{a,b},&{a,c},&{b,d},&{c,d},&{e,d},&{f,e}}.!

Se! em! um! grafo!G(V,A),! dirigido! ou! não,! há! uma! aresta! ak∈A! que! liga! dois!

vértices!vi!e!vj,!pertencentes!a!V,!denominam[se!vi!e!vj!como!vértices!adjacentes!e!

ak! como!aresta! incidente!em!vi!e!vj.!No!caso!específico!de!grafos!dirigidos,!para!

um!arco!ak={vi,!vj},!especifica[se!a!adjacência!utilizando!a!denominação!de!vértice!

antecessor!para!vi!e!vértice!sucessor!para!vj.!

Quando!para!cada!aresta!é!associado!um!número!real,!denominado!de!peso,!

denomina[se! o! grafo! como! valorado.! Na! prática,! estes! pesos! denotam! alguma!

informação! sobre! o! problema! em! análise,! por! exemplo,! podem! representar!

custos,! distâncias,! tempo! de! permanência,! ! confiabilidade! de! transmissão,!

probabilidade!de!ocorrerem!falhas!ou!capacidade!de!carga.!

Matematicamente,! um! grafo! valorado!G(V,A)! consiste! de! um! conjunto!V! de!

vértices!e!de!um!conjunto!A!de!arestas,!tal!que,!ak={vi,vj,wk},!∀ak∈A,!onde!vi,vj∈V!e!
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wk∈R1.!A!Figura!3.3!apresenta!o!grafo!orientado!e!valorado!G(V,A),!onde!V={a,&b,&

c,&d,&e,&f}!e!A={{a,b,2},&{a,c,4},&{b,d,3},&{c,d,2},&{e,d,1},&{f,e,3}}.!

!

Figura$3.3$–$Representação!gráfica!de!um!grafo!orientado!e!valorado.$

3.2.2$–$SUBFGRAFOS$

Um!grafo!G’!é!dito!ser!sub[grafo!de!um!grafo!G,!se!todos!os!vértices!e!todas!as!

arestas! de!G’! estiverem! em!G! e! cada! aresta! de!G’& for! composta! pelos!mesmos!

vértices!que!em!G.!Por!exemplo,!o!grafo!na!Figura!3.4.b!é!um!sub[grafo!do!grafo!

na!Figura!3.4.a.!

!

(a)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(b)!

Figura$3.4!–!!Um!grafo!(a)!e!um!de!seus!sub[grafos!(b).$

O!conceito!de!sub[grafo!é!semelhante!ao!conceito!de!subconjunto!empregado!

em!Teoria!de!Conjuntos.!Um!sub[grafo!pode!ser!pensado!como!estando!contido!

em!outro!grafo.!Por!conseguinte,!as!seguintes!observações!podem!ser!realizadas:!

• Todo!grafo!é!seu!próprio!sub[grafo;!

• Um!sub[grafo!de!um!sub[grafo!de!G!é!um!sub[grafo!de!G;!

• Um!único!vértice!de!G!é!um!sub[grafo!de!G;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Conjunto!dos!números!reais.!
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• Uma!simples!aresta!de!G,!junto!com!os!vértices!que!a!compõem,!é!um!

sub[grafo!de!G.!

3.2.3$–$REPRESENTAÇÃO$MATRICIAL$DE$GRAFOS$

A!teoria!de!grafos!é!amplamente!utilizada!na!computação!e!nas!engenharias,!

por!isto,!é!essencial!que!se!tenha!tipos!ou!estruturas!de!dados!eficientes!para!se!

trabalhar! com! grafos! via! computadores.! Entre! os! tipos! de! dados! ! mais!

adequados,! destacam[se! as!matrizes,! as! quais! podem! ser! utilizadas! tanto! para!

grafos! não[orientados,! quanto! para! grafos! orientados.! Em! geral,! duas!matrizes!

são!utilizadas!para!representar!os!grafos,!a!matriz!de!adjacências!e!a!matriz!de!

incidências,!ambas!definidas!a!seguir.!

Formalmente,! a! matriz! de! adjacência! de! um! grafo! G(V,A)! de! ordem! n,!

denominada!Madj,! é! uma! matriz! bidimensional! n& x! n,! na! qual,! cada! elemento!

mij∈Madj,!onde!i!define!a!linha!e!j!define!a!coluna!da!matriz,!é!definido!como:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.1)!

Observe!que,!se!o!grafo!for!não[orientado,!então!Madj!sempre!será!simétrica,!

pois!{vi,vj}&=&{vj,vi}.!Por!outro!lado,!dado!que!nos!grafos!orientados!{vi,vj}&≠&{vj,vi},&

então!Madj! será!ou!não!simétrica,!dependendo!do!grafo.!A!Figura!3.5!e!a!Figura!

3.6! apresentam! as! matrizes! de! adjacências! para! um! exemplo! de! grafo! não[

orientado!e!para!um!exemplo!de!grafo!orientado,!respectivamente.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura$3.5$–$Grafo!não[orientado!e!sua!matriz!de!adjacência.$

mij =
1,    se a aresta {vi,vj}∈ A
0,   caso contrário

"
#
$

A B C D

A
B
C
D

0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 1
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura$3.6$–$Grafo!orientado!e!sua!matriz!de!adjacência.$

Caso!o!grafo!seja!valorado,!utiliza[se!o!peso!da!aresta!para!preencher!a!matriz!

de!adjacência,!conforme!exemplo!dado!na!Figura!3.7.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura$3.7$–$Grafo!orientado!e!valorado!e!sua!matriz!de!adjacência.$

Formalmente,! a! matriz! de! incidência! de! um! grafo! não[orientado!G(V,A)! de!

ordem!n! e!dimensão!k,! denominada!Minc,! é!uma!matriz!bidimensional!n&x!k,! na!

qual,!dados!aj∈A!e!vp,vq,vi∈V,!cada!elemento!mij∈Minc!é!definido!como:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.2)!

Caso!G(V,A)!seja!um!grafo!orientado,!então:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.3)!

As!figuras!3.8!e!3.9!apresentam!exemplos!de!matrizes!de!incidência!para!grafos!

não[orientados!e!orientados,!respectivamente.!

A B C D

A
B
C
D

0 0 1 0
1 0 0 0
0 1 0 1
0 0 0 0

A B C D

A
B
C
D

0 0 4 0
2 0 0 0
0 3 0 5
0 0 0 0

mij =
0,    se aj = {vp,vq} e vi ∉ {vp,vq}
1,   se aj = {vp,vq} e vi ∈ {vp,vq}

#
$
%

&%

mij =

0,    se aj = {vp,vq} e vi ∉ {vp,vq}
−1,   se aj = {vp,vq} e vi = vp
+1,   se aj = {vp,vq} e vi = vq

#

$
%

&
%
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{B,A} {A,C} {C,B} {C,D}
A 1 1 0 0
B 1 0 1 0
C 0 1 1 1
D 0 0 0 1

!

Figura$3.8$–$Grafo!não[orientado!e!sua!matriz!de!incidência.!

$

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Figura$3.9$–$Grafo!orientado!e!sua!matriz!de!incidência.$

No!caso!dos!grafos!valorados,!preenche[se!a!matriz!de!incidência!utilizando!o!

peso!do!respectivo!vértice!e,!caso!o!grafo!também!seja!orientado,!!o!sinal!do!peso!

será!dado!conforme!equação!3.3.!

3.2.4$–$CONCEITOS$MÉTRICOS$DE$GRAFOS$

A! seguir! são! apresentados! os! principais! conceitos! métricos! de! grafos!

utilizados!nesta!tese.!

Dado!um!grafo!G(V,A),!define[se:!

• Por!passeio!em!G!entre!v0!e!vk,!toda!a!sequência!não!vazia!P=v0a1v1a2v2&

...&akvk,!tal!que!v0,v1,v2,&...,&vk∈V!e!a1,a2,&...,&ak∈A.!Cada!par!de!vértices!vi!e!

viX1!forma!a!aresta!ai,!para!i=1,&2,&...,&k.!Designa[se!v0!por!vértice!inicial,!

vk! por! vértice! final! e! v1,& v2,& ...,& vkX1! por! vértices! intermediários! do!

passeio! P.! Observa[se! que! não! há! restrição! sobre! a! repetição! de!

arestas!ou!vértices!dentro!de!um!mesmo!passeio;!

• Por! trajeto! entre! v0! e! vk,! um! passeio! onde! todas! as! arestas! são!

distintas.!Quando!k≥3!e!v0&=&vk,!tem[se!um!trajeto!fechado!ou!circuito;!

{B,A} {A,C} {C,B} {C,D}

A
B
C
D

+1        −1        0        0
−1        0        +1        0
0        +1        −1        −1
0        0        0        +1
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• Por! caminho! entre! v0! e! vk,! um! passeio! em! que! todos! os! vértices!

intermediários! são!distintos!entre!si!e!distintos!dos!vértices! inicial!e!

final.!Quando!v0&=&vk,!tem[se!um!ciclo.!

Podem! ser! utilizadas! as! notações! (v0,vk)[passeio,! (v0,vk)[trajeto,! (v0,vk)[

caminho!para!indicar,!respectivamente,!um!passeio,!trajeto!ou!caminho!entre!os!

vértices!v0!e!vk.!

Dado!um!passeio!P!de!um!grafo!G,!define[se!comprimento!de!P,!e!denota[se!

por!comp(P),!a!função!que!indica!o!número!de!arestas!(com!eventual!repetição)!

que!o!constitui.!

3.3$–$PROCESSO$MARKOVIANO$DE$DECISÃO$

Processo! Markoviano! de! Decisão! (PMD)! é! um! tipo! processo! estocástico!

utilizado! para! a! análise! de! sistemas! reativos! complexos,! o! qual! permite! que! o!

comportamento!dinâmico!do!sistema!possa!ser!estudado!para!que!se!obtenha!a!

política!de!controle!que!minimiza!o!custo!(ou!que!maximiza!o!ganho)!do!sistema!

em!estudo.!

A! teoria! de! PMD! foi! desenvolvida! a! partir! da! teoria! de! Cadeias! de!Markov!

[Tijms,!2003]!e![Bolch!et!al,!2006],!na!qual!o!processo!sequencial!de!tomadas!de!

decisões!e!suas!consequências!econômicas!foram!adicionadas!para!a!obtenção!de!

uma!política!ótima!que!controla!as!transições!do!sistema,!a! fim!de!minimizar!o!

custo!médio!desse!sistema.!Em!outras!palavras,!dado!um!conjunto!S!de!todos!os!

possíveis! estados! (configurações)! do! sistema,! um! conjunto! de! possíveis! ações!

A(s)! que! podem! ser! escolhidas! para! cada! estado! s∈S! e! um! conjunto! de! custos!

associado!às!ações!escolhidas,!a!solução!do!PMD!irá!indicar!uma!política!ótima,!

que!descreve!qual!ação!deve!ser!tomada!na!observação!de!cada!estado,!para!que!

o!custo!total!do!sistema!seja!minimizado.!

As! tomadas! de! decisões! (escolha! de! uma! ação! a∈A(s))! são! realizadas! em!

instantes!de!tempo!específicos!chamados!de!épocas!de!decisão.!Baseado!nestas!

épocas! de! decisão! nos! quais! o! processo! é! observado,! tem[se! os! Processos!

Markoviano! de! Decisão! a! Tempo! Discreto! (PMDTD)! e! o! Semi[Markoviano! de!

Decisão! (PSMD).!No!primeiro,! o! sistema!é!observado!e!uma!decisão!é! feita! em!
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instantes!discretos!de!tempo!t&=&{1,&2,&...}.!O!último!é!uma!generalização!do!PMD!

por!permitir!que!o!tempo!até!o!próximo!época!de!decisão!tenha!uma!distribuição!

de!probabilidade!arbitrária! [Puterman,!1994]!e! [Tijms,!2003].!Particularmente,!

neste! trabalho,! a! distribuição! de! probabilidade! entre! as! épocas! de! decisão! são!

variáveis! aleatórias! independentes! e! exponencialmente! distribuídas,! o! que!

remete!a!um!PMD!a!Tempo!Contínuo!(PMDTC).!!

Para!os!PMDTC,!a!obtenção!de!uma!política!de!custo!mínimo!se!faz!pelo!uso!

de!algoritmos!definidos!para!os!PSMD!(mais!gerais)!e!o! cálculo!de!medidas!de!

desempenho!se!faz!por!meio!de!uma!cadeia!de!Markov!a!Tempo!Contínuo,!a!qual!

é!obtida!ao!se!fixar!a!política!de!controle!de!custo!mínimo.!

O! conjunto! de! épocas! de! decisão,! por! sua! vez,! pode! ser! em! um! horizonte!

finito! ou! infinito! [Puterman,! 1994]! e! [Tijms,! 2003].! Neste! trabalho! serão!

abordados!os!problemas!de!horizonte!infinito.!

Visto! que! a! teoria! de! PMD! deriva! da! teoria! de! Cadeias! de! Markov,!

primeiramente! será!apresentada,!de! forma!sucinta,!uma! revisão!bibliográfica!a!

respeito!de!cadeias!de!Markov.!Em!seguida!será!apresentada!a!teoria!de!PSMD,!a!

qual!pode!ser!estendida!aos!PMDTC.!

3.3.1$–$CADEIAS$DE$MARKOV$

Uma!cadeia!de!Markov!é!um!processo!estocástico!{Xtn&:&tn∈T},&onde!T⊆[0,+∞)!

é,! normalmente,! denominado! de! parâmetro! do! tempo,! com! espaço! de! estados!

discreto!S,!no!qual!para!todo!parâmetro!tn∈T,!tal!que!0&=&t0&<&t1&<&t2&...&<&tnX1&<&tn,!e!

para!toda!configuração!si∈S,!a!seguinte!condição!é!satisfeita:!!

!!!!!!!!!!!!!!!(3.4)!

Esta! condição! descreve! a! bem! conhecida! propriedade! de! Markov,! também!

conhecida!como!“ausência!de!memória”.!A!equação!3.4!pode!ser!interpretada!no!

sentido!de!que!todo!o!histórico!da!cadeia!pode!ser!sumarizado!no!estado!atual!st.!

Em!outras!palavras,!dado!o!presente,!o!futuro!é!condicionalmente!independente!

do!passado![Bolch!et!al,!2006].!

P(Xtn+1 = stn+1 | Xt0 = st0, Xt1 = st1, ..., Xtn−1 = stn−1, Xtn = stn )
= P(Xtn+1 = stn+1 | Xtn = stn )
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Nesta! definição! de! cadeias! de! Markov! estão! incluídas! tanto! as! cadeias! de!

parâmetro! discreto,! quanto! as! cadeias! de! parâmetro! contínuo.! Visto! que,!

normalmente,!o!parâmetro!tn!das!cadeias!de!Markov!representa!o!tempo!no!qual!

o! processo! evolui,! costuma[se! então! utilizar! as! denominações! de! Cadeias! de!

Markov! a! Tempo! Discreto! (CMTD)! e! Cadeias! de! Markov! a! Tempo! Contínuo!

(CMTC).!

Nas! CMTD,! as! transições! entre! estados! ocorrem! em! pontos! discretos! de!

tempo! e! se! utiliza!N={0,! 1,! 2,! ...}! para! representar! o! parâmetro! T.! Com! isso! a!

equação!3.4!pode!ser!escrita!como:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.5)!

Já! nas! CMTC,! as! transições! podem! ocorrer! arbitrariamente! ao! longo! do!

tempo.! Neste! caso,! caracteriza[se! o! tempo! entre! transições! através! de! uma!

distribuição!de!probabilidade.!Uma!vez!que!a!distribuição!exponencial!é!a!única!

distribuição! de! probabilidade! contínua! que! apresenta! a! propriedade! de!

“ausência! de! memória”,! utilize[se! esta! distribuição! para! caracterizar! o! tempo!

entre!transições.!

Uma! vez! que! o! escopo! deste! trabalho! envolve! os! processos! de! parâmetro!

contínuo,! continuar[se[á!o!estudo!de!cadeias!de!Markov!apenas!para!o!caso!de!

parâmetro!contínuo.!!

3.3.2$–$CADEIAS$DE$MARKOV$A$TEMPO$CONTÍNUO$

Um!processo! estocástico! é!dito! ser!uma!CMTC,! se! o! tempo!de! espera! entre!

transições! é! exponencialmente! distribuído! e! se! a! relação! da! equação! 3.4! é!

satisfeita.!Nestes!casos,!a!equação!3.4!pode!ser!reescrita!como:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.6)!

Ou! seja,! a! probabilidade! de! que! no! tempo! t+v! o! sistema! estará! na!

configuração! st+v! depende!apenas!da! configuração!atual!no! tempo! t,! onde!v! é!o!

tempo!de!espera!até!a!próximo!transição.!

P(Xn+1 = sn+1 | X0 = s0, X1 = s1, ..., Xn−1 = sn−1, Xn = sn )
= P(Xn+1 = sn+1 | Xn = sn )

P(Xt+v = st+v | Xu = su, u ≤ t)
= P(Xt+v = st+v | Xt = st ) ∀t,u,v ≥ 0 e sn ∈ S
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Este!processo!é!dito!homogêneo!em!relação!ao!tempo!se:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.7)!

A!equação!3.7!indica!que!a!probabilidade!de!passar!do!estado!i!para!o!estado!

j,! em! um! tempo! de! espera! v,! depende! apenas! do! tempo! de! espera! v,! não!

importando!o!instante!da!observação!(t).!

A! representação! de! uma! cadeia! homogênea! em! relação! ao! tempo! pode! ser!

feita!utilizando!a!forma!matricial:!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.8)!

Onde!cada!elemento!qij&(para!i,j∈S!e!i≠j)!é!a!taxa!de!transição!do!estado!i!para!

o! estado! j,! a! qual! pode! ser! calculada! como! o! inverso! da! média! do! tempo! de!

espera!para!mudar!de!i!para!j.!Os!termos!da!diagonal!principal!(i=j)!representam!

a!taxa!total!de!saída!do!estado!i!com!o!sinal!trocado.!

Como! este! trabalho! aborda! os! PMDTC! a! horizonte! infinito! e! com! a!

minimização! do! custo! médio,! necessita[se! que! seja! feita! a! análise! do! sistema!

(cálculo! das! medidas! de! desempenho)! quando! este! se! encontra! em! regime!

estacionário.!Para!realizar!esta!análise,!é! importante,!primeiramente,!classificar!

os!estados!do!sistema;!de!modo!que!se!possam!identificar!determinados!tipos!de!

cadeias,!de!acordo!com!os!estados!que!a!compõe.!

Genericamente,! uma! cadeia! de! Markov! pode! ser! classificada! conforme! as!

definições!a!seguir![Bolch!et!al,!2006]:!

i. O! estado! j! é! chamado! recorrente! se! a! probabilidade! de! o! sistema!

retornar!a!ele!é!igual!a!1;!

ii. O! estado! j! é! chamado! transitório! se! a! probabilidade! de! o! sistema! não!

retornar!a!ele!é!maior!que!zero;!

iii. Um! estado! j! recorrente! é! chamado! nulo,! se! o! tempo! esperado! para! o!

sistema!retornar!a!j!for!infinito,!caso!contrário!é!chamado!não[nulo;!

P(Xt+v = j | Xt = i) = P(Xv = j | X0 = i) ∀t,v ≥ 0 e j, i ∈ S

Q =
qij                        se i ≠ j

− qij
i, j∈S, j=i
∑            se i = j

%

&
'

(
'
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iv. Um! estado! recorrente! j! é! chamado! periódico! com! período! d,! se! a!

probabilidade!do!sistema!retornar!a!j!em!um!tempo!múltiplo!de!d!é!1!e!

d={2,!3,!4,!...},!caso!contrário,!se!a!condição!não!é!satisfeita,!j!é!chamado!

aperiódico;!

v. Um!conjunto!de!estados!é!chamado!fechado,!se!nenhum!estado!fora!dele!

pode!ser!alcançado!por!qualquer!estado!dentro!dele;!

vi. Um!estado!que!forma!sozinho!um!conjunto!fechado!é!chamada!de!estado!

absorvente;!

vii. Um! conjunto! fechado! é! chamado! irredutível! se! nenhum! subconjunto!

próprio!dele!é!fechado;!

viii. Uma! cadeia! de! Markov! é! chamada! irredutível,! se! seu! único! conjunto!

fechado!é!o!conjunto!de!todas!as!seus!estados.!

Tendo[se! classificado!a! cadeia!de!Markov,! a!análise!em!regime!estacionário!

pode!ser!realizada!encontrando!o!vetor!π&=&{π0,&π1,&π2,&...,&πi,&πi+1,&...!},!que!indica!a!

probabilidade!em!regime!estacionário!do!sistema!estar!em!cada!estado!i∈S.!Este!

vetor! é! conhecido! como! vetor! de! probabilidades! de! estados! estacionário.! Para!

cada!i∈S,!a!probabilidade!πi!deve!ser![Bolch!et!al,!2006]:!

a. Independente!do!tempo!t;!

b. Independente!do!vetor!de!probabilidades!inicial;!

c. Estritamente!positiva,!πi>0;!

d. Dado!como!o!limite! .!

Em!regime!estacionário,!sabe[se!que!as!probabilidades!são!independentes!do!

tempo,!ou!seja:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.9)!

Em![Bolch!et!al,!2006],!demonstra[se!que:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.10)!

De!forma!matricial:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.11)!

π i = limt→∞
π i (t)

€ 

lim
t→∞

dπ (t)
dt

= 0

€ 

dπ j (t)
dt

= qijπ i(t)
i∈S
∑

€ 

dπ (t)
dt

= πQ
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Desta! forma,! conclui[se! que! o! vetor! π! pode! ser! calculado! utilizando[se! o!

sistema!de!equações!lineares!formado!por:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.12)!

Para!identificar!se!o!vetor!de!probabilidades!de!estados!estacionários!existe!

(se!a!equação!3.12!possui!solução),!recorre[se!à!classificação!da!cadeia.!Se!uma!

cadeia! é! ergódica,! isto! é,! irredutível,! recorrente! positiva! e! aperiódica,! então! o!

sistema!possui!solução!única![Bolch!et!al,!2006]!e![Tijms,!2003].!

3.3.3$–$PROCESSO$SEMIFMARKOVIANO$DE$DECISÃO$

No!PSMD,!se!em!uma!época!de!decisão,!uma!ação!a∈A(s)!é!escolhida!em!um!

estado!s∈S,!então!o!próximo!estado,!o!custo!e!o! tempo!até!a!próxima!época!de!

decisão!dependem!somente!do!estado!corrente!s!e!da!ação!escolhida!a.!

De!forma!sucinta,!um!PSMD!pode!ser!descrito!por!cinco!informações!básicas:!

1. O!espaço!de!estados!S:!conjunto!de!todas!os!possíveis!estados!do!sistema;!

2. Conjuntos!de!ações!{A(s)|&s∈S}:!para!cada!estado!s∈S,!existe!um!conjunto!

de!possíveis!ações!A(s),!no!qual!o!sistema!pode!optar!por!uma!e!apenas!

uma!ação,!a!cada!época!de!decisão;!

3. Conjunto!de!custos!{c(s,a)|&s∈S,&a∈A(s)}:!onde!c(s,a)!é!o!custo!acarretado!

ao!sistema!quando!este!está!no!estado!s∈S!e!a!ação!a∈A(s)!é!escolhida;!!

4. Conjunto! de! probabilidades! de! transições! {pij(a)|& i,j∈S,& a∈A(i)}:! onde!

pij(a)! é! probabilidade! de! que! na! próxima! época! de! decisão! o! sistema!

esteja!no!estado!j∈S,!dado!que!a!ação!a∈A(i)!foi!tomada!quando!se!estava!

no!estado!i∈S;!

5. {τ(s,a)|&s∈S,&a∈A(s)}:!tempo!esperado!até!a!próxima!época!de!decisão,!se!a!

ação!a∈A(s)!é!escolhida!no!estado!s∈S.!!

A!partir!destas! cinco! informações,!pode[se!encontrar!uma!política!ótima!R*!

que!minimiza!o!custo!médio!do!sistema!em!longo!prazo.!!

0 = πQ

π i
i∈S
∑ =1
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A! escolha! de! uma! ação! deve! ser! orientada! por! uma! determinada! política!

(regra),!que,!a!priori,!pode!possuir!qualquer!comportamento.!Dentre!o!conjunto!

de! todas! as! políticas! possíveis! do! PMD,! existe! uma! subclasse! chamada! de!

determinística!e!estacionária!que!prescreve!a!mesma!ação!a∈A(s)!sempre!que!o!

sistema!está!no!estado!s.!Como!o!caráter!markoviano!deste!processo!reside!no!

fato! de! que,! dado! o! estado! e! a! ação! correntes,! o! seu! comportamento! futuro! é!

independente!dos! estados! e! ações!passadas,! é!plausível! considerar! somente! as!

políticas!determinísticas!estacionárias![Puterman,!1994]!e![Tijms,!2003].!

Para! uma! política! estacionaria! R,! o! custo! médio! em! longo! prazo! pode! ser!

calculado!como:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.13)!

Onde!Vn(i,R)!é!o!custo!total!das!n!épocas!de!decisão,!quando!o!estado!inicial!

do!sistema!é!o!estado!i∈S&e!a!política!R!foi!considerada.!De!forma!simples,!o!custo!

médio! em! longo! prazo! é! dado! pela!média! do! custo! de! cada! época! de! decisão,!

considerando[se!que!a!escolha!da!ação,!em!cada!época!de!decisão,!foi!regida!pela!

política!R.!

A!política!estacionária!R*!é!dita!ótima!se!satisfaz!à!condição:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.14)!

A!teoria!dos!PMD!garante!que!a!política!estacionária!R*!sempre!existe!e!que!a!

mesma!é!ótima!entre!todas!as!classes!de!políticas!possíveis![Tijms,!2003].!

Para! obtenção! de! R*,! pode[se! utilizar! algumas! das! seguintes! técnicas!

clássicas:!Algoritmo!de! Iteração!de!Valores,!Algoritmo!de! Iteração!de!Política!e!

Programação! Linear! [Puterman,! 1994][Tijms,! 2003].! Em! alguns! casos,!

dependendo! das! características! do! sistema! sob! análise,! o! número! de! estados!

pode! se! tornar! demasiadamente! grande,! o! que! exige! um! elevado! esforço!

computacional!(memória!e!tempo!de!processamento)!para!aplicação!das!técnicas!

clássicas.! Nestes! casos,! a! política! R*! pode! ser! obtida! usando! algoritmos! de!

Inteligência!Computacional,!Aprendizado!por!Reforço!ou!Programação!Dinâmica!

Aproximada![Sigaud!e!Buffet,!2010].!

€ 

gi(R) = lim
n→∞

1
n
Vn (i,R)

€ 

gi(R*) ≤ gi(R)
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3.4$–$CONSIDERAÇÕES$FINAIS$

Tanto! grafos! quanto! PMD! são! ferramentas! matemáticas! utilizadas! para! a!

modelagem! de! problemas! das!mais! diversas! áreas,! sendo! que! cada! um! possui!

uma!aplicação!distinta.!Enquanto!os!grafos!são!aplicados!para!tratar!das!relações!

existentes! entre! os! elementos! de! um! ou!mais! conjuntos,! PMD! permite! que! se!

realize!uma!análise! sobre!o! comportamento!probabilístico!de!um!determinado!

sistema,!a!fim!de!obter[se!uma!política!que!minimize!o!custo!deste!sistema.!!

Como! exemplos! da! utilização! de! grafos! na! área! alvo! desta! tese,! citam[se!

[Zhang!et!al,!2013],![Giraldo!et!al,!2013]!e![Cao!et!al,!2014].!Para!exemplificar!a!

utilização!de!PMD,!são!apontados![Misra!et!al,!2013]!e![He!et!al,!2011].!

! $
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CAPÍTULO$4$–$TRABALHOS$CORRELATOS$

4.1$–$CONSIDERAÇÕES$INICIAIS$

Visto! que,! em! relação! aos! usuários,! aplicações,! requisitos! de! QoS! e!

impactos/prejuízos!devidos!ao!mau!funcionamento,!as!redes!de!dados!dos!Smart&

Grids! são! consideravelmente! distintas! das! redes! de! dados! tradicionais,! novos!

estudos!devem!ser!conduzidos!para!contemplar!as!suas!novas!particularidades.!

Neste! capítulo,! são! apresentados! os! trabalhos! recentes! e! mais! relevantes,!

relacionados!às!redes!de!comunicação!de!dados!dos!Smart&Grids!e!às!exigências!

de!qualidade!de!serviço!de!suas!aplicações.!Tais!trabalhos!estão!correlacionados!

com!esta!tese!de!doutorado.!

4.2$–$TRABALHOS$CORRELATOS$

Com!base!nos!resultados!obtidos!no!projeto!INTEGRIS,!financiado!pela!União!

Europeia! dentro! do! programa! FP7,! o! qual! objetivou! desenvolver! uma! nova!

infraestrutura!de!TIC!com!base!na!integração!e!interoperabilidade!de!uma!série!

de! tecnologias! de! comunicação! de! dados,! em! particular! Power! Line!

Communication! (PLC)!e! comunicação!sem! fio,!os!autores!de! [Selga!et!al,!2013]!

apresentam!uma!possível!arquitetura!para!redes!de!comunicação!de!dados!para!

o!domínio!da!distribuição.!A!arquitetura!em!questão!permite!considerar!a!área!a!

ser!atendida!pela!rede!de!comunicação!de!dados!como!uma!subestação!primária!

virtual.!Demonstra[se,!também,!que!para!atender!às!necessidades!do!domínio!da!

distribuição,!o!mais!adequado!é!que!a!camada!de!enlace!seja! formada!por!uma!

rede!heterogênea,!incluindo!tecnologias!como!PLC,!sem!fio,!fibra!óptica,!e!outras.!

Em![Vallejo!et!al,!2012],!os!autores!apresentam!uma!proposta!de!arquitetura!

para!controle!de!QoS!fim[a[fim,!para!o!domínio!da!distribuição!dos!Smart&Grids,!

utilizando!como!base!a!arquitetura!definida!na!recomendação!Y.2111!pelo!ITU[T!

para!as!redes!de!próxima!geração.!Nesta!proposta,!a!gerência!de!QoS!é!realizada!

de! forma! centralizada! pelos! dispositivos! denominados! QoS! broker.! Estes!

dispositivos!são!capazes!de!atualizar!de! forma!dinâmica!os!parâmetros!de!QoS!

das! camadas! 3! e! 2! da! rede,! a! fim! de! melhorar! a! eficiência! da! comunicação,!
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atendendo!aos!requisitos!de!QoS!mais!rigorosos.!Os!autores!também!apresentam!

uma!discussão!sobre!a!importância!do!mapeamento!dos!requisitos!de!QoS!entre!

as!diferentes! tecnologias!utilizadas,!visto!o!percurso! fim[a[fim!ser! formado!por!

uma! rede! de! dados! heterogénea.! Com! a! finalidade! de! validar! a! proposta,!

demonstra[se! uma! arquitetura! completa! utilizando! para! a! camada! de! enlace! o!

padrão!P1901!do!IEEE!para!redes!PLC!de!banda!larga.!

Sauter!e!Lobashov!(2011)!propõem!a!utilização!de!uma!arquitetura!de!dois!

níveis!para!a!rede!de!transmissão!de!dados!a!ser!implementada!nos!Smart&Grids.!

Uma!solução!baseada!no!encapsulamento!de!dados!é!apresentada!para!resolver!

o!problema!de!interoperabilidade!entre!os!diversos!equipamentos!dos!sistemas,!

os! quais! possuem! interface! e! protocolos! de! comunicação! distintos.! Para!

demonstrar!a!viabilidade!da!solução!proposta,!um!protótipo!com!tecnologia!PLC!

foi! implementado,! sobre! o! qual! se! avaliou! o! desempenho! da! rede! utilizando!

aplicações!de!aquisição!de!dados!para!supervisão!e!controle!do!sistema!elétrico.!

Com! os! resultados,! demonstrou[se! que! a! arquitetura! proposta! é! versátil! o!

suficiente!para!servir!como!uma!solução!genérica!para!Smart&grids.!

No!trabalho!descrito!em![Budka!et!al,!2010],!é!apresentado!uma!arquitetura!

conceitual!de! rede!de!dados!que!visa!prover! alta! confiabilidade!e!desempenho!

para! as! aplicações! dos! Smart& Grids.! A! arquitetura! proposta! foi! desenvolvida!

considerando! as! características! particulares! de! exigências! de! qualidade! de!

serviço!das!diferentes!classes!de!aplicações!envolvidas!nos!Smart&Grids:!medição!

inteligente,! resposta! automática! da! demanda,! teleproteção,! automação!

distribuída,!gerenciamento!de!micro[grids,!controle!e!gerenciamento!distribuído!

do!sistema!elétrico.!

Em![Lu!et!al,!2013]!os!autores!apresentam!os!resultados!obtidos!no!projeto!

Future& Renewable& Electric& Energy& Delivery& and&Management! (FREEDM),! o! qual!

visa!a!apresentar!um!caso!de!estudo!para!redes!de!comunicações!de!dados!para!

Smart&Grids,!utilizando!um!testbed!real.!Para!implementação!do!testebed,!adotou[

se!uma!pilha!de!protocolos!DNP3/TCP/IP.!Os! resultados!medidos!demonstram!

que,! embora! seja! amplamente! considerada! como! uma! solução! para! os! Smart&

Grids,! a! pilha! DNP3/TCP/IP! não! satisfaz! as! necessidades! de! comunicação! de!
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cenários!com!requisitos!críticos!de!atraso,!como!aqueles!inerentes!em!aplicações!

de!controle!e!proteção!do!sistema!elétrico.!

O!trabalho!realizado!pelos!autores!de![Godfrey!et!al,!2010]!objetivou!avaliar!o!

impacto!das!falhas!da!rede!de!transmissão!de!dados!no!desempenho!geral!de!um!

Smart& Grid,! através! do! desenvolvimento! de! modelos! de! simulação! que!

incorporam! tanto! os! aspectos! da! rede! de! transmissão! de! dados! quanto! os!

aspectos!da!rede!de!energia!elétrica.!O!estudo!de!caso!implementado!envolveu!o!

controle!de!um!Smart&Grid,!no!qual!há!um!conjunto!de!geradores!baseados!em!

energia! solar! e! um! conjunto! distribuído! de! unidades! de! armazenamento! de!

energia,!que!são!utilizadas!para!manter!a!rede!elétrica!estável!nos!momentos!de!

queda!de!energia!gerada;!esta!devido!ao!efeito!da!passagem!de!nuvens!sobre!as!

placas! de! células! fotovoltaicas.! A! rede! de! transmissão! de! dados! foi! simulada!

como! uma! rede! sem! fio,! padrão! IEEE! 802.11.! Para! a! implementação! das!

simulações,!realizou[se!a!integração!de!dois!simuladores,!o!OpenDSS!(simulador!

de!sistemas!de!distribuição!de!energia!elétrica)!e!o!NS[2!(simulador!de!rede!de!

transmissão! de! dados).! Como! resultado,! demonstrou[se! a! eficiência! da!

metodologia!utilizada,!a!qual!pode!ser!aplicada!a!outros!estudos!de!caso.!

No!artigo![Al[Anbagi!et!al,!2014],!são!apresentadas!duas!técnicas!de!controle!

de!acesso!ao!meio!para!redes!de!sensores!sem!fio,!aplicadas!para!a!transmissão!

de!dados!em!pequenas!áreas!do!Smart&Grid.!Tais!técnicas!se!baseiam!na!previsão!

do! atraso! fim[a[fim! do! envio! das! mensagens! e! em! medidas! de! crossXlayer,!

definidas!no!artigo,!para!implementar!o!controle!de!acesso!ao!meio!que!garante!

o!atendimento!dos!requisitos!de!QoS!das!aplicações.!Ambas!as!técnicas!utilizam!

dados!da!camada!de!aplicação!para!controlar!e!definir!a!prioridade!de!acesso.!De!

forma! sucinta,! primeiro! é! realizado! uma! estimação! do! atraso! fim[a[fim! e,! se! a!

rede! não! consegue! realizar! a! transmissão! dentro! de! um! determinado! tempo!

máximo! aceitável,! o! canal! de! acesso! é! trocado.! A! principal! diferença! entre! as!

duas! técnicas,! é! que! a! segunda! técnica! periodicamente! cede! o! canal! para! as!

aplicações! com! menor! prioridade,! a! fim! de! evitar! o! possível! starvation! das!

aplicações!de!baixa!prioridade.!
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Os!autores!de![Xu!e!Wang,!2013]!demonstram!como!obter!os!limites!teóricos!

máximo! e!mínimo! de! atraso,! tanto! para! redes! sem! fio! de! acesso,! quanto! para!

backbone& mesh! sem! fio,! utilizadas! em! Smart& Grids.! Os! resultados! obtidos!

permitem! compreender! o! quanto! as! redes! sem! fio! podem! atender! as!

necessidades!dos!Smart&Grids,!no!que!se!refere!ao!atendimento!dos!requisitos!de!

QoS!das!aplicações.!Demonstra[se! também!que!as!redes!mesh! sem!fio!possuem!

capacidade!de! fornecer!suporte!de!comunicação!satisfatória!para!a!maioria!das!

aplicações!com!requisitos!rígidos!de!atraso.!

No!trabalho!de![Kansal!e!Bose,!2012]!é!apresentada!uma!metodologia!para!a!

realização! de! simulações,! que! visam! avaliar! o! desempenho! de! redes! de!

comunicações!de!dados!para!Smart&Grid,!considerando,!principalmente,!a!ampla!

utilização!de!PMUs! (Phasor&Measurement&Units).!A!principal! contribuição!deste!

artigo!está!na!discussão!sobre!a!definição!das!necessidades!de!comunicação!das!

aplicações!dos!Smart&Grids.!A!metodologia!é!testada!utilizando!os!modelos!WECC!

de!255!linhas!de!transmissão!e!o!polonês!de!2.383!linhas!de!transmissão.!Para!a!

transmissão!dos!dados!entre!os!PMUs!e!os!servidores!de!aplicação,!é! simulada!

uma!rede!de!fibra!óptica.!

Em! [Bumiller! et! al,! 2010]! são! apresentados,! de! forma! conceitual,! os!

requisitos!para!que!a!uma!rede!de!transmissão!de!dados!baseada!em!tecnologia!

PLC!possa!ser!utilizada!em!sistemas!de!controle!e!automação!de!larga!escala,!os!

quais! compreendem! dezenas! ou! centenas! de! dispositivos! espalhados! por! uma!

ampla!área.!Para!o!sistema!PLC!utilizado,!fora!adotado!o!conceito!de!redes!FSN!

(SingleXFrequency&Network),!no!qual! todos!os!repetidores! transmitem!o!mesmo!

sinal,! simultaneamente! e! na! mesma! faixa! de! frequência,! para! obter! uma! rede!

com!maior!alcance.!Os!autores!advogam!em!favor!do!sistema!PLC!descrito,!e!em!

favor! de! sistemas! PLC! de! forma! geral,! utilizando! resultados! numéricos! de!

simulações.!Além!das!simulações,!o!sistema!descrito!foi!implementado!no!âmbito!

do!projeto!REMPLI!(RealXTime&Energy&Management&via&Powerlines&and&Internet)!

e!os!produtos!resultantes!estão!sendo!utilizados!em!diversos!projetos!piloto!em!

desenvolvimento!na!Europa.!
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Atualmente,! o! trabalho! mais! relevante! em! relação! à! caracterização! dos!

parâmetros!de!qualidade!de!serviço!para!Smart&Grid!é!apresentado!em![Bakken!

et! al,! 2011].! Neste! trabalho,! os! autores! analisam! as! principais! aplicações! de!

monitoramento! e! controle! dos! sistemas! de! geração! e! distribuição! de! energia!

elétrica!e!as!caracterizam!em!relação!aos!requisitos!de!qualidade!que!a!rede!de!

transmissão! de! dados! deve! prover! para! que! estas! aplicações! possam! ser!

utilizadas!no!Smart&Grid.!Como!resultado,!os!autores!apresentam!os!parâmetros!

de!QoS+!das!aplicações!de!monitoramento!e!controle!dos!sistema!de!geração!e!

distribuição!de!energia!elétrica,!denominados!desta! forma!para!diferenciar!dos!

parâmetros! de! QoS! das! aplicações! multimídias;! as! quais! são! frequentemente!

investigadas! na! área! de! rede! de! computadores.! Estes! parâmetros! de! QoS+!

envolvem! atraso,! taxa,! importância,! quantidade! e! geografia! da! aplicação! e! são!

quantificados! e! normalizados! em! relação! ao! grau! de! dificuldade! envolvido! no!

cumprimento!do!requisito!de!cada!um.!Além!da!proposição!dos!parâmetros!de!

QoS+,! os! autores! apresentam! sugestões! para! a! implantação! do! sistema! de!

transmissão!de!dados!utilizado!no!Smart&Grid,!afim!de!atender!a!estes!requisitos!

de!QoS+.!

Em! [Ting! et! al,! 2010]! é! apresentado! um! novo! algoritmo! de! qualidade! de!

serviço! para! Smart& Grids! baseados! em! redes! IP! (Internet& Protocol).! Este!

Algoritmo! integra! o! protocolo! de! roteamento! MPLS! (Multiprotocol& Label&

Switching)! com! a! arquitetura! de! qualidade! de! serviços! Diffserv,! e! utiliza!

requisitos! clássicos! de! QoS:! vazão,! máximo! de! saltos! (hops),! atraso! e! jitter.! O!

algoritmo,!denominado!de!MDSG!(integrated&MPLS&and&Diffserv& for&Smart&Grid),!

foi! avaliado! por!meio! de! simulações! e! comparado! com!o! algoritmo! tradicional!

OSPF!(Open&Shortest&Path&First);!demonstrando!uma!maior!eficácia!do!primeiro!

ao! permitir! uma! distribuição! de! carga! mais! eficiente,! evitando!

congestionamentos.!

Embora!a!incorporação!das!redes!de!comunicação!de!dados!aos!sistemas!de!

elétricos!seja!uma!necessidade!para!que!os!Smart&Grids!se!tornem!realidade,!há!

uma! preocupação! latente! relacionada! à! vulnerabilidade! que! estas! redes! de!

comunicação! de! dados! trazem! aos! sistemas.! Por! este!motivo,! em! [Zhang! et! al,!

2013]! é! apresentado! um! trabalho! que! objetiva,! dentre! um! conjunto! de! nós! da!
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rede,! selecionar!de! forma!otimizada!quais! serão!os!nós! confiáveis,! aqueles!que!

possuem!funções!de!firewall,!detecção!de!intrusão!e!validação!de!dados,!e!como!

será!o!roteamento!dos!dados!para!que!estes!sempre!passem!por!pelo!menos!um!

nó!confiável.!No!referido!trabalho,!os!autores!modelaram!a!rede!como!um!grafo!e!

utilizaram! o! algoritmo! set& packing! para! otimizar! o! posicionamento! dos! nós!

confiáveis.!Em!seguida,!utilizaram!o!algoritmo!de!Dijkstra!definir!o!roteamento!

entre!os!nós!da!rede.!

Ainda! em! relação! à! preocupação! com! a! vulnerabilidade! dos! Smart& Grids,!

dadas! as! possíveis! falhas! da! rede! de! dados,! os! autores! de! [Fadul! et! al,! 2014]!

apresentam!um!kit!de!ferramentas!para!gerenciamento!da!segurança!do!sistema.!

As! ferramentas!deste!kit! combinam! informações! sobre!a! reputação!dos!nós!da!

rede! de! dados! com!os! resultados! de! algoritmos! de! identificação! de! fluxo,! para!

identificar! e! mitigar! os! nós! não! confiáveis! do! sistema,! aqueles! que!

(intencionalmente!ou!não)!provocam!o!mau!funcionamento!do!sistema.!Por!meio!

de! simulações,! os! autores! demonstram! que,! com! o! uso! do! kit,! o! Smart& Grid!

consegue! tolerar! falhas! na! rede! de! comunicação! de! dados,! sem! afetar! a!

estabilidade!do!sistema!elétrico.!

Em![Lee!et!al,!2012]!é!apresentado!um!modelo!de!programação!linear!inteira!

com!a!finalidade!de,!a!partir!de!um!grafo!que!representa!a!interferência!entre!os!

equipamentos! de! uma! rede! de! acesso! PLC,! encontrar! os! caminhos! e! alocar! os!

times& slots! para! cada! cliente,! de! forma! a!minimizar! o! tempo! de! ocupação! dos!

canais!PLC.!Visando!reduzir!o!tempo!necessário!para!resolução!do!modelo,!dado!

a! complexidade! do! mesmo! (NP[difícil),! os! autores! apresentam! um! algoritmo!

baseado!na!subdivisão!do!problema!em!outros!menores.!A!reutilização!espacial!é!

uma!técnica!empregada!durante!a!busca!dos!caminhos,!objetivando!possibilitar!a!

transmissão! simultânea! entre! equipamentos! distintos! e! distantes! entre! si! (o!

suficiente!para!que!não!haja! interferência!entre!eles).!Os! resultados!numéricos!

demonstram!um!incremento!entre!30%!e!70%!na!utilização!dos!equipamentos!e!

uma!redução!de!20%!do!tempo!total!de!ocupação!do!canal.!

!

!
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4.3$–$ANÁLISE$DA$ABRANGÊNCIA$DOS$TRABALHOS$CORRELATOS$

Pelo!estudo!dos!trabalhos!expostos!na!seção!anterior,!observa[se!que!há!um!

conjunto! de! pesquisas! sendo! realizadas! no! sentido! de! avaliar,! por! meio! de!

prototipação! ou! modelagem,! a! viabilidade! de! diferentes! tecnologias! de!

transmissão! de! dados,! para! a! finalidade! de! implementação! dos! Smart& Grids!

([Sauter!&!Lobashov,!2011],![Lu!et!al,!2013],![Godfrey!et!al,!2010],![Xu!e!Wang,!

2013],![Kansal!e!Bose,!2012]!e![Bumiller!et!al,!2010]).!

Em! relação! às! exigências! de! qualidade! de! serviço! das! diversas! classes! de!

aplicações!dos!Smart&Grids,!existem!trabalhos!que!caracterizam!estas!exigências!

de! acordo! com! a! classe! da! aplicação! e! propõem! diretivas! e/ou! arquiteturas!

conceituais!para!a!implementação!de!redes!de!transmissão!de!dados!capazes!de!

atender! as! restrições! particulares! das! aplicações! dos!Smart& Grids! ([Selga! et! al,!

2013],![Vallejo!et!al,!2012],![Budka!et!al,!2010],![Kansal!e!Bose,!2012]!e![Bakken!

et! al,! 2011]),! assim! como! também! existem! pesquisas! que! visam! ao!

desenvolvimento! de! algoritmos! e! metodologias! que! garantam! o! cumprimento!

dos! requisitos! de! qualidade! de! serviço! destas! diferentes! classes! de! aplicações!

([Al[Anbagi!et!al,!2014],![Ting!et!al,!2010],![Lee!et!al,!2012]).!

Além!dos!citados,!existem!também!estudos!que!objetivam!o!desenvolvimento!

de!soluções!e!ferramentas!para!planejamento!da!rede!de!comunicação!de!dados,!

visando! à! segurança! da! informação,! como! [Zhang! et! al,! 2013]! e! [Fadul! et! al,!

2014].!

Contudo,! nota[se! que! há! uma! lacuna! em! relação! ao! desenvolvimento! de!

estratégias! e! metodologias! que! objetivam! apresentar! soluções! para! dois!

questionamentos!inerentes!ao!processo!de!implantação!dos!Smart&Grids:!(i)!qual!

a! melhor! topologia! da! rede! de! comunicação! de! dados,! dado! as! diversas!

características!do!sistema?;!e!(ii)!como!gerenciar!a!capacidade!de!transmissão!de!

dados!da!rede,!visando!que!os!requisitos!de!QoS!das!aplicações!sejam!atendidos?!

Esta! proposta! de! tese,! então,! aborda! uma! estratégia! inédita! para!

planejamento!e!controle!otimizado!da!rede!de!comunicação!de!dados!dos!Smart&
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Grids,! visando! à! garantia! das! exigências! de! QoS! das! diversas! classes! de!

aplicações.!

4.4$–$CONSIDERAÇÕES$FINAIS$

A! análise! dos! trabalhos! correlatos! a! esta! teste! apresentados! neste! capítulo!

ratificam! a! originalidade! da! tese! proposta,! a! qual! contribui! demonstrando! um!

estratégia!que!pode!ser!aplicada!na!prática!pelas!empresas!do!setor!elétrico!para!

auxiliar!na!implantação!dos!Smart&Grids.!

De!modo! geral,! com!base! nestes! trabalhos! correlatos! e! em!diversos! outros!

trabalhos!utilizados!como!referências!nesta!tese,!observa[se!que!o!tema!de!redes!

de! comunicações! de! dados! para! Smart& Grids! é! um! dos! principais! temas!

explorados!pelos!pesquisadores!da!área!e!é!de!interesse!dos!principais!eventos!e!

revistas! científicas! internacionais,! tais! como:! IEEE! Transactions& on& Power&

Delivery,! IEEE! Communications& Surveys& && Tutorials,! IEEE! Communications&

Magazine,!Bell& Labs& Technical& Journal! e!Power& Energy& Society& General&Meeting.!

Inclusive,! em! 2010,! o! IEEE! lançou! um! novo! periódico! especializado! na! área:!

Transactions&on&Smart&Grids.!

!

! $
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CAPÍTULO$5$–$PLANEJAMENTO$E$ALOCAÇÃO$DE$RECURSOS$DA$

REDE$DE$COMUNICAÇÃO$DE$DADOS$

5.1$–$CONSIDERAÇÕES$INICIAIS$

Os! Smart& Grids! envolvem! um! vasto! número! de! sensores! (presentes! na!

geração,!transmissão!e!distribuição!de!energia!elétrica),!medidores!inteligentes,!

sistemas!SCADA,!dispositivos!inXhome,!e!outros,!os!quais!irão!interagir!através!do!

sistema! de! comunicação! de! dados! implantado,! fornecendo! a! seus! usuários! um!

conjunto!de!aplicações,!variando!desde!automação!e!controle,!até!aplicações!de!

verificação!online!do!custo!da!energia!elétrica.!

Evidencia[se,! então,! que! uma! rede! de! comunicação! de! dados! escalável! e!

abrangente! é! crucial! na! construção! e! operação! de! um! Smart& Grid& [Yan! et! al,!

2013].! Desta! forma,! esta! rede! de! comunicação! de! dados! deve! ser! planejada,!

implantada!e!gerenciada!de!forma!adequada!para!que!todos!as! funcionalidades!

dos!Smart&Grids!possam!ser!aplicadas!na!prática.!

Este! capítulo! demonstra! o! desenvolvimento! de! uma! estratégia! de!

planejamento!e!controle!de!redes!de!comunicação!de!dados!para!o!domínio!da!

distribuição! dos! Smart& Grids.! Tal! estratégia! se! caracteriza! como! a! principal!

contribuição!desta!tese.!

O!objetivo!da!referida!estratégia!é!tornar!o!processo!de!concepção!da!rede!de!

comunicação! de! dados! para! Smart& Grids! sistemático,! tendo! como! base! dois!

questionamentos!inerentes!a!qualquer!Smart&Grid:!(i)!qual!a!melhor!topologia!da!

rede!de! comunicação!de!dados,! dado! as!diversas! características!do! sistema?;! e!

(ii)!como!gerenciar!a!capacidade!de!transmissão!de!dados!da!rede,!visando!que!

os!requisitos!de!QoS!sejam!atendidos?!

Optou[se! por! realizar! a! investigação! desta! tese! para! o! domínio! da!

distribuição,!por,!atualmente,!este!caracterizar[se!como!o!domínio!mais!carente!

e!mais!complexo!no!que!concerne!à!infraestrutura!de!comunicação!de!dados.!

!
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5.2$–$ARQUITETURA$DE$REFERÊNCIA$PARA$A$REDE$DE$DADOS$

O! sistema! de! comunicação! de! dados! a! ser! implementado! no! domínio! da!

distribuição,!preferencialmente,!deve!ser!concebido!segundo!uma!arquitetura!de!

dois!níveis!como!mostrado!na!Figura!5.1![Sauter!&!Lobashov,!2011].!

!

Figura$5.1!–Arquitetura!de!dois!níveis!para!o!sistema!de!comunicação!de!dados!do!
domínio!da!distribuição.!Adaptada!de![Sauter!&!Loabashov,!2011].$

Nesta! arquitetura,! os! servidores! de! aplicações,! como! medição! remota,!

tarifação,! sistemas! SCADA! e! outros,! são! conectados! à! primeira! camada! da!

arquitetura,! a! qual! corresponde! a! um! ambiente! baseado! em! protocolo! IP,! tal!

como!a!intranet!de!uma!empresa!de!distribuição!de!energia!elétrica!ou!uma!rede!

de! dados! metropolitana/regional,! que! interconecta! diversas! empresas,! ou!

unidades!de!uma!mesma!empresa.!

Os! equipamentos! que!proveem!dados! e,! em! algumas! vezes,! recebem!dados!

(comandos)! dos! servidores,! como! medidores! de! energia,! sensores,!

controladores,! pequenos! geradores! distribuídos! e! outros,! são! conectados! a!

segunda!camada!da!arquitetura,!a!qual!abrange!a!área!de!cobertura!das!linhas!de!

distribuição!de!energia!elétrica.!Para!denotar!os!dispositivos!da!segunda!camada,!
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será! utilizado! o! termo! Intelligent& Eletronic& Device! (IED),! conforme! definido! no!

padrão!IEC!61850![IEC!61850,!2003].!

A! interconexão!entre!as!duas! camadas!é! realizada!pelo!Access&Point& (AP),!o!

qual! tem!as! finalidades!de! gerenciar! a! rede!de!dados!da! segunda! camada! e!de!

atuar!como!gateway!entre!as!duas!camadas.!

Para! a! primeira! camada! da! arquitetura,! a! rede! de! dados! baseada! em!

protocolo! IP,! normalmente! se! utiliza! a! tecnologia! de! fibras! ópticas! para! a!

transmissão! de! dados! [Rajamani! e! Vaishnav,! 2008],! [Lobo! et! al,! 2008]! e!

[McGranaghan,! et! al! 2008].! Já! para! a! segunda! camada! da! arquitetura,! há! uma!

diversidade!de!tecnologias!de!transmissão!de!dados!que!podem!ser!exploradas,!

inclusive,! nos! estudos!mais! atuais,! projeta[se! que! as! redes! de! comunicação! de!

dados! desta! segunda! camada! será! formada! pela! combinação! de! diversas!

tecnologias![Selga!et!al,!2013]![Vallejo!et!al,!2012].!

5.3$–$PLANEJAMENTO$DA$REDE$DE$DADOS$

5.3.1$–$REPRESENTAÇÃO$DA$REDE$DE$DADOS$COMO$UM$GRAFO$

A! partir! da! topologia! de! uma! rede! de! distribuição! de! energia! elétrica!

genérica,! conforme! a! apresentada! na! Figura! 5.2,! na! qual! os! equipamentos! da!

rede! de! média! tensão! (MT),! os! equipamentos! de! baixa! tensão! (BT)! e! os!

transformadores! compõem! o! conjunto! de! IEDs! da! segunda! camada! da!

arquitetura! de! referência,! objetiva[se! encontrar! a! topologia! da! rede! de!

comunicação!de!dados!mais! adequada;! em!outras!palavras,! onde!posicionar!os!

elementos! da! rede! de! dados,! para! que! a! demanda! de! transferência! de! dados!

entre! servidores! e! IEDs! possa! ser! suprida,! respeitando! os! parâmetros! de! QoS!

exigidos! por! cada! tipo! de! aplicação.! Conforme! arquitetura! de! referência,! a!

comunicação!entre!os!IEDs!e!os!servidores!na!rede!IP!deve!ser!realizada!através!

do! AP,! o! qual,! por! questões! de! segurança! física! e! de! dados,! esta! localizado! na!

subestação.!
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!

Figura$5.2!–!Exemplo!de!rede!de!distribuição!de!energia!elétrica.!

Visto!que!a!localização!dos!IEDs!e!do!AP!é!fixa!e!é!definida!de!acordo!com!!as!

necessidades! do! sistema! elétrico,! o! problema! então! consiste! em! encontrar! os!

pontos!ótimos!para!posicionar!os!nós!intermediários!da!rede!de!comunicação!de!

dados,! repetidores,! gateways,! roteadores! e! outros,! dependendo! da! tecnologia!

utilizada,!para!que!sejam!estabelecidos!links!de!comunicação!entre!cada!IED!e!o!

AP.!

Como!exemplo,!considere!que,!para!a!rede!de!distribuição!de!energia!elétrica!

da!Figura!5.2,!utilizou[se!a!tecnologia!PLC![Hrasnica!et!al,!2004]!para!montar!a!

rede!de! comunicação!de!dados! entre!os! IEDs! e!o!AP.!Considere! também!que!a!

topologia! da! rede! PLC,! resultante! do! estudo! do! posicionamento! ótimo! dos!

elementos!da!rede,!seja!a!topologia!apresentada!na!Figura!5.3,!onde!o!head&end!

(H)!PLC!incorpora!a!função!do!AP,!cada!IED!está!integrado/ligado!a!um!modem!

PLC!e!que!repetidores!(R)!e!gateways!(G)!PLC!foram!distribuídos!pelas!linhas!de!

distribuição!de!energia!elétrica!de!forma!otimizada!para!a!atender!as!restrições!

de!QoS!das!aplicações!com!o!menor!custo!possível.!
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!

Figura$5.3$–!Rede!PLC!para!a!rede!de!distribuição!da!Figura!5.2.!

Se!um!diagrama!das!conexões!lógicas!da!rede!PLC!da!Figura!5.3!for!montado,!

o!resultado!será!o!grafo!apresentado!na!Figura!5.4.!Neste!grafo,!os!vértices!são!os!

equipamentos!da!rede!PLC!(head&end,!repetidores,!gateways!e!IEDs)!e!as!arestas!

são!os!links!de!comunicação!entre!estes!equipamentos.!

!

Figura$5.4$–!Grafo!representando!as!conexões!lógicas!rede!PLC!da!Figura!5.3.!
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De!forma!análoga!ao!feita!para!a!tecnologia!PLC,!considere!agora!que,!para!a!

rede!de!energia!elétrica! representada!na!Figura!5.2,!utilizou[se!uma! tecnologia!

sem! fio&mesh! [Akyildiz! e!Wang,! 2005]! para!montar! a! rede! de! comunicação! de!

dados!entre!os!IEDs!e!o!AP.!Além!disto,!considere!que!o!resultado!do!estudo!do!

posicionamento! ótimo!dos! roteadores!mesh! é! apresentado! na! Figura! 5.5,! onde!

cada!IED!é!um!cliente!da!rede!sem!fio&mesh!e!o!AP!incorpora!as!funções!do!Access&

Point!da!arquitetura!de!referência!e!de!um!access&point!mesh.!

!

Figura$5.5$–!Rede!sem!fio&mesh!para!a!rede!de!distribuição!da!Figura!5.2.!

Se!para!a!rede!sem!fio&mesh!da!Figura!5.5!também!for!montado!um!diagrama!

com!as!conexões!lógicas,!o!resultado!será!o!grafo!apresentado!na!Figura!5.6,!no!

qual! os! vértices! são! os! equipamentos! da! rede! sem! fio& mesh! (AP,! roteadores! e!

IEDs)!e!as!arestas!são!os!links!de!comunicação!entre!estes!elementos.!
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!

Figura$5.6$–!Grafo!representando!as!conexões!lógicas!rede!sem!fio!mesh!da!Figura!5.5.$

Assim! como! ocorreu! com! as! tecnologias! PLC! e! sem! fio& mesh,! se! outras!

tecnologias! forem! analisadas,! será! obtido! como! resultado! do! diagrama! de!

conexões!lógicas!um!grafo!G(V,A),!onde:!

• A!é!o!conjunto!de!arestas,!tal!que!cada!aresta!representa!um!elemento!

da!rede!de!comunicação!de!dados;!e!!

• V! é! o! conjunto! de! vértices,! no! qual! cada! vértice! representa! um! link!

direto!entre!dois!elementos!da!rede!de!comunicação!de!dados.!!

Se! for! considerado! o! sentido! da! transmissão! dos! dados,! upstream! ou!

downstream,!G(V,A)!passa!a!ser!um!grafo!orientado,!conforme!exemplo!dado!pela!

Figura!5.7.!
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!

Figura$5.7$–!(a)!grafo!orientado!no!sentido!upstream!e!(b)!grafo!orientado!no!sentido!
downstream.$

Considera[se,! primeiramente,! o! sentido! upstream,! no! qual! os! IEDs! enviam!

dados!para!os! servidores!da! camada! IP.! Se!para! a! representação!das! conexões!

lógicas! de! uma! rede! de! dados! qualquer! for! utilizado! um! grafo! orientado! e!

valorado!Gup(Vup,Aup),!onde:!

• ωup(a)!é!o!peso!da!aresta!a∈Aup!e!representa!o!tempo!de!transmissão!de!

um!bit!por!aquele!link&no!sentido!upstream;!e!

• ρup(v)!é!o!peso!do!vértice!v∈Vup!e!representa!a!quantidade!de!dados,!em!

bits,!que!precisam!ser! transmitidos.!No!caso!dos!vértices!representando!

os!nós!intermediários!da!rede!de!dados,!o!peso!é!a!soma!da!quantidade!de!

dados!enviados!pelos!IEDs.!
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Então,!o!tempo!total!para!que!os!dados!do!vértice!vi!sejam!transmitidos!para!

um!vértice!adjacente!sucessor!vj,!por!uma!aresta!a&=&{vi,&vj},!é!calculado!como:!

Tup,adj(vi,vj)!=&ρup(vi)ωup(a={vi,vj})! (5.1)!

Observa[se! que! a! equação! 5.1! realiza! o! cálculo! de! atraso! para! o! pior! caso,!

pois,!ao!considerar[se!que!Tup,adj(vi,vj)!será!o!atraso!sofrido!por!um!determinado!

conjunto!de!dados!de!uma!determinada!aplicação!ao!ser!transmitido!de!vi!para!vj,!

se!pressupõem!que,!entre!todos!os!dados!contabilizados!em!ρup(vi),!os!dados!da!

referida! aplicação! serão! os! últimos! a! serem! transmitidos,! ou! seja,! o! tempo! de!

espera!na!fila!de!transmissão!já!está!incluído!na!equação!5.1.!

Se!a!sequência!de!vértices!e!arestas&mc(v,AP)!=!va1v1a2v2...&anvnan+1AP,!tal!que!

v,v1,...vn,AP∈Vup! e! a1,a2,...an,& an+1∈Aup,! denota! o! caminho! de!maior! comprimento!

entre! um! vértice! v,! que! representa! um! determinado! IED,! e! o! vértice! não[

adjacente!AP,!que!denota!o!AP!da!arquitetura!de!referência,!então!o!tempo!total!

para! a! transmissão! dos! dados! do! referido! IED! para! o! AP! pode! ser! calculado!

como:!

Tup,nadj(v,AP)=Tup,adj(v,v1)&+&T&up,adj(v1,v2)&+&T&up,adj(v2,v3)&+&...&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...&+&T&up,adj(vn,AP)&&+&&nt0!

(5.2)!

Onde!o!termo!t0! representa!o!tempo!para!que!cada!um!dos!n!nós!(vértices)!

intermediários! retransmita! os! dados! recebidos,! considerando! apenas! o!

processamento!do!sinal.!

De! forma! análoga! ao! realizado! para! o! sentido! upstream,! define[se! o! grafo!

valorado! e! orientado! Gdown(Vdown,Adown),! no! qual! as! arestas! seguem! o! sentido!

downstream,!onde:!

• ωdown(a)!é!o!peso!da!aresta!a∈Adown!e!representa!o!tempo!de!transmissão!

de!um!bit!por!aquele!link!no!sentido!downstream;!e!

• ρdown(v)!é!o!peso!do!vértice!v∈Vdown!e!representa!a!quantidade!de!dados,!

em! bits,! que! precisam! ser! transmitidos.! No! caso! dos! vértices!

representando!os!nós! intermediários!da!rede!de!dados,!o!peso!é!a!soma!

da!quantidade!de!dados!enviados!pelos!servidores!para!os!IEDs.!
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Também!se!pode!calcular!Tdown,adj(vj,vi),!o! tempo! total!para!que!os!dados!do!

vértice! vj! sejam! transmitidos! para! um! vértice! adjacente! sucessor! vi,! por! uma!

aresta!a={vj,&vi},!e!Tdown,nadj(Ap,v),!o!tempo!total!para!que!possam!ser!transmitidos!

os!dados!do!vértice!AP!para!um!vértice!v&não[adjacente,!que!denota!um!IED,!pelo!

caminho!de!maior!comprimento!mc(AP,v)!=!APan+1vnanvnX1...a2v1a1v,!como:!

Tdown,adj(vj,vi)!=&ρdown(vj)ωdown(a={vj,vi})! (5.3)!

!

Tdown,nadj(Ap,v)=Tdown,adj(AP,vn)&+&Tdown,adj(vn,vnX1)&+&...&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...+T&down,adj(vnX1,vnX2)&+&T&down,adj(v1,v)&+&nt0&
(5.4)!

!

De! modo! geral,! dado! um! grafo! valorado! e! orientado! G(V,A)! onde! V! é! o!

conjunto!de!vértices,!A!é!o!conjunto!de!arestas,!pode[se!definir:!

Tadj(G(V,A),&vi,&vj)!=&ρ(G(V,A),&vi)ω(G(V,A),&{vi,vj})&&∀vi,vj∈V!e!{vi,vj}∈A& (5.5)!

Onde:!

• vi!e!vj!são!adjacentes!em!G(V,A);!

• ρ(G(V,A),&vi)&é!o!peso!do!vértice!vi,!conforme!G(V,A);!

• ω(G(V,A),&{vi,vj})&é!o!peso!da!aresta!{vi,vj},!conforme!G(V,A).!

Tnadj(G(V,A),&xi,&xj)=Tadj(G(V,A),xi,v1)+Tadj(G(V,A),v1,v2)+Tadj(G(V,A),v2,v3)+...&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...+Tadj(G(V,A),vn,xj)+nt0&&&&&&&&∀xi,xj∈X&e&∀vi∈X/i=1...,n&
(5.6)!

Onde:!

• xi∈V!e!xj∈V!são!não[adjacentes!em!G(V,A);!

• o! passeio! xia1v1a2v2...anvnan+1xj! é! o! maior! caminho! entre! xi! e! xj!

observando!o!grafo!G(V,A).!

Uma!vez!que!o!conjunto!de!pontos!possíveis!para!se!instalar!os!equipamentos!

da!rede!de!comunicação!de!dados!é!finito,!então!é!possível!montar!um!grafo!que!

inclua! todos!os!possíveis!equipamentos!da! rede!de!dados.!Por!exemplo,!para!a!

rede! PLC! os! pontos! possíveis! são! os! postes! que! sustentam! as! linhas! de!

distribuição! e! para! a! rede! sem! fio!mesh! são! os! locais! nos! quais! há! viabilidade!

para!construção!de!torres!ou!os!topos!dos!edifícios!próximos!à!rede!elétrica.!
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Sendo! assim,! conclui[se! que,! dado! uma! rede! de! distribuição! de! energia!

elétrica!(i.e.!topologia!e!seus!IEDs),!a!tecnologia!de!comunicação!de!dados!a!ser!

empregada!e!o!conjunto!de!aplicações!de!Smart&Grid!que!serão!utilizadas,!pode[

se!definir!um!grafo!G(V,A),!no!qual!V!é!conjunto!de!vértices!formado!por!todos!os!

possíveis!pontos!onde!poderão!ser!instalados!os!equipamentos!de!comunicação!

de!dados,!os!IEDs!e!o!AP,!e!A!é!o!conjunto!de!arestas!que!denotam!uma!ligação!

lógica!entre!dois!vértices.!A!partir!deste!grafo,!pode[se!buscar!um!sub[grafo!que!

utilize! o! menor! número! possível! de! nós! intermediários! (e.g.! repetidores,!

gateways,! roteadores,! dependendo! da! tecnologia! utilizada),! capaz! de! prover!

comunicação!satisfatória!entre!os!IEDs!e!o!AP,!para!que!as!aplicações!do!Smart&

Grid!possam!ser!implementadas.!

5.3.2$–$MODELO$FORMAL$PARA$A$BUSCA$DE$SUBFGRAFOS$

Dado! o! grafo! não[orientado! e! não[valorado! G(V,A),! montado! a! partir! da!

especificação! de! todos! os! possíveis! equipamentos! de! comunicação! e! os! links!

lógicos!entre!estes!equipamentos,!o!problema!de!definir!a!melhor!topologia!para!

a! rede! de! comunicação! de! dados! para! o! domínio! da! distribuição! de! um!

determinado! Smart& Grid! recai! na! busca! por! um! sub[grafo! não[valorado! e! não[

direcionado! G’(V’,A’),! a! partir! do! qual! é! possível! encontrar! G’up(V’up,A’up)! e!

G’down(V’down,A’down)!ao!se!adicionar!a!direção!das!arestas,!o!peso!das!arestas!e!o!

peso!dos!vértices,!de!acordo!com!o!sentido!da!transmissão!dos!dados,!upstream!

ou!downstream.!G’(V’,A’)!será!dito!ótimo!quando,!com!o!menor!número!possível!

de!vértices,!G’up!e!G’down!atenderem!os!requisitos!de!QoS!de!todas!as!aplicações!do!

referido!Smart&Grid.!

Formalmente,!este!problema!pode!ser!definido!como:!

Dado!um!grafo!G(V,A),!no!qual!V! é!um!conjunto! finito!de!vértices!e!A! é!um!

conjunto!finito!de!arestas,!um!grafo!orientado!e!valorado!Gup(Vup,Aup),!no!qual!se!

atribui!um!peso!para!cada!v∈V!para!se! formar!Vup! e!atribui[se!um!peso!e!uma!

direção! para! cada! a∈A! para! se! formar! Aup,! e! um! grafo! orientado! e! valorado!

Gdown(Vdown,Adown),! no! qual! se! atribui! um! peso! para! cada! v∈V! para! se! formar!

Vdown!e!atribui[se!um!peso!e!uma!direção,!inversa!a!de!Aup,!para!cada!a∈A!para!

se!formar!Adown,!defina:!
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• ρup(v)!como!o!peso!do!vértice!v∈Vup;!

• ρdown(v)!como!o!peso!do!vértice!v∈Vdown;!

• ωup({v,u})!como!a!função!peso!da!aresta!a={v,u}∈Aup;!

• ωdown({v,u})!como!a!função!peso!da!aresta!a={v,u}∈Adown;!

• Tnadj(H(X,B),xi,xj)!como!uma!função!dos!pesos!das!arestas!e!dos!vértices,!

pertencentes! ao! caminho! de! maior! comprimento! do! grafo! orientado! e!

valorado! H(X,B)! que! conecta! os! vértices! não[adjacentes! xi∈X& e& xj∈X,!

conforme!definido!na!equação!5.6.!

Assumindo!que!temos!dois!conjuntos!especiais!de!vértices!W⊂V!e!Z⊂V,!com!

W∩Z=∅ ,!desejamos!encontrar!um!sub[grafo!G’(A’,V’),! a!partir!do!qual!pode[se!

formar! G’up(V’up,A’up)! e& G’down(V’down,A’down),! tal! que! a! ordem! de! G’! é! mínima,!

minimizar&|G’|,!sujeito!a:!

i. V’!contém!todos!os!vértices!de!W!e!Z,!W⊂V’!e!Z⊂V’;!

ii. Para!cada!par!w∈W!e!z∈Z,!Tnadj&(G’up,&w,&z)≤Rw,up;!

iii. Para!cada!par!w∈W!e!z∈Z,!Tnadj&(G’down,&z,&w)≤Rw,down.!

W!é!o!conjunto!de!vértices!que!correspondem!aos!IEDs,!enquanto!que!Z!é!o!

conjunto!unitário!que!contém!o!vértice!denotando!o!AP.!Rw! é!uma!restrição!de!

tempo!definida!pelos!parâmetros!de!QoS!das!aplicações!envolvendo!w.!

Caso! se! deseje! encontrar! uma! topologia! com! mais! de! um! AP,! visando!

redundâncias!que!aumentem!a!confiabilidade!do!sistema,!pode[se!generalizar!o!

modelo! fazendo! Z! como! o! conjunto! de! vértices! que! representam! estes! APs! e!

trocando!as!restrições!(ii)!e!(iii)!por:!

ii. Para!cada!w∈W!∃z∈Z:!Tnadj&(G’up,&w,&z)≤Rw,up;!

iii. Para!cada!w∈W!∃z!∈Z:!Tnadj&(G’down,&z,&w)≤Rw,down.!

Onde!ambas!as!restrições!indicam!que!para!cada!w!(IED)!existe!pelo!menos!

um!z! (um!AP)! tal!que!as! restrições!de! tempo!das!aplicações!envolvendo!w! são!

atendidas.!

Nas!situações!onde!o!servidor!da!aplicação!está!distante!o!suficiente!do!AP,!

tal! que!o! atraso!para! troca!de!dados!entre!o!AP!e!o! servidor! é! significativo!no!
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atraso! total! do! envio! dos! dados,! Rw! deverá! representar! somente! a! parcela! de!

atraso!que!a! rede!de!comunicação!poderá!aplicar!à! transferência!de!dados!das!

aplicações!de!w.!

O!sub[grafo!ótimo!obtido!pelo!modelo!formulado!pode!ser!interpretado!como!

o!caso!ideal,!onde!a!rede!de!comunicação!é!capaz!de!transmitir!os!dados!de!todas!

as! aplicações! simultaneamente,! atendendo! a! todos! os! requisitos! de! QoS.!

Entretanto,! em!algumas! situações,! o! custo!de! implementação!da! solução!ótima!

pode! se! tornar! um! fator! proibitivo! para! emprego! da!mesma.!Nestas! situações,!

pode[se!relaxar!as!restrições!do!sistema! fazendo!com!que!Rw! considere!apenas!

aplicações!demasiadamente! importantes,!aquelas!relacionadas!a! integridade!do!

sistema!de!distribuição!de!energia!elétrica.!Visto!que!o!envio!de!dados,!mesmo!o!

das! aplicações! demasiadamente! importantes,! não! é! ininterrupto,! pode[se!

aproveitar!os!momentos!em!que!estas!aplicações!não!estão!transmitindo!dados,!

para!que!as!aplicações,!que!não!foram!consideradas!dado!o!relaxamento!de!Rw,!

possam!também!transmitir!seus!dados.!

Na! seção! 5.4! serão! apresentados! dois! modelos! probabilísticos! que! visam!

gerenciar!o!compartilhamento!dos! links!de!transmissão!entre!os!diversos!tipos!

de!aplicações!do!Smart&Grid.!Estes!modelos!podem!ser!utilizados! tanto!no!caso!

ideal,!onde!Rw!considera!todas!as!aplicações,!visando!evitar!que!alguma!aplicação!

ocupe! toda! a! capacidade! do! link! de! transmissão,! impedindo! que! outras!

aplicações! também! transmitam! seus! dados,! quanto! no! caso! onde!Rw! considera!

apenas! as! aplicações! mais! importantes,! a! fim! de! que! as! aplicações! menos!

importantes!possam!também!utilizar!os! links!de! transmissão,!sem!prejudicar!o!

bom!funcionamento!das!aplicações!mais!importantes.!

Tais! modelos! de! controle! de! compartilhamento! do! link! também! são!

aplicáveis! nos! cenários! nos! quais! o! número! de! aplicações! e! usuários! cresceu,!

dado!o!avanço!do!Smart&Grid,! superando!a!demanda!assumida!no!momento!do!

planejamento!da! rede!de! comunicação!de!dados.!Nestes! cenários,! a! política! de!

controle!deve!atuar!para!permitir!que!esta!nova!demanda!seja!contemplada,!sem!

comprometer! a! execução! das! antigas! aplicações,! principalmente! para! aquelas!

relacionadas!com!integridade!do!Smart&Grid.!
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5.4$–$PMD$PARA$GERÊNCIA$ÓTIMA$DO$COMPARTILHAMENTO$DA$TAXA$DE$

TRANSMISSÃO$DOS$LINKS$

Após!realizar!o!planejamento!da!topologia!da!rede!de!comunicação!de!dados!

que!atenderá!a!demanda!do!Smart&Grid,!é!importante!também!que!se!desenvolva!

a!política!de!alocação!de!recursos!desta!rede,!visando!garantir!que!as!aplicações,!

principalmente! aquelas! relacionadas! à! integridade! do! sistema! elétrico,! terão!

seus!dados!transmitidos!observando!os!requisitos!de!QoS.!

Como!explanado!na!seção!anterior,!justifica[se!o!desenvolvimento!da!referida!

política!pela!necessidade!de!garantir!que!nenhuma!aplicação!ocupará!toda!a!taxa!

de! transmissão! do! link,! impedindo! o! funcionamento! das! demais.! Tal! situação!

pode! ocorrer! nos! casos! onde! nem! todas! as! aplicações! foram! consideradas! no!

momento! do! planejamento,! ou! por! não! ser! possível! achar! uma! solução! viável!

considerando! a! transmissão! simultânea! de! todas! as! aplicações,! ou! pelo!

crescimento!do!número!de!aplicações!e/ou!usuários!do!Smart&Grid.!

Nesta! tese! se! emprega! PMD!para! se! obter! a! politica! ótima!de! controle! que!

compartilha!a!taxa!de!transmissão!dos!links!para!envio!das!mensagens!trocadas!

entre! os! servidores! das! aplicações! e! os! IEDs! do! Smart& Grid,! sendo! que! cada!

mensagem!possui!requisitos!de!QoS!específicos!dependendo!da!aplicação.!

Optou[se! por! utilizar! PMD! pelo! fato! de! ser! uma! técnica! de! modelagem!

analítica! adequada! para! a! análise! de! problemas! de! controle! estocástico,!

envolvendo! sistemas! reativos! complexos,! compostos! de! diversos! componentes!

paralelos!e!concorrentes.!

A!política!de!controle!a!ser!encontrada!deve! indicar!se!uma!mensagem!que!

solicita!a!alocação!de!uma!determinada!quantidade!da!taxa!de!transmissão!pode!

ser! atendida!ou!não,! observando! sua! classe!de!prioridade!e! a! consequência!da!

decisão:! i)! se! solicitação!não!é! atendida!e,! por! conseguinte,! a!mensagem!não!é!

transmitida,! alguma! aplicação! pode! se! tornar! instável! e! parte! do! recurso!

disponível! (taxa! de! transmissão)! pode! se! tornar! ocioso;! ii)! se! a! mensagem! é!

transmitida,!uma!mensagem!mais! importante,!que!chega!em!seguida,!pode!não!
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ser!atendida,!visto!a!taxa!de!transmissão!necessária!para!atender!seus!requisitos!

de!QoS!ter!sido!alocada!para!a!mensagem!anterior.!

Assume[se! que! o! sistema! é! observado! continuamente! e! uma! decisão! é!

tomada! sempre! e! em! qualquer! momento! em! que! um! evento! (chegada! de!

mensagens! ou! fim! de! transmissão! de! uma! mensagem)! ocorre.! Além! disso,!

considera[se! que! os! tempos! entre! chegadas! de! mensagens! e! o! tempo! de!

transmissão! das! mensagens! são! exponencialmente! distribuídos.! Dadas! essas!

características,! formulou[se! o! problema! como! um! PMDTC,! onde! dois! modelos!

foram!desenvolvidos.!!

No! primeiro,! após! receber! uma! determinada! taxa! de! transmissão,! a!

mensagem! é! transmitida! com! esta! taxa! até! que! seu! envio! seja! completado,!

mesmo!que!durante!a!sua! transmissão,!uma!segunda!mensagem!de!uma!classe!

de!prioridade!mais!alta! solicite!a! alocação!de!uma! taxa!de! transmissão,!que! só!

pode!ser!atendida!caso!a!taxa!que!havia!sido!alocada!para!a!primeira!mensagem!

seja! realocada!para! esta! segunda!mensagem.!Neste!primeiro!modelo,! chamado!

de!nãoFpreemptivo,! a! segunda!mensagem! seria! bloqueada,!mesmo! possuindo!

uma! prioridade! maior! do! que! a! primeira.! No! segundo! modelo,! chamado! de!

preemptivo,!é!estabelecida!uma!classe!de!prioridade!(a!de!mais!alta!prioridade),!

na! qual! as! mensagens! desta! classe! somente! serão! bloqueadas! caso! a! taxa! de!

transmissão!total!esteja!alocada!para!a!transmissão!de!outras!mensagens!nesta!

mesma! classe;! caso! existam! mensagens! em! classes! de! prioridades! inferiores!

sendo! transmitidas,! estas! terão! suas! transmissões! canceladas,! para! que! seja!

possível! transmitir! a! mensagem! da! classe! de! prioridade! mais! alta.! A!

retransmissão! tanto! das! mensagens! bloqueadas! quanto! das! canceladas! (dada!

uma!preempção)!ficará!a!cargo!do!protocolo!da!camada!de!transporte!da!rede!de!

dados.!

Em! ambos! os! modelos,! as! mensagens! são! categorizadas! em! k! classes! de!

prioridade,!de!acordo!com!as!características!das!aplicações!do!Smart&Grid,!sendo!

a!primeira!classe!a!mais!importante!e!a!k[ésima!classe!a!menos!importantes.!Os!

possíveis!eventos!deste!sistema!são:!!
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• Xi!∀i=1,!2,!…!k:!uma!mensagem!da!i[ésima!classe!de!prioridade!chega!e!

solicita! uma! quantidade! Ti! de! taxa! de! transmissão! para! ser!

transmitida;!

• Yi!∀i=1,!2,!…!k:!a!transmissão!de!uma!mensagem!da!i[ésima!classe!de!

prioridade!é!completada.!!

Assume[se!que!Xi!e!Yi!são!independentes!e!que!o!tempo!entre!ocorrência!do!

evento! Xi! e! o! tempo! entre! ocorrência! de! Yi! são! exponencialmente! distribuídos!

com!médias!1/λi!e!1/μi,!respectivamente.!

Os! modelos! não[preemptivo! e! preemptivo! serão! demonstrados! nas!

subseções!seguintes.!

5.4.1$–$MODELO$NÃOFPREEMPTIVO$

O!modelo! não[preemptivo! é! baseado! no! modelo! clássico! demonstrado! em!

[Tijsm,! 1994]! para! a! alocação! ótima! de! canais! de! transmissão! de! mensagens.!

Neste! modelo! clássico,! os! recursos! sendo! compartilhados! são! os! canais! de!

transmissão,!onde!cada!mensagem!ocupa!um!único!canal!e!cada!canal!transmite!

uma! única! mensagem! por! vez.! Demonstra[se! em! [Tijms,! 2003]! que! a! política!

ótima!para!este!modelo!clássico!tem!a!estrutura!L1!≥!L2!≥!…!≥!Lk,!a!qual!indica!que!

uma! mensagem! da! i[ésima! classe! de! prioridade! somente! será! transmitida,! se!

menos! que! Li! mensagens! estão! sendo! transmitidas! e! existem! canais! sem!

ocupação.!

No!modelo!desenvolvido!nesta!tese,!o!recurso!sendo!compartilhado!é!a!taxa!

de! transmissão! total! do! link,! a! qual! é! dividida! entre! as!mensagens!para! serem!

enviadas,!e!cada!mensagem!necessita!de!uma!quantidade!de!taxa!de!transmissão!

que! depende! da! aplicação! a! qual! está! associada.! Isto! sugere! que,! em! algumas!

situações,!pode!não!ser!possível!alocar! taxa!de! transmissão!para!envio!de!uma!

mensagem!de!uma! classe! i,! dado!a! indisponibilidade!da!quantidade!de! taxa!de!

transmissão! necessária! para! envio! da! mensagem;! contudo,! pode! ser! possível!

enviar!uma!mensagem!de!uma!classe!de!prioridade!j!(inferior!a!i),!caso!a!taxa!de!

transmissão!necessária!para!a!classe!j!seja!menor!que!a!necessária!para!a!classe!i!

e! esteja! disponível.! Desta! forma,! a! estrutura!L1! ≥!L2! ≥!…! ≥!Lk! não! se! aplica! ao!
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problema!de!compartilhamento!de!taxa!de!transmissão,!dado!a!possibilidade!de!

Li!≤!Lj!para!j>i.!

O!modelo!não[preemptivo!desenvolvido!nesta!tese!é!demonstrado!a!seguir:!

O!espaço!de!estados!S!é:!

!

(5.7)!

Onde! ni! é! o! número! de! mensagens! da! i[ésima! classe! de! prioridade! sendo!

transmitidas,!T!é!a!taxa!de!transmissão!total!do!link!sendo!compartilhado,!Ti!é!a!

taxa!de!transmissão!necessária!para!o!envio!de!uma!mensagem!da!i[ésima!classe!

de! prioridade! e! ev! indica! o! último! evento! aguardando! por! uma! decisão.! ev=1!

denota!X1,!ev=2!denota!X2!e!assim!sucessivamente.!Dado!que!para!o!evento!fim!

de! transmissão! de! uma! mensagem! da! classe! i! (Yi)! a! única! possível! decisão! é!

aceitar! o! fim! da! transmissão,! não! é! necessário! detalhar! qual! a! classe! da!

mensagem!que!finalizou,!como!ocorre!com!os!eventos!Xi.!Desta!forma,!utiliza[se!

ev=0!para!denotar!qualquer!Yi.!

A! política! ótima! a! ser! determinada! deve! indicar,! observando! a! classe! da!

aplicação!que!originou! a!mensagem,! se! a! solicitação!de! envio!desta!mensagem!

deve! ser! aceita! (será! alocada! a! taxa! de! transmissão! necessária! para! a!

transmissão!da!mensagem)!ou!rejeitada!(não!será!alocada!a!taxa!de!transmissão!

solicitada).!Então,!se!o!elemento!ev!do!estado!do!sistema!denota!uma!chegada!de!

mensagem! (ev=1,! 2,! …,! k)! e! existe! uma! quantidade! de! taxa! de! transmissão!

disponível!que!atende!a!necessidade!da!mensagem,!o!conjunto!de!possíveis!ações!

A(s)!para!cada!estado!s∈S!é:!

! (5.8)!

Se!ev=1,!2,!…,!k,!mas!não!há! taxa!de! transmissão!disponível!para!atender!a!

solicitação,!então!a!mensagem!é!rejeitada:!!

! (5.9)!

S = (n1, n2, ..., nk, ev) |{ ni = 0, 1, ..,  T /Ti!" #$ ∀i =1, 2, ..., k;

niTi
i=1

k

∑ ≤ T; ev = 0, 1, ..., k}

A(s | ev =1, 2, ..., k; T − niTi
i=1

k

∑ ≥ Tev ) =
0, a mensagem é rejeitada
1,  a mensagem é aceita
$
%
&

A(s | ev =1, 2, ..., k; T − niTi
i=1

k

∑ < Tev ) = 0,   a mensagem é rejeitada{
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Se!ev=0,!a!única!opção!é!aceitar!o!fim!da!transmissão:!!

! (5.10)!

Ressalta[se! que! a! interpretação! do! valor! da! ação! (zero! ou! um)! depende!

diretamente!de!qual!o!valor!de!ev,!em!outras!palavras,!qual!o!evento!aguardando!

por!uma!ação!do!controlador!do!sistema.!

Visando!a!reduzir!a!notação,!a!função!h!é!definida!para!ser!usada!nas!funções!

apresentadas!posteriormente.!!

! (5.11)!

Uma! vez! que! se! considerou! que! todos! os! eventos! são! exponencialmente!

distribuídos,! para! calcular!Ps,d(a),! a! probabilidade!do! sistema!mudar!do! estado!

s∈S! para! um! estado! d∈S! quando! uma! ação! a∈A(s)! é! escolhida,! utiliza[se! a!

seguinte!propriedade:!P{Z1<Z2,!Z3,!…,!Zm}&=&σ1/(σ1+σ2+…+σm)!dado!que!Z1,!Z2,!…!

Zm! são! variáveis! aleatórias! independentes! distribuídas! exponencialmente! com!

médias! 1/σ1,! 1/σ2,! …,! 1/σm,! respectivamente.! Esta! propriedade! indica! que! a!

probabilidade!de!ocorrer!um!evento!Z1!antes!de!qualquer!outro!evento!Zi:i=2,!3,!

..m!é!dado!pela!razão!entre!o!inverso!da!média!de!Z1!e!a!somatória!dos!inversos!

das!médias!de!todos!os!eventos,!incluindo!Z1.!

Se!a=0!quando!s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev),!então!o!sistema!continuará!transmitindo!

n1,& n2,& ...,& nk! mensagens! das! classes! 1,! 2,! ...k,! respectivamente,! as! médias! dos!

eventos!de!chegada!serão!1/λ1,&1/λ2,& ...,&1/λk,! respectivamente,!e!as!médias!dos!

eventos!de!saída!serão!1/n1µ1,&1/n2µ2,&...,&1/nkµk,!respectivamente.!Assim:!

! (5.12)!

A(s | ev = 0) = 0,  aceitar o fim da transmissão{

h(n1, n2, ..., nk ) = λ1 +λ2 +...+λk + n1µ1 + n2µ2 +...+ nkµk

Psd (a = 0) =

λ1 h(n1,n2, ..., nk )[ ]−1,       d = (n1,n2, ..., nk,1)
                          

λk h(n1,n2, ..., nk )[ ]−1,      d = (n1,n2, ..., nk,k)

n1µ1 h(n1,n2, ..., nk )[ ]−1,   d = (n1 −1,n2, ..., nk, 0)

n2µ2 h(n1,n2, ..., nk )[ ]−1,   d = (n1,n2 −1, ..., nk, 0)
                          

nkµk h(n1,n2, ..., nk )[ ]−1,   d = (n1,n2, ..., nk −1,0)

"

#

$
$
$
$
$

%

$
$
$
$
$
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Porém,!se!a=1!quando!s=(n1,!n2,!…,!nk,!1),!então!o!sistema!passará!a!transmitir&

n1+1,& n2,& ...,& nk&mensagens! das! classes! 1,! 2,! ...k,! respectivamente,! as!médias! dos!

eventos!de!chegada!serão!1/λ1,&1/λ2,& ...,&1/λk,! respectivamente,!e!as!médias!dos!

eventos! de! saída! serão& 1/(n1+1)µ1,& 1/n2µ2,& ...,& 1/nkµk,! respectivamente.! Desta!

forma:!

! (5.13)!

De! forma! semelhante,! é! possível! calcular!Ps,d(a)! quando! s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev|!

ev=2,!3,!…,!k).!

A!seguinte!propriedade!indica!que!o!tempo!médio!de!espera!para!que!ocorra!

qualquer!evento!Z1,!Z2,!…!Zm!é!dado!pelo!inverso!da!somatória!dos!inversos!das!

médias! dos! eventos,! quando! tais! eventos! são! exponencialmente! distribuídos:!

min(Z1,!Z2,!…!Zm)=1/(σ1+σ2+…+σm)!dado!que!Z1,!Z2,!…!Zm!são!variáveis!aleatórias!

independentes! distribuídas! exponencialmente! com!médias!1/σ1,& 1/σ2,& …,& 1/σm,!

respectivamente.!Aplicando!esta!propriedade,!é!possível!calcular!o!tempo!médio!

de!espera!até!a!próxima!época!de!decisão!quando!s∈S=(n1,!n2,!…,!nk,!ev)!e!a∈A(s)!

como:!

! (5.14)!

!

Psd (a =1) =

λ1 h(n1 +1,n2, ..., nk )[ ]−1,      d = (n1 +1,n2, ..., nk,1)
                                  

λk h(n1 +1,n2, ..., nk )[ ]−1,     d = (n1 +1,n2, ..., nk,k)

n1µ1 h(n1 +1,n2, ..., nk )[ ]−1,  d = (n1,n2, ..., nk, 0)

n2µ2 h(n1 +1,n2, ..., nk )[ ]−1,  d = (n1 +1,n2 −1, ..., nk, 0)
                                 

nkµk h(n1 +1,n2, ..., nk )[ ]−1,  d = (n1 +1,n2, ..., nk −1,0)

"

#

$
$
$
$
$

%

$
$
$
$
$

τ s (a) =

h(n1, n2, ..., nk )[ ]−1,       a = 0

h(n1 +1, n2, ..., nk )[ ]−1,  a =1, s = (n1, n2, ..., nk,1)

h(n1, n2 +1, ..., nk )[ ]−1,  a =1, s = (n1, n2, ..., nk, 2)
                                                           

h(n1, n2, ..., nk +1)[ ]−1,  a =1, s = (n1, n2, ..., nk,k)

"

#

$
$
$$

%

$
$
$
$
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Por!último,!o!custo!incidido!ao!sistema,!se!a!ação!a∈A(s)!é!escolhida!quando!o!

estado!do!sistema!é!s∈S,!pode!ser!calculado!como:!

! (5.15)!

Onde!ci!é!o!custo!incidido!ao!sistema!toda!vez!que!uma!mensagem!da!classe!i!

de!prioridade!é!rejeitada.!

5.4.2$–$MODELO$PREEMPTIVO$

No!modelo! não[preemptivo,! uma!mensagem! da! classe! de!maior! prioridade!!

pode! ser! aceita! se! ! (a! taxa! de! transmissão! disponível! deve! ser!

maior!ou!igual!à!taxa!necessária!para!uma!mensagem!da!classe!1),!enquanto!que,!

no! caso! com! preempção,! uma! mensagem! dessa! classe! pode! ser! aceita! se!

(a!taxa!de!transmissão!não!ocupada!por!mensagens!da!classe!1!deve!

ser! maior! ou! igual! à! taxa! necessária! para! uma! mensagem! desta! classe).! Esta!

diferença!indica!que,!no!caso!não[preemptivo,!uma!mensagem!da!classe!de!maior!

prioridade!será!rejeitada!(a!solicitação!de!alocação!de! taxa!de! transmissão!não!

será!atendida)! sempre!que!a!quantidade!de! taxa!de! transmissão!disponível! for!

inferior! a! quantidade! solicitada,! não! importando! qual! a! prioridade! das! outras!

mensagens!que!estão!ocupando!o!recurso.! Já!para!o!caso!com!preempção,!uma!

mensagem! da! maior! classe! de! prioridade! somente! será! bloqueada,! se! a!

quantidade!de!taxa!de!transmissão!disponível!for!inferior!a!quantidade!solicitada!

e! todas! as!mensagens! sendo! transmitidas! forem!dessa!mesma! classe! de!maior!

prioridade,! caso! contrário! as! mensagens! de! menor! prioridade! terão! suas!

transmissões! canceladas,! a! fim!de!que!uma!quantidade!de! taxa!de! transmissão!

suficiente! para! atender! à! solicitação! da! mensagem! de! maior! prioridade! fique!

disponível.!

Para!o!modelo!preemptivo,!o! conjunto!de!espaço!de!estados!é!o!mesmo!do!

modelo! não[preemptivo,! apresentado! na! equação! 5.7,! e,! quando! o! estado! do!

sistema! é! s=(n1,!n2,!…,!nk,! ev≠1),! o! conjunto! de! ações!A(s),! as! probabilidade! de!

mudanças! de! estado! Psd(a),! os! tempos! médios! τs(a)! e! os! custos! cs(a)! são!

cs (a) =
ci,    s = (n1, n2, ..., nk, i | i =1, 2, ..., k), a = 0
0,    em outros casos
!
"
#

T − niTi
i=1

k

∑ ≥ T1

T − n1T1 ≥ T1
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calculados! do!mesmo!modo! que! para! o!modelo! não[preemptivo,! utilizando! as!

equações!5.8!a!5.15.!

Entretanto,!quando!o!estado!do!sistema!é!s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev=1),!então:!

! (5.16)!

E!

! (5.17)!

Se!s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev=1)!e!a=0,!então!Psd!é!calculada!como!definido!na!equação!

5.12.!Caso!s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev=1),!a=1!e! ,!então!se!define!Psd!como!na!

equação!5.13.!!

Se! s=(n1,! n2,! …,! nk,! ev=1),! a=1! e! ,! então! as! transmissões! de!

algumas! mensagens! de! menor! prioridade! devem! ser! canceladas! para! que! a!

mensagem!de!maior!prioridade!possa!ser!transmitida.!Neste!caso,!se!nj,!∀j=2,!3,!

...,! k,! é! o! número! de! mensagens! da! j[ésima! classe! de! prioridade! sendo!

transmitidas,! no! momento! da! chegada! da! mensagem! da! maior! classe! de!

prioridade,! então!o!número!de!mensagens!da! j[ésima! classe!de!prioridade!que!

continuarão!sendo!transmitidas!após!a!preempção!é!dada!pela! função!mj(n1,!…,!

nk),!a!qual!é!calculada!como:!

! (5.18)!

A! fim! de! reduzir! a! notação,!mj(n1,!…,!nk)! é! escrito! como!mj.! Assim,! quando!

s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev=1)!e!a=1:!

A(s | ev =1; T − n1T1 ≥ T1) =
0,   a mensagem é rejeitada
1,   a mensagem é aceita
#
$
%

A(s | ev =1; T − n1T1 < T1) = 0,   a mensagem é rejeitada{

T − niTi
i=1

k

∑ ≥ T1

T − niTi
i=1

k

∑ < T1

mj (n1, ..., nk ) =

nj,                                              T − niTi
i=1

j

∑ ≥ T1

nj − T1 − T − niTi
i=1

j

∑
$

%
&

'

(
)

*

+
,
,

-

.
/
/
Tj

*

,
,
,

-

/
/
/
,    T − niTi

i=1

j

∑ < T1 ≤ T − niTi
i=1

j−1

∑

0,                                                T − niTi
i=1

j−1

∑ < T1

1

2

3
3
33

4

3
3
3
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! (5.19)!

O! tempo! esperado! até! a! próxima! época! de! decisão! quando! s=(n1,!n2,!…,!nk,!

ev=1)!e!a=1!é:!

! (5.20)!

Por!fim,!calcula[se!o!custo!incidido!ao!sistema!quando!s=(n1,!n2,!…,!nk,!ev=1)!

como:!

! (5.21)!

5.5$–$ESTRATÉGIA$DE$PLANEJAMENTO$E$CONTROLE$DA$REDE$DE$DADOS$

Após! a! elaboração! dos! modelos! para! planejamento! e! controle! da! rede! de!

comunicação!de!dados,! é! definida!uma!estratégia!que!os!utiliza! como! recursos!

para! sistematizar! o! processo! de! concepção! da! rede! mais! adequada! para! a!

implantação! do! Smart& Grid,! esta! com! o! menor! custo! de! implantação! e!

respeitando! os! requisitos! de! QoS! das! aplicações,! considerando[se! as!

características! próprias! de! cada! cenário! sob! análise.! A! referida! estratégia!

consiste!das!seguintes!etapas:!

Caracterizar$as$aplicações$a$serem$utilizadas$no$Smart&Grid:!

Nesta! etapa! os! gestores! do! sistema! elétrica! devem! definir! quais! são! as!

principais!aplicações!que!devem!ser!consideradas!para!o!planejamento!da!rede!

de!dados.!É!importante!ter!em!mente!que!o!objetivo!principal!é!a!implantação!de!

um!sistema,!o!qual!será! formado!pela!união!da!rede!de!distribuição!de!energia!

elétrica! com! a! rede! de! comunicação! de! dados,! que! possa! ser! integrado! a! um!

Psd (1) =

λ1 h(n1 +1,m2, ..., mk )[ ]−1,       d = (n1 +1,m2, ..., mk,1)
                                  

λk h(n1 +1,m2, ..., mk )[ ]−1,      d = (n1 +1,m2, ..., mk,k)

n1µ1 h(n1 +1,m2, ..., mk )[ ]−1,   d = (n1,m2, ..., mk, 0)

n2µ2 h(n1 +1,m2, ..., mk )[ ]−1,   d = (n1 +1,m2 −1, ..., mk, 0)
                                 

nkµk h(n1 +1,m2, ..., mk )[ ]−1,   d = (n1 +1,m2, ..., mk −1,0)

"

#

$
$
$
$
$

%

$
$
$
$
$

τ s (1) = h(n1 +1, m2, ..., mk )[ ]−1

cs (a) =
c1,                       a = 0

(ni −mi )ci
i=2

k

∑ ,     a =1

#

$
%

&
%
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sistema!mais!complexo,!envolvendo!outros!domínios,!para!assim!pode!realmente!

formar! um! Smart& Grid.! Desta! forma,! durante! a! análise! das! aplicações,! deve[se!

considerar!não!somente!as!aplicações!do!domínio!da!distribuição,!mas!quaisquer!

aplicações! que! possam! utilizar! os! dados! mensurados! pelos! IEDs! do! referido!

domínio,!ou!que!possa!enviar!dados!para!estes!IEDs.!

Embora!ainda!não!se!tenha!todos!os!padrões!necessários!para!Smar&Grid,!de!

forma!a!definir!e!regulamentar!as!possíveis!aplicações!e!seus!parâmetros!de!QoS,!

muitos! estudos! tem! sido! realizados! neste! sentido,! por! exemplo:! [Bakken! et! al,!

2011],! [Kuzlu!e!Pipattanasomporn,!2013]!e! [Kansal!e!Bose,!2012].!Em!diversos!

casos,!padrões! já!existentes! tem!sido!utilizados!para!Smart&Grid,!destacando[se!

IEC!61850![IEC!61850,!2013].!Estes!estudos!e!padrões!devem!ser!a!base!para!a!

análise!e!caracterização!das!aplicações.!

O!principal!resultado!desta!etapa!deve!ser!um!conjunto!de!informações!que!

inclui!quais!as!características!(taxa!de!envio!de!mensagens,!quantidade!de!dados!

por!mensagem,!protocolos!de!rede!utilizados,!etc.)!e!os!requisitos!de!QoS!(atraso,!

taxa! de! transmissão,! importância,! etc.)! das! mensagens! e! quais! IEDs! estão!

envolvidos!em!cada!aplicação.!

Aplicar$ o$ modelo$ de$ grafo$ para$ planejar$ e$ otimizar$ a$ rede$ de$

comunicação$de$dados:!

Neste! momento,! o! modelo! descrito! na! seção! 5.3! é! utilizado! para! avaliar! e!

planejar! a! rede! de! comunicação,! utilizando! uma! determinada! tecnologia! de!

transmissão! de! dados! (PLC,! sem! fio& mesh,! fibra! óptica,! entre! outras).!

Dependendo!do!cenário,!pode[se!buscar!uma!solução!que!utiliza!uma!tecnologia!

de!transmissão!de!dados!diferente!para!cada!subparte!do!mesmo.!!

Dada! a! especificação! da(s)! tecnologia(s)! a! ser(em)! empregada(s),! deve[se!

estimar! a! taxa! de! transmissão! dos! links! lógicos! da! rede! de! dados,! a! fim! de! se!

definir!os!pesos!das!arestas.!Esta!estimativa!depende!diretamente!da!tecnologia!

de! transmissão! de! dados! utilizada,! do! padrão! empregado,! das! técnicas! de!

transmissão! digital! utilizadas! e! das! características! próprias! do! canal! de!

transmissão! em! uso.! Definidas! estas! características,! a! estimativa! da! taxa! de!
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transmissão! pode! ser! obtida! por!meio! de!modelos! analíticos,! simulações! e/ou!

aferições.!

O! cálculo! dos! pesos! dos! vértices! e! das! restrições! de! atraso! é! baseado! na!

caracterização! das! aplicações! do! Smart& Grid.! Quando! a! análise! for! no! sentido!

upstream,! o!peso!de! cada!vértice,! representando!um! IED,! é!dado!pela! soma!da!

quantidade!de!dados!enviados!por!este!IED!para!o!servidor,!por!cada!aplicação!

que!este!IED!participa.!Se!a!análise!é!realizada!para!o!sentido!downstream,!cada!

vértice! representando! um! IED! tem!peso! igual! a! soma! da! quantidade! de! dados!

recebidos!por!este!IED,!por!cada!aplicação!que!este!ele!participa.!Em!ambos!os!

sentidos,!o!peso!de!cada!vértice!que!representa!um!repetidor,!gateway,!roteador!

ou! outro! equipamento! intermediário! da! rede! de! dados,! é! dado! pela! soma! dos!

pesos!dos!vértices!que!lhe!enviam!dados,!observando!o!sentido!da!transmissão.!

Em! relação! atraso! máximo! aceitável,! para! um! determinado! IED,! a! restrição! é!

computada!como!o!menor!valor!de!atraso!aceitável!pelo!conjunto!de!aplicações!

que!utilizam!o!respectivo!IED.!

O!resultado!dessa!etapa!deve!apontar!qual!a!viabilidade!técnica!da!tecnologia!

de! transmissão! de! dados! sob! análise! e! qual! a! topologia! mais! adequada,!

observando[se! as! restrições! de! QoS! das! aplicações! e! a! quantidade! de!

equipamentos! utilizados.! Este! último! parâmetro! deverá! ser! posteriormente!

utilizado!pela!empresa!do!setor!elétrica!responsável!pela!implantação!do!Smart&

Grid!para!avaliar!a!viabilidade!financeira!de!implantação!da!rede!de!comunicação!

de!dados.!

Definir$ a$ política$ de$ controle$ de$ compartilhamento$ de$ taxa$ de$

transmissão:!!

A! partir! da! definição! da! topologia! de! comunicação! de! dados! a! ser!

implementada,!a!qual!inclui!a!estimativa!das!taxas!de!transmissões!dos!links,!da!

definição! do! conjunto! de! aplicações! e! dos! requisitos! de!QoS! destas! aplicações,!

utiliza[se!o!modelo!demonstrado!na!seção!5.4!para!calcular!a!política!de!controle!

para! o! compartilhamento! da! taxa! de! transmissão! dos! links! entre! as! diversas!

aplicações.!!
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Embora!se!deva!calcular!uma!política!ótima!de!controle!para!cada!vértice!que!

representa! nó! intermediário! ou! o! AP,! o! que! pode! chegar! a! um! número! de!

dezenas!ou!centenas!dependendo!da!topologia!da!rede!de!distribuição!de!energia!

elétrica! investigada,! entende[se!que! as!políticas! ótimas!dos! vértices! terão!uma!

estrutura! semelhante,! diferenciando[se! apenas! pelos! valores! de! seus!

parâmetros.! Por! exemplo,! a! estrutura! da! política! para! a! classe! de! maior!

prioridade!pode!indicar!que,!em!qualquer!vértice,!deve[se!aceitar!as!mensagens!

desta!classe!enquanto!o!número!de!mensagens!sendo!transmitidas!for!inferior!a!

um!determinado!limite;!sendo!que!este!limite!pode!variar!de!vértice!para!vértice.!

Desta!forma,!deve[se!realizar!um!estudo!sobre!a!estrutura!da!política!ótima,!para!

que!esta!possa!ser! implementada!nos!vértices,! evitando!o!cálculo! repetitivo!da!

política.!

5.6$–$CONSIDERAÇÕES$FINAIS$

Nesta!capítulo,!foi!apresentada!uma!estratégia!para!planejamento!e!controle!

ótimo!de!rede!de!comunicação!de!dados!para!Smart&Grids.!Dada!a!complexidade!

envolvida!em!definir[se!o!conjunto!de!IEDs!e!aplicações,!os!parâmetro!de!QoS,!a!

tecnologia! de! transmissão! de! dados! e! seu! padrão,! considera[se! que! esta!

estratégia!será!conduzida!por!uma!equipe!composta!por!profissionais!da!área!de!

sistemas!elétricos!e!profissionais!da!área!de!redes!de!comunicação!de!dados.!

Os!problemas!relacionados!à!busca!de!sub[grafos,!normalmente,!fazem!parte!

do!conjunto!de!problemas!classificados!como!NP[completo,!o!que!caracteriza!o!

conjunto!de!problemas!mais!difíceis!de!serem!resolvidos,!em!termos!de!esforço!

computacional.! Embora,! apresentem! esta! dificuldade,! tais! problemas! são!

amplamente! aplicados! nas! mais! diversas! áreas! do! conhecimento,! incluindo!

problemas! de! telecomunicações! e! redes! de! computadores,! por! exemplo!

[Deepalakshmi! e! Rajaram,! 2011],! [Velazquez! e! Santoro,! 2010],! [Nanavati! et! al,!

2008],![Lee!et!al,!2012]!e![Zhang!et!al,!2013].!

Por!este!motivo,!há!uma!série!de!estratégias!que!permitem!obtenção!de!uma!

solução! sub[ótima! aceitável! em! um! tempo! de! execução! plausível.! Entre! estas!

estratégias,!as!que!mais!se!destacam!são:!aproximação![Baker,!1994],!heurísticas!

[Maaroju,!2009],!e!algoritmos!evolutivos![Gen!e!Cheng,!1997].!
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Para! obtenção! das! políticas! estacionárias! ótimas! preemptiva! e! não[

preemptiva,! algumas! das! seguintes! técnicas! clássicas! podem! ser! utilizadas:!

Algoritmo! de! Iteração! de! Valores,! Algoritmo! de! Iteração! de! Política! e!

Programação!Linear! [Puterman,!1994][Tijms,!2003].!Contudo,!dependendo!dos!

parâmetros! do!modelo,! o! número! de! estados! pode! se! tornar! demasiadamente!

grande,! o! que! exige! um! elevado! esforço! computacional! para! aplicação! das!

técnicas! clássicas.! Nestes! casos,! podem[se! utilizar! algoritmos! de! Inteligência!

Computacional,!Aprendizado!por!Reforço!ou!Programação!Dinâmica!Aproximada!

[Sigaud!e!Buffet,!2010].!

Assume[se!que!a!política!ótima!será!implementada!dentro!de!alguma!solução!

de!arquitetura!para!gerência!de!QoS.!Por!exemplo,!na!proposta!de![Vallejo!et!al,!

2012],! que! adapta! a! arquitetura! de! controle! de! QoS! fim[a[fim! definida! na!

recomendação!Y.2111![ITU!Y.2111,!2008]!para!redes!de!próxima!geração,!o!QoS!

Broker! é! a! entidade! responsável! por! centralizar! a! gerência! de! QoS.! Neste!

contexto,! a!determinação!da!política!ótima!de! controle!pode! ser! realizada!pelo!

QoS!Broker! e! repassada!para!o!AP!e!para!os!demais! equipamentos!da! rede!de!

dados.!
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CAPÍTULO$6$–$ESTUDOS$DE$CASO$

6.1$–$CONSIDERAÇÕES$INICIAIS$

Com! o! objetivo! de! aplicar! os! modelos! de! grafo! e! PMD! e! demonstrar! a!

usabilidade! da! estratégia! proposta! de!modo! geral,! foi! realizado! um! estudo! de!

caso! usando! como! cenário! o! modelo! de! referência! do! IEEE! para! teste! de!

distribuição! com! 13! nós! [Kersting,! 2001].! Considerou[se! que! cada! nó! desse!

modelo!representa!um!IED,!o!qual!é!utilizado!por!uma!aplicação!de!proteção,!ou!

análise!de!qualidade!de!energia!ou!ambas.!

Assumiu[se!que!a!rede!de!comunicação!de!dados!que!interligará!os!IEDs!e!o!

AP! do! cenário! em!questão! será! implementada! utilizando! a! tecnologia! PLC.! Tal!

tecnologia!foi!selecionada!para!este!estudo!de!caso,!haja!vista!a!grande!atenção!

que!tem!tido!dentro!do!contexto!de!Smart&Grids.!

A!solução!do!modelo!de!grafo!foi!obtida!por!meio!de!um!Algoritmo!Genético!

[Gen!e!Cheng,!1997],!no!qual!cada!cromossomo!representa!o!conjunto!de!vértices!

que! formam! o! sub[grafo.! A! fim! de! encontrar! o! conjunto! de! arestas,! para! cada!

cromossomo! aplica[se! um! algoritmo! de! fluxo! máximo! (algoritmo! de! Dinic!

[Dinitz,!2006])!que!indica!os!caminhos!entre!os!clientes!e!o!AP.!Já!para!o!cálculo!

das! políticas! ótimas! de! compartilhamento! da! taxa! de! transmissão! dos! links,!

utilizou[se! o! Algoritmo! de! Iteração! de! Valores! [Tijms,! 2003]! sobre! os! PMD!

preemptivo!e!não[preemptivo.!

Ressalva[se!que!o!estudo!e!proposição!de!métodos!otimizados!(em!termos!de!

complexidade! computacional! e! capacidade! de! obtenção! de! resultados! ótimos)!

para!solução!dos!modelos!de!grafo!e!de!PMD!não!é!alvo!desta! tese,! ficando! tal!

atividade! como!proposta! para! trabalhos! futuros.!Desta! forma,! análises! sobre! a!

complexidade!e!a!capacidade!de!obtenção!de!resultados!ótimos!pelos!algoritmos!

(Iteração!de!Valores!e!Genético)!não!são!apresentadas.!

As!análises!presentes!neste!capítulo!comtemplam!a!avaliação!e!interpretação!

dos!resultados!obtidos!com!os!modelos!no!sentido!de!averiguar!quais!topologias!

são! viáveis! para! atender! aos! objetivos! da! rede! de! comunicação! de! dados!



! 71!

(conexão!de!todos!os! IEDs!com!o!AP!usando!uma!topologia!que! inclui!o!menor!

número! possível! de! equipamentos! e! atende! aos! requisitos! de! QoS! das!

aplicações),! quais! suas! limitações,! qual! o! benefício! advindo! da! aplicação! das!

políticas!ótimas!e!qual!a!estrutura!destas!políticas.!

6.2$–$CENÁRIO$SOB$ANÁLISE$

Para! realizar!o! estudo!de! caso,! foi!utilizado!o!modelo!de! referência!do! IEEE!

para! teste! de! distribuição! contendo! 13! nós! [Kersting,! 2001].! A! Figura! 6.1!

apresenta!o!diagrama!de! conexões!do! referido!modelo,! enquanto!que!a!Tabela!

6.1! apresenta! a! distância! entre! dois! nós! A! e! B! conectados! por! uma! linha! de!

distribuição.!

!

Figura$6.1!–&IEEE&13&Node&Test&Feeder&[Kersting,!2001].$

!

!

!

!

!

!
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Tabela$6.1!–!Distâncias!entre!os!nós!do!modelo!de!referência!de!13!nós!do!IEEE!

[Kersting,!2001].$

Nó$A$ Nó$B$ Distância$
632! 645! 152,40m!
632! 633! 152,40m!
633! 634! 0,00m!
645! 646! 91,44m!
650! 632! 609,60m!
684! 652! 243,84m!
632! 671! 609,60m!
671! 684! 91,44m!
671! 680! 304,80m!
671! 692! 0,00m!
684! 611! 91,44m!
692! 675! 152,40m!

!

Neste!estudo!de! caso,!objetiva[se!planejar!uma! rede! comunicação!de!dados!

que! abrange! toda! a! rede! de! distribuição! de! energia! elétrica! deste! modelo! de!

referência,!provendo!comunicação!entre!o!AP,!o!qual!estará!localizado!no!nó!650!

(subestação),!e!todos!os!IEDs,!admitindo!que!há!um!IED!em!cada!um!dos!demais!

nós!da!rede.!

6.3$–$APLICAÇÃO$DA$ESTRATÉGIA$

6.3.1$–$CARACTERIZAR$AS$APLICAÇÕES$A$SEREM$UTILIZADAS$NO$SMART&

GRID$

A! caracterização! das! aplicações! deve! ser! realizada! no! sentido! de! definir! o!

fluxo!de!dados!transmitido!através!da!rede!de!comunicação!de!dados.!Para!cada!

tipo! de! aplicação,! deve! ser! informado! a! quantidade! de! dados! em! bits! a! ser!

transmitida,!a!importância!dos!dados!e!o!atraso!máximo!aceitável.!!

Desta! forma,! para! realizar! este! estudo! de! caso,! primeiro! foi! definida! a!

natureza! das! aplicações! e,! em! seguida,! foram! detalhadas! as! mensagens! que!

devem!ser!trocadas!entre!os!IEDs!e!os!servidores,!de!acordo!com!cada!aplicação.!

Assumiu[se!que!2!aplicações!serão!utilizadas.!A!primeira!estará!relacionada!à!

proteção!do!sistema!elétrico,!a!qual,!após!a!identificação!de!uma!situação!crítica!

observada!a!partir!da!análise!de!valores!de!processos!do!sistema!enviados!por!

um! IED,! deve! agir! imediatamente! enviando! um! comando! para! um! IED.! Já! a!



! 73!

segunda! aplicação! estará! relacionada! à! análise! da! qualidade! de! energia;! para!

tanto,!um!determinado!IED!realizará!medições!de!diversas!grandezas!elétricas!e!

as!transmitirá!para!um!servidor!responsável!pela!análise.!!

Dadas! as! características!das! aplicações,! foi! observado!que,!para! a! aplicação!

de! proteção,! haverá! o! envio! de! dados! do! IED! para! o! servidor! e! vice[versa,!

enquanto!que!para!a!aplicação!de!qualidade!de!energia,!ocorrerá!a!transmissão!

de! dados! somente! do! IED! para! o! servidor,! pois! é! assumido! que! o! IED! estará!

programado! para! enviar! os! dados! periodicamente,! sem! a! necessidade! de!

requisição!prévia.!Sendo!assim,! foi!concluído!que!existirão!três! fluxos!de!dados!

com!características!distintas.!

Para!caracterizar!estes! fluxos!de!dados,!utilizaram[se!os!conceitos!e!valores!

normatizados! na! IEC! 61850! [IEC! 61850,! 2003],! na! qual! primeiramente! é!

apresentada! uma! classificação! de! forma! abrangente! para! o! tipo! de!mensagem!

sendo!transmitida!e,!em!seguida,!são!apresentados!os!detalhes!da!mensagem!em!

forma!de!PICOM.!

O! conceito! de! PICOM! foi! apresentado! pela! CIGRE! (Conseil& International& des&

Grandes&Réseaux&Électriques)[CIGRE!WG34.03,!2001]!e!empregado!na!IEC!61850!

para!descrever!os!requisitos!de!desempenho!de!comunicação!de!diferentes!tipos!

de! mensagens,! considerando,! principalmente,! a! finalidade! dos! dados!

transmitidos.!Cada!PICOM!tem!quatro!atributos:!os!dados,!a!descrição!dos!dados,!

os! requisitos!de!desempenho!e!as! informações!sobre!a! conexão! (transmissor!e!

receptor).!

Com!base!no!estudo!da!IEC!61850,!principalmente!a!Parte!5!(Communication&

requirements& for& functions&and&device&models)!deste!padrão,!entendeu[se!que!as!

mensagens!enviadas,!que! formam!os! fluxos!de!dados!de!cada!aplicação,!podem!

ser!categorizadas!de!acordo!com!a!classificação!Tipo!1,!2!ou!3.!As!características!

destas!classes!de!mensagens!são!apresentadas!na!Tabela!6.2.!

!

!

!
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Tabela$6.2!–!Tipos!de!mensagens.!Adaptado!de![IEC!61850,!2003].!

Tipo$1$–$Mensagens$Rápidas$

Nesta!classe!estão!as!mensagens!mais!importantes!que,!tipicamente,!envolvem!o!

envio!de!códigos!binários!simples!de!comando!para!os!IEDs,!por!exemplo:!close,!

start,!stop,!block,!unblock,!trigger!e!outros.!Ao!receber!a!mensagem,!o! IED!deve!

agir!imediatamente.!

Quando! a! mensagem! está! relacionada! à! proteção! da! rede,! o! tempo! total!

máximo! aceitável! para! a! transmissão! da! mesma! varia! entre! 1ms! e! 10ms,!

enquanto! que! quando! esta! mensagem! está! relacionada! a! outras! funções! de!

automação,!a!variação!pode!ser!entre!20ms!a!100ms.!

Tipo$2$–Mensagens$de$Média$Velocidade$

Estão! incluídas! nesta! classe! as! mensagens! nas! quais! os! dados! apresentam!

alta!precisão!em!relação!ao!momento!em!que!a!medição!foi!realizada,!entretanto,!

o! tempo!máximo! aceitável! de! transmissão! entre! o! IED! e! o! servidor! não! é! tão!

restrito!quanto!o!da!classe!Tipo!1.!

As! mensagens! desta! classe! devem! incluir! uma! tag! de! tempo! definida! pelo!

emissor! para! indicar! ao! receptor! quando! este! deve! reagir.! Normalmente,!

mensagens!com!informações!sobre!o!estado!do!sistema!pertencem!a!esta!classe.!

O! tempo!máximo! aceitável! para! a! transmissão! de! uma!mensagem!desta! classe!

pode!chegar!a!100ms.!

Tipo$3$–Mensagens$de$Baixa$Velocidade$

Este! tipo! deve! ser! usado! para! funções! de! controle! automático! de! baixa!

velocidade,! para! a! transmissão! dos! registros! de! eventos,! para! ler! ou! alterar!

valores!de!limiares!do!sistema!e!para!coleta!geral!de!dados!do!sistema.!Alarmes!

para! eventos! relacionados! a! mensurações! de! grandezas! não! elétricas,! como!

pressão!e!temperatura!de!equipamentos!pertencem!a!este!classe.!O!tempo!total!

aceitável!para!a!transmissão!de!mensagens!deve!ser!de!até!500ms.!

!

A!partir!das!características!descritas!na!Tabela!6.2,!foi!assumido!que,!para!a!

aplicação! de! proteção,! as! mensagens! transmitidas! do! IED! para! o! servidor!

contendo!os!valores!dos!processos!do!sistema,!podem!ser!classificadas!como!do!

Tipo!2,!enquanto!que!as!mensagens!de!comando!enviadas!para!os! IEDs!devem!
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ser!classificados!como!do!Tipo!1.!Embora!sejam!utilizadas!pela!mesma!aplicação,!

entendeu[se!que!um!comando!de!proteção!já!enviado!é!mais!importante!do!que!

uma! mensagem! de! um! IED,! que! talvez! indicará! uma! situação! que! exija! um!

comando!para!proteção.!Para!a!aplicação!de!qualidade!de!energia,!classifica[se!as!

mensagens!envidas!para!o!servidor!como!sendo!do!Tipo!3.!

Visando! a! especificar! os! detalhes! das! mensagens! de! cada! aplicação,!

selecionou[se!uma!PICOM!para!cada!tipo!de!mensagem,!como!segue:!a!PICOM!2!

foi! selecionada! para! representar! a! mensagem! transmitida! do! IED! ao! servidor!

para!ser!utilizada!na!aplicação!de!proteção;!para!a!mesma!aplicação,!utilizou[se!a!

PICOM!15!para!denotar!a!mensagem!de!comando!enviada!para!o! IED;!e!para!a!

segunda! aplicação,! optou[se!por! utilizar! a! PICOM!3!para! indicar! as!mensagens!

contendo! os! valores! coletados! pelo! IED! e! enviados! ao! servidor.! Entre! as! 28!

PICOMs! distintas! presentes! na! IEC! 61850,! optou[se! por! utilizar! estas! PICOMs,!

por!possuírem!os!requisitos!de!atraso!máximo!aceitável!com!menor!valor,!entre!

as!demais!de!suas!respectivas!classes!de!mensagens.!A!Tabela!6.3!apresenta!os!

detalhes!de!cada!uma!das!referidas!PICOMs.!

Tabela$6.3!–!Detalhes!de!cada!PICOM.!Adaptado!de![IEC!61850,!2003].!

PICOM$ Classe$ da$
mensagem&

Payload& Atraso$
máximo$

Importância$

3$ Tipo!3$ 1024bits& 100ms$ Baixa$
2! Tipo!2! 128bits! 50ms! Média!
15! Tipo!1! 1bit! 1ms! Alta!

É!importante!ressalvar!que!a!IEC!61850!não!especifica!a!importância!de!cada!

PICOM,!conforme!apresentado!na!Tabela!6.3.!Tal!informação!foi!adicionada!dada!

a!necessidade!da!mesma!para!os!modelos.!

Em!relação!à!quantidade!de!dados!transmitido!por!cada!PICOM,!a!IEC!61850!

define!apenas!o!payload,!deixando!a!cargo!do!projetista!da!rede!de!comunicação!

de!dados!considerar!o!overhead!gerado!pela!pilha!de!protocolos.!Neste!estudo!de!

caso,! considerou[se! que! todas! as! aplicações! utilizam! uma! pilha! de! protocolos!

RTP!(Real&Time&Protocol)/!UDP!(User&Datagram&Protocol)!/!IP!(Internet&Protocol),!

a!qual!gera!um!overhead!de!40bytes!para!cada!mensagem.!

!
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6.3.2$–$APLICAR$O$MODELO$DE$GRAFO$PARA$PLANEJAR$E$OTIMIZAR$A$REDE$

DE$COMUNICAÇÃO$DE$DADOS$

Entre!as!diversas!alternativas!existentes!para!a!escolha!da!tecnologia!da!rede!

de!comunicação!de!dados!dos!Smart&Grids,!a!tecnologia!PLC!é!uma!das!que!mais!

tem!recebido!atenção,!podendo[se!citar!como!exemplos!os!trabalhos!de![Kim!et!

al,!2011]!,![Sauter!&!Laboshov,!2011],![Liserre!et!al,!2010],![Salvadori!et!al,!2013]!

e![Amarsingh!et!al,!2014].!

A! grande! vantagem! da! utilização! da! tecnologia! PLC! para! Smart& Grid,! em!

relação!às!demais!tecnologias!de!transmissão!de!dados,!está!no!fato!das!linhas!de!

distribuição! da! própria! rede! de! energia! elétrica! serem! o! canal! de! transmissão!

dos!dados,!o!que,!em!diversas!situações,!permite!que!o!custo!de!implantação!da!

rede! PLC! seja! inferior! ao! de! outras! tecnologias.! Além! disso,! a! utilização! de!

algumas!outras!tecnologias,!como!DSL!(Digital&Subscriber&Line)!e!LTE!(Long&Term&

Evolution),!faz!com!que!os!operadores!do!sistema!elétrico!passem!a!depender!de!

operadores!de!serviços!de!telecomunicações.!

Por! estes! motivos,! neste! estudo! de! caso,! avaliou[se! a! possibilidade! de!

utilização!da!tecnologia!PLC!para!realizar!a!comunicação!de!dados!entre!o!AP!e!

os! IEDs! do! cenário! sob! estudo.! Foi! considerado! que! até! 10! repetidores! e! um!

gateway! PLC! podem! ser! utilizados,! conforme! Figura! 6.2.! A! linha! pontilhada!

representa!as!interfaces!do!gateway,!que!o!ligam!com!a!linha!de!distribuição!de!

energia.!A!Tabela!6.4!apresenta!as!distâncias!entre!um!repetidor!ou!gateway!PLC!

e!um!nó!de!referência.!Assumiu[se,!também,!que!a!interface!PLC!do!IED!634!está!

ligada!à!linha!de!distribuição!antes!do!transformador.!
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!

Figura$6.2!–!Localização!dos!possíveis!equipamentos!PLC.$

Tabela$6.4!–!Distâncias!entre!um!nó!de!referência!e!um!repetidor,!ou!gateway.$

Repetidor/$
Gateway$

Nó$de$
Referência$

Distância$

R1! 650! 200m!
R2! 650! 400m!
R3! 632! 50m!
R4! 645! 50m!
R5! 632! 100m!
R6! 632! 200m!
R7! 632! 400m!
R8! 671! 50m!
R9! 684! 10m!
R10! 671! 100m!
G! 671! 1m!

!

A! partir! das! considerações! realizadas! sobre! a! localização! dos! possíveis!

equipamentos! PLC,! foram! montadas! as! matrizes! de! adjacência! do! grafo! no!

sentido! upstream! e! downstream,! contendo! todos! os! vértices! (IEDs,! AP,!

repetidores! e! gateway)! e! arestas! possíveis.! Para! tanto,! foi! realizada! uma!

estimativa! da! taxa! de! transmissão! dos! links! PLC! usando! modelagem! analítica!

(conforme! será! explanado! na! subseção! 6.3.2.a),! a! partir! da! qual! se! definiu! os!

pesos!das!arestas;!adicionalmente,!a!caracterização!das!aplicações,!apresentada!



! 78!

na! seção! 6.3.1,! foi! utilizada! para! calcular! o! peso! de! cada! um! dos! vértices! e! as!

restrições!de!atraso!(conforme!será!explanado!na!subseção!6.3.2.b).!

6.3.2.a$–$Cálculo$dos$pesos$das$arestas$

Assumiu[se!que!os!cabos!de!transmissão!de!energia!são!do!tipo!XLPE!(cross&

linked& polyethylene)! e! que! a! impedância! e! a! admitância,! necessários! para! o!

cálculo! da! constante! de! propagação! e! da! impedância! característica! de! um!

segmento!com!determinado!comprimento,! são!computados!como!demonstrado!

em![Thayoob!et!al,!2010].!A!partir!destes,!assumindo[se!que!a!blindagem!do!cabo!

e!a!distância!entre!os!condutores!e!suficiente!para!que!os!efeitos!do!acoplamento!

do!sinal!de!uma!fase!em!outra!possam!ser!negligenciados,!utilizou[se!a!teoria!de!

matriz!ABCD,!como!apresentado!em![Ferreira,!2010],!para!se!calcular!a!função!de!

transferência! (H)! do! canal! de! transmissão! entre! dois! nós! da! rede! PLC! (AP,!

roteadores,! gateway! ou! IEDs).! Em! seguida,! foi! aplicada! a! equação! 6.1! para!

cálculo! da! capacidade! de! taxa! de! transmissão! (C)! de! cada! canal! em! bits/s,!

considerando! um! sistema! PLC! com! modulação! OFDM! (Orthogonal& FrequencyX

Division& Multiplexing)! com! Ns! sub[portadores,! largura! de! banda!W! e! prefixo!

cíclico!de!tamanho!d![Campos!e!Ribeiro,!2008].!

Cm =
Ts

Ts +Tg

2W
2Ns+ p

log2 1+
Sm,n Hm,n

2

Sr

!

"

#
#

$

%

&
&

'

(

)
)

*

+

,
,n=1

Ns

∑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(6.1)!

Onde!Sn!é!a!densidade!espectral!de!potência!(PSD)!do!sinal!PLC,!Sr!é!a!PSD!do!

ruído!e!Hn!é!o!canal!de!transmissão!na!frequência!da!n[ésima!sub[portadora.!Ts!e!

Tg!são,!respectivamente,!a!duração!do!símbolo!e!o!intervalo!de!guarda.!!

Para!o! cálculo!de!Sr,! utilizou[se!o!modelo!definido!em! [Ma!e!So,!2005],!que!

considera!a! soma!de!um!ruído!AWGN!(Additive&White&Gaussian&Noise)! com!um!

ruído!impulsivo.!Este!último!dado!de!acordo!com!o!modelado!por![Zimmermann!

e!Dostert,!2002].!

Os! valores! numéricos! utilizados! nos! parâmetros! físicos! do! cabo! XLPE,!

necessários!para!o!cálculo!dos!canais!de!transmissão!foram!obtidos!de![Thayoob!

et! al,! 2010].! Sn,! Tg,! Ts! e! d! foram! obtidos! de! [IEEE! P1901,! 2010].! E! valores!

utilizados!para!o!cálculo!de!Sr!foram!obtidos!de![Zimmermann!e!Dostert,!2002].!
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Todos! estes! modelos! e! valores! são! apresentados! no! Apêndice! A.! A! banda! de!

frequência! utilizada! foi! de! 1,8066MHz! a! 13,989Mhz! para! upstream! e! de!

14,014MHz!a!28,003MHz!para!downstream.!

Utilizando!estes!valores,! foram!obtidos!os!resultados!de!capacidade!de! taxa!

de! transmissão! (em! Mbits/s)! para! upstream! e! downstream,! apresentadas! nas!

tabelas!6.5!e!6.6,,!respectivamente.!Nas!tabelas,!cada!elemento!(i,j)!representa!Ca!

∀!a={i,j},!a!capacidade!de!transmissão!de!um!canal!entre!o!nó!i!e!o!nó!j!da!rede!

PLC.!A!fim!de!compactar!as!tabelas!para!serem!exibidas!neste!documento,!apenas!

duas! casas! decimas! foram! exibidas,! contudo! os! cálculos! consideraram! 6! casas!

decimais,!e!as! linhas!ou!colunas!que!possuem!todos!os!elementos! iguais!a!zero!

foram!omitidas.!

! !
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!

Tabela$6.5!–!Capacidade!de!transmissão!em!Mbits/s!utilizando!a!faixa!de!frequência!de!

upstream*.$

!
650$ R1$ R2$ R3$ R4$ R5$ R6$ R7$ R8$ R9$ R10$ G$

650$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

R1$ 22,99! 0,00! 15,66! 7,34! 6,55! 7,07! 4,96! 4,13! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

R2$ 21,31! 15,66! 0,00! 4,77! 4,23! 4,94! 4,49! 4,38! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

R3$ 6,32! 7,34! 4,77! 0,00! 17,92! 6,50! 4,75! 4,47! 2,13! 0,00! 2,42! 0,00!

R4$ 4,85! 6,55! 4,23! 17,92! 0,00! 3,58! 3,65! 3,30! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

R5$ 6,72! 7,07! 4,94! 6,50! 3,58! 0,00! 5,01! 4,63! 1,78! 0,00! 2,50! 0,00!

R6$ 5,13! 4,96! 4,49! 4,75! 3,65! 5,01! 0,00! 15,66! 5,17! 7,13! 7,03! 0,00!

R7$ 4,60! 4,13! 4,38! 4,47! 3,30! 4,63! 15,66! 0,00! 7,64! 5,23! 8,49! 0,00!

R8$ 0,00! 0,00! 0,00! 2,13! 0,00! 1,78! 5,17! 7,64! 0,00! 13,52! 8,53! 0,00!

R9$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 7,13! 5,23! 13,52! 0,00! 5,51! 0,00!

R10$ 0,00! 0,00! 0,00! 2,42! 0,00! 2,50! 7,03! 8,49! 8,53! 5,51! 0,00! 0,00!

G$ 0,00! 2,05! 2,99! 2,35! 0,00! 2,74! 9,19! 8,88! 9,59! 6,16! 10,30! 0,00!

632$ 7,65! 6,02! 5,54! 7,17! 6,45! 7,65! 5,88! 5,24! 2,37! 0,00! 3,01! 0,00!

645$ 5,70! 6,80! 5,08! 19,37! 17,74! 5,97! 5,03! 4,72! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

646$ 6,47! 6,35! 6,73! 28,28! 28,20! 7,40! 5,74! 5,29! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

633$ 7,96! 6,80! 6,95! 8,87! 0,00! 29,63! 6,03! 5,41! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

634$ 7,96! 6,80! 6,95! 8,87! 0,00! 29,63! 6,03! 5,41! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00!

671$ 0,00! 2,05! 2,99! 2,35! 0,00! 2,74! 9,19! 8,88! 9,59! 6,16! 10,30! 0,00!

684$ 0,00! 0,00! 0,00! 1,41! 0,00! 1,94! 5,40! 5,61! 12,52! 12,16! 6,21! 0,00!

611$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 6,31! 6,01! 14,93! 21,77! 6,46! 0,00!

652$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 5,74! 5,87! 13,14! 12,61! 6,67! 0,00!

680$ 0,00! 0,00! 0,00! 3,35! 0,00! 2,93! 10,83! 9,90! 9,97! 6,50! 22,34! 0,00!

692$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 22,29!

675$ 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 0,00! 30,61!

*!omitem[se!as!colunas!632,!645,!646,!633,!634,!671,!684,!611,!652,!680,!692!e!675.!

!
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Tabela&6.6!–!Capacidade!de!transm
issão!em

!M
bits/s!utilizando!a!faixa!de!frequência!de!dow

nstream
**.&

!
650$

R1$
R2$

R3$
R4$

R5$
R6$

R7$
R8$

R9$
R10$

G
$

632$
645$

646$
633$

634$
671$

684$
611$

652$
680$

692$
675$

650$
0,00!

22,96!
18,26!

3,77!
2,72!

3,84!
2,56!

2,08!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
4,95!

3,14!
3,55!

4,71!
4,71!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!

R1$
0,00!

0,00!
14,61!

5,10!
4,00!

4,71!
2,53!

1,93!
0,00!

0,00!
0,00!

0,74!
4,21!

4,33!
3,74!

4,33!
4,33!

0,74!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!

R2$
0,00!

14,61!
0,00!

3,66!
3,13!

3,64!
3,03!

2,61!
0,00!

0,00!
0,00!

1,17!
4,81!

3,51!
4,75!

5,34!
5,34!

1,17!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!

R3$
0,00!

5,10!
3,66!

0,00!
18,28!

4,88!
3,61!

2,95!
1,19!

0,00!
1,13!

1,27!
6,67!

20,01!
28,48!

7,47!
7,47!

1,27!
0,63!

0,00!
0,00!

1,37!
0,00!

0,00!

R4$
0,00!

4,00!
3,13!

18,28!
0,00!

3,58!
2,55!

2,06!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
6,45!

20,41!
32,92!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!

R5$
0,00!

4,71!
3,64!

4,88!
3,58!

0,00!
3,72!

2,94!
1,01!

0,00!
1,11!

1,41!
6,82!

4,67!
5,63!

35,03!
35,03!

1,41!
0,81!

0,00!
0,00!

1,20!
0,00!

0,00!

R6$
0,00!

2,53!
3,03!

3,61!
2,55!

3,72!
0,00!

14,62!
3,30!

4,60!
5,80!

6,42!
4,80!

3,58!
4,04!

4,54!
4,54!

6,42!
3,34!

3,55!
3,08!

6,57!
0,00!

0,00!

R7$
0,00!

1,93!
2,61!

2,95!
2,06!

2,94!
14,62!

0,00!
6,83!

3,51!
6,75!

8,16!
3,84!

2,76!
3,21!

3,62!
3,62!

8,16!
4,17!

4,28!
3,92!

6,99!
0,00!

0,00!

R8$
0,00!

0,00!
0,00!

1,19!
0,00!

1,01!
3,30!

6,83!
0,00!

12,76!
8,20!

10,66!
1,42!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

10,66!
12,40!

14,81!
11,38!

8,74!
0,00!

0,00!

R9$
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
4,60!

3,51!
12,76!

0,00!
4,17!

5,47!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

5,47!
13,45!

34,79!
12,20!

4,47!
0,00!

0,00!

R10$
0,00!

0,00!
0,00!

1,13!
0,00!

1,13!
5,80!

6,75!
8,20!

4,17!
0,00!

9,88!
1,54!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

9,88!
4,94!

5,10!
4,61!

23,07!
0,00!

0,00!

G
$

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

0,00!
0,00!

28,33!
35,19!

**!om
item

?se!as!linhas!632,!645,!646,!633,!634,!671,!684,!611,!652,!680,!692!e!675.!

!!
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A! partir! das! tabelas! 6.5! e! 6.6,! o! peso! de! cada! aresta! a={i,j}! do! modelo! de!

grafos,!que!representa!o!tempo!de!transmissão!de!um!bit!pelo!link!lógico!(aresta!

correspondente),!foi!calculado!como:!

ω(a) = 1
Ca

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(6.2)!

Com!isto,!cada!elemento!(i,j)!da!matriz!de!adjacência!de!upstream!é!dado!por!

ω(a|a={i,j})!observando!a!Tabela!6.5!e!cada!elemento!(i,j)!da!matriz!de!adjacência!

de!downstream!é!dado!por!ω(a|a={i,j})!observando!a!Tabela!6.6.!OmitemIse!tais!

matrizes,!haja!vista!as!tabelas!6.5!e!6.6!serem!mais!intuitivas!que!estas!matrizes!

de!adjacência.!Também!são!omitidos!os!grafos!de!upstream!e!downstream,!visto!o!

elevado!número!de!arestas!que! impossibilitam!que!os!mesmos!representem!de!

forma!visual!as!informações!do!cenário!sob!análise.!

RessalvaIse!que!pertencem!ao!conjunto!de!arestas!para!downstream,!Adown,!ou!

para! upstream,! Aup,! somente! as! arestas! com! Ca≠0,00,! observando! a! respectiva!

tabela!de!capacidades.!

6.3.2.b&–&Cálculo&dos&pesos&dos&vértices&e&restrições&de&atraso&

Para!o!cálculo!dos!pesos!dos!vértices!e!das!restrições!de!atraso,!utilizaramIse!

os! detalhes! das! aplicações! apresentadas! no! formato! de! PICOM! na! Tabela! 6.3.!

Além!disto,! assumiuIse! que! cada! IED! será!utilizada! pelas! aplicações! de! acordo!

com!o!apresentado!na!Tabela!6.7.!

Tabela&6.7!–!IEDs!e!as!aplicações!nas!quais!são!utilizados.!

IED& Aplicações&
632! Proteção!
645! Proteção!e!Qualidade!de!energia!
646! Proteção!
633! Proteção!e!Qualidade!de!energia!
634! Qualidade!de!energia!
671! Proteção!
684! Proteção!
611! Qualidade!de!energia!
652! Proteção!e!Qualidade!de!energia!
680! Qualidade!de!energia!
692! Proteção!
675! Qualidade!de!energia!

!
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Na!análise!no!sentido!upstream,!o!peso!de!cada!vértice!representando!um!IED!

foi!dado!pela!soma!da!quantidade!de!dados!que!serão!enviados!por!este!IED!para!

o! servidor,! para! cada! aplicação! que! utilizará! o! referido! IED.! Já! na! análise! no!

sentido!downstream,!cada!vértice!representando!um!IED!teve!peso!igual!à!soma!

da!quantidade!de!dados!que! serão! recebidos!por!este! IED,!para! cada!aplicação!

que!o!utilizará.!

As! restrições! de! atraso!máximo! aceitável! para! a! transmissão! dos! dados! do!

IED!para!o!AP!e!viceIversa,! foram!obtidas!observando!o!menor!valor!de!atraso!

aceitável!para!cada!tipo!de!mensagem!trocada!entre!o!IED!e!o!AP.!

Com!base!nas!tabelas!6.3!e!6.7,!foi!obtida!a!Tabela!6.8,!a!qual!apresenta,!para!

cada!IED,!o!peso!do!vértice!e!a!restrição!de!atraso,!de!acordo!com!as!aplicações!

nas!quais! será!utilizado.!O!peso!de! cada!vértice! intermediário! foi! computado!à!

medida!que!os!subIgrafos!foram!montados!pelos!algoritmos.!

Tabela&6.8!–!IEDs,!sentido!da!transmissão,!quantidade!de!dados!e!restrição!de!atraso.!

IED& Sentido& da&
transmissão&

Quantidade&de&
dados&(bits)&

Restrição&de&
Atraso&(ms)&

632! upstream8 321! 1!
downtream8 448! 50!

645! upstream! 1665! 1!
downtream! 448! 50!

646! upstream! 321! 1!
downtream! 448! 50!

633! upstream! 1665! 1!
downtream! 448! 50!

634! upstream! 1344! 100!
downtream! I! I!

671! upstream! 321! 1!
downtream! 448! 50!

684! upstream! 321! 1!
downtream! 448! 50!

611! upstream! 1344! 100!
downtream! I! I!

652! upstream! 1665! 1!
downtream! 448! 50!

680! upstream! 1344! 100!
downtream! I! I!

692! upstream! 321! 1!
downtream! 448! 50!

675! upstream! 1344! 100!
downtream! I! I!

!
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6.3.2.c&–&Método&utilizado&para&solução&do&modelo&

Para!encontrar!o!subIgrafo!que!representa!a!melhor! topologia!da!rede!PLC,!

implementouIse! um! algoritmo! genético! [Gen! e! Cheng,! 1997],! no! qual! cada!

cromossomo! representa! uma! topologia.! Para! tanto,! cada! gene! de! um!

determinado!cromossomo!c!denota!um!equipamento!PLC!do!tipo!repetidor!ou!o!

gateway,!seguindo!a!ordem!R1,!R2,!R3,!...,!R10,!G,!e!genes!iguais!a!1!indicam!que!o!

respectivo!equipamento!está!sendo!utilizado,!enquanto!que!genes! iguais!a!zero!

indicam!que!o!respectivo!equipamento!não!está!sendo!utilizado.!

A!aptidão!de!cada!cromossomo!c,!Ac,!é!dada!por:!

Ac =
NPLC − NPLCu

NPLC

+ min
Rup,i

Tup,nadj (i,AP)
,1

"

#
$$

%

&
''

i=1

NIED

∑ + min Rdown,i
Tdown,nadj (AP, i)

,1
"

#
$$

%

&
''

i=1

NIED

∑ !!!!!!!(6.3)!

Onde! NPLC! é! o! número! total! de! equipamentos! PLC! possíveis! de! serem!

utilizados,!NIED!é!número!de!IEDs,!Rup,i!é!o!atraso!máximo!aceitável!definido!para!

o!IED!i!no!sentido!de!upstream!e!Rdown,i!é!o!atraso!máximo!aceitável!definido!para!

o! IED! i! no! sentido! de! downstream.! Considerando! a! topologia! indicada! pelo!

cromossomo!c,!NPLCu!é!o!número!de!equipamentos!PLC!utilizados,! Tup,nadj (i,AP) !é!

o!atraso!calculado!para!o!IED!i!no!sentido!de!upstream,!e!Tdown,nadj (AP, i) !é!o!atraso!

calculado!para!o!IED!i!no!sentido!de!downstream.!

O!primeiro!termo!da!equação!6.3!denota!o!ganho!em!relação!ao!número!de!

equipamentos!PLC!não!utilizados,!o!qual!pode!variar!no! intervalo! [0,!1],! sendo!

que! valor! zero! indica! que! todos! os! equipamentos! PLC! estão! sendo! utilizados!

(c=11111111111)! e! valor! 1! indica! que! nenhum! equipamento! PLC! está! sendo!

utilizado! (c=00000000000).! Nesta! última! situação,! todos! os! IEDs! tentam! se!

comunicar!direto!com!o!AP,!sem!passar!por!um!repetidor!ou!gateway.!O!segundo!

e! o! terceiro! termos! da! equação! 6.3! representam! o! ganho! obtido! pelo!

cumprimento!das!restrições!de!atraso!nos!sentidos!de!upstream!e!downstream,!

respectivamente,!observando!que!quanto!maior! e! Tdown,nadj (AP, i) !em!

relação! a! Rup,i! e! Rdown,i,! respectivamente,! (as! restrições! de! atraso! não! são!

cumpridas)!pior!será!o!desempenho!do!sistema.!!

Tup,nadj (i,AP)
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Visto!que!o!objetivo!é!minimizar!o!número!de!equipamentos!PLC!utilizados!e!

que! os! atrasos! máximos! aceitáveis! são! restrições! do! problema,! utilizouIse! a!

função!min(.)!para!fazer!com!que!o!ganho!máximo!obtido!pelo!cumprimento!da!

restrição! atraso! para! cada! IED! seja! no! máximo! 1.! Assim,! cromossomos!

(topologias)! distintos! que! atendem! a! todas! as! restrições! de! atraso! obtêm! o!

mesmo! resultado!para!os! segundo!e! terceiro! termos,! enquanto!que!o!primeiro!

termo!beneficiará!os!cromossomos!que!utilizam!menos!equipamentos!PLC.!Por!

outro! lado,! os! cromossomos! que! não! atendem! às! restrições! de! atraso! serão!

prejudicados.!Dado!que!a!soma!dos!segundo!com!o!terceiro!termos!poderá!estará!

no! intervalo! ]0,! 2.NIED],! o! algoritmo! genético! terá! como! prioridade! atender! às!

restrições! de! atraso! para! depois! procurar! a! solução! que! utiliza! menos!

equipamentos!PLC.!

Para!o!cálculo!do!atraso!de!cada!IED,!uma!vez!que!apenas!o!cromossomo!não!

é! suficiente! para! especificar! totalmente! o! subIgrafo,! inclusive! para! o! mesmo!

cromossomo!é!possível!encontrar!mais!de!um!subIgrafo,!utilizouIse!o!algoritmo!

de! Dinic! [Dinitz,! 2006]! como! artifício! para! obter,! a! partir! de! c,! um! grafo! que!

consegue!enviar!um!fluxo!de!dados!de!cada! IED!para!o!AP.!Dados!os!caminhos!

obtidos! pelo! algoritmo! de! Dinic,! calculaIse! Tup,nadj (i,AP) ! e! Tdown,nadj (i,AP) ,!

conforme!equações!5.2!e!5.4,!respectivamente.!

6.3.2.d&–&Resultados&numéricos&

Ao!longo!de!100!execuções!do!algoritmo!genético,!cada!uma!com!populações!

de!100!cromossomos,! taxa!de!mutação!de!0,01,!utilizando!o!método!de!torneio!

para! cruzamento! para! obtenção! da! nova! geração,! com! elitismo! e! com! taxa! de!

convergência! de! 0,9! como! critério! de! parada,! foram! obtidos! como! melhores!

resultados!duas!possíveis! topologias,!dadas!pelo!cromossomos!01100100001!e!

01001100001,!ambos!com!mesma!aptidão.!

A! topologia! dada! pelo! cromossomo! c=01100100001,! o! qual! indica! que! se!

deve!utilizar!os!equipamentos!R2,!R3,!R6!e!G,!apresentou!os!resultados!de!atraso!

máximo!apresentados!na!Tabela!6.9.!Tal!topologia!é!ilustrada!na!Figura!6.4.!
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a)!

!

b)!

!
Figura&6.4!–!(a)!topologia!física!e!(b)!topologia!lógica!para!c=01100100001.!

!

!

!

!

!

!
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Tabela&6.9!–!Resultados!de!atraso!calculados!para!c=01100100001.!

IED& Sentido& da&
transmissão&

Atraso&
calculado&(ms)&

Restrição&
atendida?&

632! upstream8 0,182! SIM!
downtream8 0,230! SIM!

645! upstream! 0,432! SIM!
downtream! 0,283! SIM!

646! upstream! 0,190! SIM!
downtream! 0,266! SIM!

633! upstream! 0,349! SIM!
downtream! 0,235! SIM!

634! upstream! 0,309! SIM!
downtream! I! I!

671! upstream! 0,481! SIM!
downtream! 0,711! SIM!

684! upstream! 0,771! SIM!
downtream! 1,105! SIM!

611! upstream! 1,079! SIM!
downtream! I! I!

652! upstream! 1,156! NÃO!
downtream! 0,601! SIM!

680! upstream! 0,944! SIM!
downtream! I! I!

692! upstream! 1,084! NÃO!
downtream! 0,866! SIM!

675! upstream! 1,114! SIM!
downtream! I! I!

!

Já! a! topologia! dada! pelo! cromossomo! c=01001100001,! ilustrada! na! Figura!

6.5,!indica!que!se!deve!utilizar!os!equipamentos!R2,!R5,!R6!e!G.!Os!resultados!de!

atraso!máximo!desta!topologia!estão!contidos!na!Tabela!6.10.!
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a)!

!

b)!

!
Figura&6.5!–!(a)!topologia!física!e!(b)!topologia!lógica!para!c=01001100001.!

!

!

!

!

!

!
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Tabela&6.10!–!Resultados!de!atraso!calculados!para!c=01001100001.!

IED& Sentido& da&
transmissão&

Atraso&
calculado&(ms)&

Restrição&
atendida?&

632! upstream8 0,182! SIM!
downtream8 0,230! SIM!

645! upstream! 0,432! SIM!
downtream! 0,283! SIM!

646! upstream! 0,190! SIM!
downtream! 0,266! SIM!

633! upstream! 0,349! SIM!
downtream! 0,235! SIM!

634! upstream! 0,309! SIM!
downtream! I! I!

671! upstream! 0,481! SIM!
downtream! 0,711! SIM!

684! upstream! 0,693! SIM!
downtream! 0,950! SIM!

611! upstream! 1,079! SIM!
downtream! I! I!

652! upstream! 1,156! NÃO!
downtream! 0,601! SIM!

680! upstream! 0,987! SIM!
downtream! I! I!

692! upstream! 1,084! NÃO!
downtream! 0,866! SIM!

675! upstream! 1,114! SIM!
downtream! I! I!

Como! pode! ser! observado! nos! resultados,! tanto! os! repetidores! R3! e! R5!

podem!atender!os!IEDs!684!e!680.!Desta!forma,!a!escolha!de!qual!será!utilizado!

fica! a! critério! de! outras! características,! como! por! exemplo! a! praticidade! de!

instalação!do!equipamento!no!local!definido.!!

Os!IEDs!646,!645,!632,!633!e!645!devem!ser!conectados!diretamente!ao!AP,!

pois,!embora!existam!caminhos!nos!quais!as!taxas!de!transmissões!são!maiores,!

a!utilização!destes!implica,!ou!no!acréscimo!de!mais!um!equipamento!no!sistema,!

ou! na! sobrecarga! de! um! equipamento.! Este! último! ocorre! quando! o! caminho!

utiliza!um!equipamento!que!já!está!sendo!utilizado!por!outros!IEDs.!

Já!para!os!IEDs!692!e!652,!notaIse!que!a!topologia!sob!análise!não!é!capaz!de!

atender! aos! requisitos! de! atraso! máximo! quando! todas! as! aplicações! que! os!

utilizam!enviam!mensagens!simultaneamente.!Isto!ocorre!devido!ao!acumulo!de!

carga! nos! roteadores! R2! e! R6,! os! quais! são! utilizados! pelos! IEDs! 692! e! 652,!

respectivamente.!Para!contornar!este!problema,!podeIse!refazer!o!planejamento!
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considerando! outra! tecnologia! de! transmissão! de! dados,! podendo! inclusive!

utilizar!a!própria!tecnologia!PLC!mas!com!um!padrão!distinto!e!com!outras!faixas!

de!frequência;!ou!utilizar!algum!mecanismo!de!controle!de!QoS!que!garanta!que!

a! aplicação! de! proteção! terá! seus! critérios! de! QoS! atendidos,! utilizando! uma!

política! que! a! dê! prioridade.! Contudo,! para! este! segundo! caso,! é! necessário!

primeiramente! analisar! se! a! rede! planejada! tem! a! capacidade! de! atender! os!

requisitos! de! atraso! máximo,! quando! somente! a! aplicação! de! controle! está!

transmitindo!dados.!

Neste!sentido,!foram!obtidos!os!resultados!de!atrasos!dos!dois!cromossomos!

utilizando! como! entrada! somente! a! quantidade! de! dados! e! as! restrições! de!

atrasos!máximos!da!aplicação!de!proteção.!Os!resultados!para!os!cromossomos!

01100100001! e! 01001100001! são! apresentados! nas! tabelas! 6.11! e! 6.12,!

respectivamente.!

Tabela&6.11&–&Resultados!de!atraso!calculados!para!c=01100100001!considerando!

somente!a!aplicação!de!proteção.&

IED& Sentido& da&
transmissão&

Atraso&
calculado&(ms)&

Restrição&
atendida?&

632! upstream8 0,182! SIM!
downtream8 0,230! SIM!

645! upstream! 0,196! SIM!
downtream! 0,283! SIM!

646! upstream! 0,190! SIM!
downtream! 0,266! SIM!

633! upstream! 0,180! SIM!
downtream! 0,235! SIM!

634! upstream! I! I!
downtream! I! I!

671! upstream! 0,417! SIM!
downtream! 0,711! SIM!

684! upstream! 0,559! SIM!
downtream! 1,105! SIM!

611! upstream! I! I!
downtream! I! I!

652! upstream! 0,398! SIM!
downtream! 0,601! SIM!

680! upstream! I! I!
downtream! I! I!

692! upstream! 0,572! SIM!
downtream! 0,866! SIM!

675! upstream! I! I!
downtream! I! I!
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Tabela&6.12&–&Resultados!de!atraso!calculados!para!c=01001100001!considerando!

somente!a!aplicação!de!proteção.&

IED& Sentido& da&
transmissão&

Atraso&
calculado&(ms)&

Restrição&
atendida?&

632! upstream8 0,182! SIM!
downtream8 0,230! SIM!

645! upstream! 0,196! SIM!
downtream! 0,283! SIM!

646! upstream! 0,190! SIM!
downtream! 0,266! SIM!

633! upstream! 0,180! SIM!
downtream! 0,235! SIM!

634! upstream! I! I!
downtream! I! I!

671! upstream! 0,417! SIM!
downtream! 0,711! SIM!

684! upstream! 0,493! SIM!
downtream! 0,950! SIM!

611! upstream! I! I!
downtream! I! I!

652! upstream! 0,398! SIM!
downtream! 0,601! SIM!

680! upstream! I! I!
downtream! I! I!

692! upstream! 0,572! SIM!
downtream! 0,866! SIM!

675! upstream! I! I!
downtream! I! I!

!

Com!base!nos!resultados!apresentados!nesta!análise,!concluiuIse!que,!para!o!

cenário!em!questão,!são!necessários!3!repetidores!e!um!gateway!para!atender!os!

requisitos! de! QoS! das! aplicações,! sendo! necessário! um! mecanismo! que!

implemente!uma!política!de!gerência!de!QoS,!que!garanta!que!as!mensagens!da!

aplicação!de!proteção!terão!prioridade!em!relação!às!mensagens!da!aplicação!de!

qualidade!de!energia.!

Adicionalmente,!observando!os!resultados!das!tabelas!6.9!e!6.10,!notaIse!que!

o! atraso!máximo! calculado! é! sempre! inferior! à! restrição! de! atraso!máximo! da!

aplicação! de! qualidade! de! energia.! Desta! forma,! entendeIse! que!mesmo! que! a!

aplicação! de! qualidade! tenha! suas! mensagens! enviadas! por! último,! ainda! sim!

estas! mensagens! serão! recebidas! dentro! do! tempo! máximo! aceitável.! Nesta!
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situação,!podeIse!empregar!uma!política!simples,!que!sempre!envia!primeiro!as!

mensagens!da!aplicação!de!proteção.!

Em!situações!distintas,!nas!quais!os!atrasos!máximos!não!são!atendidos!para!

todas! as! classes,! será! necessário! utilizar! uma! política! mais! apropriada,! que!

gerencie!o!compartilhamento!das!taxas!de!transmissões!dos!links.!Tais!situações!

ocorrem!quando!a!taxa!de!transmissão!dos!links!não!é!suficiente,!ou!por!não!ser!

possível! encontrar! uma! solução! que! atenda! todas! as! aplicações,! ou! porque! o!

número! de! aplicações! do! Smart8 Grid! cresceu! além! do! que! foi! planejado.! Para!

estas! situações,! podemIse! utilizar! os!modelos! de! PMD! demonstrados! na! seção!

5.4.!

6.3.3&–&DEFINIR&A&POLÍTICA&DE&CONTROLE&DE&COMPARTILHAMENTO&DE&

TAXA&DE&TRANSMISSÃO&

Visando! a! obter! uma! política! de! controle! que! compartilha! a! taxa! de!

transmissão! dos! links! entre! as! aplicações! das! três! classes! definidas! para! este!

estudo!de!caso,!aplicamIse!os!modelos!markovianos!de!decisão!apresentados!na!

seção!5.4,!modelo!nãoIpreemptivo!e!modelo!preemptivo.!!

A!Tabela!6.13!apresenta!os!valores!numéricos!utilizados!para!parametrização!

dos! modelos.! Tais! valores! foram! obtidos! a! partir! da! análise! de! cada! tipo! de!

aplicação!(Tabela!6.2).!

Tabela&6.13!–!Parâmetros!e!seus!valores!numéricos.&

Parâmetro& Valor&
k8 3!
T18 321!Kbits/s!
T28 13,44!Kbits/s!
T38 8,064!Kbits/s!
λ18 500!mensagens/s!
λ28 300!mensagens/s!
λ38 100!mensagens/s!
μ18 1000!mensagens/s!
μ28 30!mensagens/s!
μ38 60!mensagens/s!
c18 1!
c28 0,6!
c38 0,2!

!
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Para! realizar! o! cálculo! da! política! ótima! de! cada! modelo,! utilizouIse! o!

Algoritmo!de!Iteração!de!Valores![Tijms,!2003].!Como!resultado,!obtiveramIse!as!

políticas!Rnp!e!Rp,!as!quais!decorrem!dos!modelos!nãoIpreemptivo!e!preemptivo,!

respectivamente.! Em! seguida,! aplicouIse! o! Algoritmo! de! SobreIRelaxação!

Sucessiva![Tijms,!2003]!para!obtenção!dos!vetores!de!probabilidades!de!estados!

estacionários,!sendo!πnp!e!πp!os!vetores!obtidos!quando!o!sistema!é!submetido!a!

política! Rnp! ou! Rp,! respectivamente.! Ambos! os! algoritmos! foram! aplicados!

utilizando! a! biblioteca! de! modelagem! estocástica! denominada! ModEsto,!

desenvolvida!em!linguagem!C++![Andrade!et!al,!1997].!

A! fim! de! avaliaremIse! os! benefícios! de! Rnp! e! Rp,,! compararamIse! as! duas!

políticas! com! uma! do! tipo! FIFO! (FirstLInLFirstLOut),! usando! como! métrica! de!

comparação! a! probabilidade! de! bloqueio! para! uma! mensagem! de! uma!

determinada!classe!de!prioridade.!As!probabilidades!foram!calculadas!como:!

Pi (R) = π R (s)
Psd>0   ∀s,d∈S
d=(n1,n2 ,...,nk ,ev=i)
{A(d )=0}∈R

∑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(6.4)!

A! equação! 6.4! indica! que! a! probabilidade! de! bloquear! uma! mensagem! da!

classe! i! quando! uma! política! R! está! em! uso! é! calculada! como! a! soma! das!

probabilidades!dos!estados!s!em!que,!se!ocorre!uma!chegada!de!uma!mensagem!

da!iIésima!classe,!o!sistema!muda!para!o!estado!d!onde!a!mensagem!é!rejeitada,!

A(d)=0.!

Com! o! intuito! de! avaliar! a! coerência! dos! resultados! apresentados! pelas!

políticas!obtidas,!utilizouIse!um!modelo!M/M/m/B!de!teoria!de!filas![Jain,!1991]!

para!se!calcular!a!probabilidade!de!bloqueio!das!mensagens!da!classe!de!maior!

prioridade,!observando!que,!com!Rp,!as!mensagens!desta!classe!são!transmitidas!

como! se! fossem! as! únicas! mensagens! trafegando! pela! rede! de! dados.! λ1! e! μ1!

foram!utilizados!para!definir!as!taxas!de!chegada!e!de!serviço,!respectivamente,!e!

se!calculou!m!e!B!como! ,!o!maior!número!possível!de!mensagens!de!alta!

prioridade! sendo! transmitidas! simultaneamente.! Os! resultados! do! modelo!

M/M/m/B!demonstraram!que!a!política!Rp!tem!funcionado!como!esperado,!uma!

vez!que!os!resultados!de!probabilidade!de!bloqueio!calculados!para!a!primeira!

T /T1!" #$
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classe!de!prioridade!usando!o!modelo!M/M/m/B!e!a!política!Rp!são!exatamente!

os!mesmos.!

Além! disto,! podeIse! entender! que! a! probabilidade! de! bloqueio! obtida! pela!

política!Rp!é!um!limitante!inferior!e!que,!como!isto,!a!probabilidade!de!bloqueio!

para! a! política!Rnp! não! pode! ser! inferior! a! de!Rp.! PensandoIse! em! estabelecer,!

também,! um! limitante! superior,! podeIse! assumir! que! a! probabilidade! de!

bloqueio! obtida! tanto! por!Rnp! e!Rp,! para! a! classe! 1! não! deve! ser! maior! que! a!

probabilidade!calculada!quando!se!utiliza!a!política!FIFO.!!

Como!pode! ser!observado!nos! resultados!apresentados!na!Figura!6.6,! estes!

limitantes! superior! e! inferior! para! a! probabilidade! de! bloqueio! da! primeira!

classe! de! prioridade! são! respeitados,! o! que! leva! a! concluir! que,! mesmo! sem!

estabelecer!limitantes!para!as!demais!classes,!os!resultados!estão!coerentes.!

A! Figura! 6.6! apresenta! as! probabilidades! de! bloqueio! para! cada! tipo! de!

mensagem,!utilizandoIse!cada!uma!das!políticas,!variando!a!taxa!de!transmissão!

total!do!link!de!1,5Mbits/s!para!500Kbits/s.!As!linhas!marcadas!com!Δ!indicam!

os!resultados!obtidos!aplicando!a!política!Rnp,!enquanto!que!a!marcação!☐!indica!
os! resultados! aplicando! a! política! Rp! e! a! marcação! •! indica! os! resultados!

aplicando!a!política!FIFO.!

Uma! vez! que! as! mensagens! de! alta! prioridade! estão! relacionadas! à!

integridade! do! próprio! Smart8 Grid,! nos! casos! extremos! de! congestionamento,!

onde!a!capacidade!de!transmissão!dos!dados!é!reduzida!drasticamente,!a!política!

deve!garantir!que!as!mensagens!de!alta!prioridade!terão!seus!requisitos!de!QoS!

atendidos! ao! máximo,! mesmo! que! isto! represente! que! as! aplicações! de! mais!

baixa!prioridade!ficarão!em!situação!de!starvation.!Tal!comportamento!pode!ser!

observado,! por! exemplo,! quando! a! taxa! de! transmissão! total! do! link! é! de!

500Kbits/s,!onde!as!políticas!Rp!e!Rnp!atuam!evitando!que!as!mensagens!de!alta!

prioridade!sejam!bloqueadas,!mantendo!a!probabilidade!de!bloqueio!destas!em!

33,33%,! enquanto!que! com!a!política!FIFO!a!probabilidade!de!bloqueio!para! a!

mesma! classe! é! de! 96,07%.! Por! outro! lado,! observaIse! que! para! a! classe! de!

menor! prioridade,! a! probabilidade! de! bloqueio! foi! 100%! e! 93,06%! para! as!
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políticas! Rnp! e! Rp,! respectivamente,! em! contraste! à! probabilidade! de! 0,63%!

obtida!com!a!aplicação!da!política!FIFO.!

&

Figura&6.6!–!Probabilidades!de!bloqueio!quando!a!taxa!de!transmissão!total!varia!de!
1,5Mbits/s!para!500Kbits/s.!

A!principal!diferença!entre!a!utilização!da!política!Rnp!ou!Rp!pode!ser!notada!

quando!se!observam!as!classes!de!menor!prioridade.!Para!a!política!Rp,!os!picos!

de! probabilidade! de! bloqueio! presentes! para! as! classes! de! prioridade! 2! e! 3!

denotam!as!situações,!onde!a!probabilidade!de!realizar!uma!preempção!em!uma!

mensagem!destas!classes!é!maior.!Estas!situações!se!caracterizam!quando!a!taxa!

de!transmissão!total!do!link!compartilhado!se!aproxima!de!um!valor!múltiplo!da!

quantidade!de!taxa!de!transmissão!exigida!pela!aplicação!de!alta!prioridade,!isto!

é,!T! se! aproxima! de!nT1,! onde!n∈Z*+.! Para! o! exemplo! dado,! os! picos! estão! em!

642Kbits/s,!963Kbits/s!e!1284Kbits/s.!

Por! outro! lado,! aplicandoIse! a! política!Rnp,! quando!T! se! aproxima!de!nT1,! é!

necessário!rejeitar!todas!as!mensagens!de!menor!prioridade!para!garantir!que!as!

de! alta! prioridade! serão! atendidas! ao! máximo.! Isto! ocorre! dado! Rnp! ter! a!

característica!de!reservar!parte!da!quantidade!total!da!taxa!de!transmissão!para!

as! mensagens! de! alta! prioridade! a! fim! de! evitar! que! estas! sejam! bloqueadas!

Porém,! visto! que! Rnp! pondera! o! prejuízo! de! um! bloqueio! de! cada! tipo! de!



! 96!

mensagem! pelo! custo! ci! associado,! rejeitar! todas! as! mensagens! de! menor!

prioridade!pode!se!tornar!mais!custoso!do!que!aceitar!que!algumas!mensagens!

de!alta!prioridade!sejam!bloqueadas.!Por!este!motivo,!para!os!valores!numéricos!

utilizados,! próximo! a! T=642Kbits/s,! 963Kbits/s! e! 1284Kbits/s,! a! política! Rnp!

possui! resultados!de!probabilidade!de!bloqueio!próximos! aos!da!política! FIFO.!

Isto! indica! que! a! parcela! do! custo! total! incorrido! ao! sistema! pelo! bloqueio! de!

mensagens!de!alta!prioridade!não!decrementa!significativamente!caso! todas!as!

mensagens! de! menor! prioridade! sejam! rejeitadas.! Entretanto,! nos! intervalos!

(1250Kbits/s,! 1150Kbits/s),! (950Kbits/s,! 750Kbits/s)! e! (6000Kbits/s,!

500Kbits/s)! a! parcela! do! custo! total! incorrido! as! sistema! pelo! bloqueia! de!

mensagens! de! alta! prioridade! supera! as! demais! parcelas.! Nestes! intervalos! os!

resultados!de!Rnp!se!aproximam!dos!resultados!de!Rp.!

Para!que!a!política!Rnp!sempre!tenha!resultados!de!probabilidade!de!bloqueio!

de!mensagens!de!alta!prioridade!próximos!aos!de!Rp,!deveIse!aumentar!o!custo!

c1.! Contudo,! isto! implicaria! em!bloquear,! praticamente,! todas! as!mensagens!de!

menor!prioridade.!

Em!relação!à!estrutura!das!políticas,! a!Figura!6.7!apresenta!um!gráfico!que!

descreve! a! política! Rnp! quando! a! taxa! de! transmissão! total! do! link! é! de!

800Kbits/s.!O!eixo!horizontal!indica!a!ocupação!da!taxa!total!de!transmissão!do!

link,! ,!e!o!eixo!vertical! indica!a!ação!a!ser!tomada,!A(s),!sendo!que!o!

valor!0!indica!que!a!mensagem!deve!ser!rejeitada,!enquanto!que!o!valor!1!indica!

que!a!mensagem!deve!ser!aceita.!

!

!
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!

Figura&6.7&–!Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=800Kbists/s.&

Para!T=800Kbits/s,!cada!mensagem!de!alta!prioridade!necessita!de!40,125%!

da! taxa! total! de! transmissão.! Sendo! assim,! quando! a! ocupação! é! maior! que!

59,875%,! não! é! possível! aceitar! nenhuma! mensagem! da! classe! 1,! entretanto!

podeIse!aceitar!mensagens!das!classes!2!ou!3,!sem!interferir!na!probabilidade!de!

bloquear!mensagens!da!classe!1.!!

Em! relação! às!mensagens! da! classe! de!média! prioridade,! nos! intervalos! de!

57,9%!a!59,875%!e!de!17,8%!a!19,75%!todas!as!mensagens!desta!classe!devem!

ser! rejeitadas,! visto! que! nestes! intervalos! a! probabilidade! de! bloquear! uma!

mensagem!de!alta!prioridade,!dado!que!uma!mensagem!de!média!prioridade!foi!

aceita!anteriormente,!é!elevada.!

Já! para! as! mensagens! da! classe! de! menor! prioridade,! a! ação! deve! ser!

escolhida!observando!o! impacto!que!essa!decisão!acarreta!na!probabilidade!de!

bloquear!mensagens!das!classes!de!prioridades!mais!altas.!Por!isso,!a!quantidade!

de! intervalos,! dentro! dos! quais! se! deve! rejeitar! as! mensagens! de! baixa!

prioridade,!é!maior.!

!
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!

Figura&6.8!–!Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=800Kbists/s.&

No! caso! da! política! preemptiva! Rp,! as! mensagens! de! alta! prioridade! serão!

aceitas!enquanto!a!ocupação!da!taxa!de!transmissão!total,!considerando!apenas!a!

quantidade! de!mensagens! de! alta! prioridade! sendo! transmitidas,! ,! for!

menor!que!59,875%.!UtilizaIse! este! cálculo!de!ocupação! como!parâmetro!para!

definir!se!uma!mensagem!da!classe!1!deve!ou!não!ser!aceita,!visto!o!sistema!ter!a!

capacidade!de!realizar!a!preempção!quando!necessário.!Para!as!demais!classes,!

utilizaIse!a!ocupação!total!como!parâmetro!para!a!tomada!de!decisão.!!

Outra! característica! de!Rp,! dado! a! possibilidade! de! preempção,! é! que,! para!

decidir! se! uma! mensagem! das! classes! 2! a! k! deve! ou! não! ser! aceita,! não! é!

necessário!observar!a!probabilidade!de!bloqueio!da!classe!de!maior!prioridade.!

Sendo! assim,! as! mensagens! da! segunda! classe! serão! aceitas! enquanto! houver!

taxa! de! transmissão! disponível! suficiente! para! atender! às! requisições! desta!

classe!(similar!a!como!ocorre!para!a!primeira!classe,!quando!se!utiliza!a!politica!

Rnp).!Para!aceitar!as!mensagens!da!terceira!classe,!observaIse!apenas!o!impacto!

que! tal! decisão! acarreta! na! probabilidade! de! bloquear!mensagens! da! segunda!

classe.!A!estrutura!descrita!para!a!política!Rp!é!apresentada!na!Figura!6.8.!

Observando!que,!em!relação!à!ocupação!da!taxa!de!transmissão!total!do!link,!

cada!classe!de!prioridade!possui!um!conjunto!de!intervalos!para!os!quais!se!deve!

aceitar!as!mensagens,!podeIse!concluir!que!a!política!ótima!possui!uma!estrutura!

no!formato:!!

!

T n1T1( )−1

Wbi1
≤Wei1

≤Wbi 2
≤Wei 2

≤ ... ≤Wbiwi
≤Weiwi
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onde!Wbin! e!Wein! indicam,! respectivamente,! o! início! e! o! fim! do! nIésimo!

intervalo! de! aceitação! de!mensagens! da! iIésima! classe! de! prioridade.! A! fim!de!

corroborar!com!esta!conclusão,!os!demais!resultados!para!valores!diferentes!de!

T!são!apresentados!no!Apêndice!B.!

A! vantagem! em! utilizarIse! esta! estrutura! para! definir! a! política! ótima,! seja!

preemptiva!ou!não,!consiste!no!fato!de!que,!para!a!implementação!da!tomada!de!

decisão!nos!equipamentos!da!rede!de!comunicação!de!dados,!é!suficiente!que!se!

construa!um!algoritmo!que!verifica!se!a!ocupação!atual!do! link!de! transmissão!

está!ou!não!dentro!de!um!intervalo! .!

6.4&–&CONSIDERAÇÕES&FINAIS&

Este! capítulo! apresentou! um! estudo! de! caso! no! qual! foi! demonstrado! a!

utilização!e!a!pertinência!dos!modelos!e!da!estratégia!propostos.!ObservaIse!que!

realizar!o!planejamento!da!rede!de!comunicação!de!dados!para!um!certo!cenário,!

objetivando!a!implantação!de!um!Smart8Grid,!!é!um!processo!complexo!que!exige!

que!a!equipe!responsável!pelo!mesmo!tenha!amplo!conhecimento!sobre!sistemas!

elétricos!e!redes!de!comunicação!de!dados.!

EvidenciaIse!que!a! adequada! caracterização!das! aplicações!do!Smart8Grid! é!

fundamental! para! o! sucesso! da! aplicação! da! estratégia,! assim! como! para! a!

aplicação!de!qualquer!solução!que!visa!prover!informações!sobre!como!atender!

aos! requisitos! de! QoS! das! referidas! aplicações.! Desta! forma,! deveIse! destinar!

para!esta!atividade!uma!apropriada!proporção!de!tempo!do!cronograma!total!de!

atividades!para!planejamento!do!Smart8Grid.!

Os! resultados! obtidos! com! a! política! FIFO! para! a! classe! de! mensagens! de!

maior! prioridade,! demonstram! a! necessidade! de! terIse! algum! método! para!

gerência! de! QoS,! para! que,! nos! casos! de! congestionamento! da! rede! dados,! as!

aplicações!mais!importantes!continuem!operacionais.!

!

! &

(Wbin
,Wein
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CAPÍTULO&7&–&CONCLUSÕES,&CONTRIBUIÇÕES&E&TRABALHOS&

FUTUROS&

7.1&–&CONCLUSÕES&

Este!trabalho!apresentou!a!concepção!e!o!desenvolvimento!de!uma!estratégia!

para! planejamento! e! controle! otimizados! de! redes! de! comunicação! de! dados!

para!Smart8Grid.!A!hipótese!inicial!estimou!que,!dadas!as!características!da!rede!

de!distribuição!de!energia!elétrica,!incluindo!sua!topologia!e!seus!dispositivos,!a!

tecnologia! de! transmissão! de! dados! a! ser! implementada! e! o! conjunto! de!

aplicações! que! que! serão! utilizadas! no! Smart8 Grid,! é! possível! realizar! o!

planejamento! e! a! otimização! da! topologia! da! rede! de! comunicação! de! dados,!

visando! a! atender! às! restrições! de! QoS! das! referidas! aplicações,! aplicandoIse,!

para! tanto,! teoria! de! Grafos! para!modelar! o! problema.! Em! seguida,! utilizando!

teoria! de! Processos!Markovianos! de! Decisão,! podeIse! calcular! a! política! ótima!

que!compartilha!os!links!de!transmissão!entre!as!aplicações;!e!combinando!estes!

dois! modelos,! é! possível! traçar! uma! estratégia! que! sistematiza! o! processo! de!

elaboração!da!rede!de!comunicação!de!dados!mais!adequada!para!a!implantação!

do!Smart8Grid.!

A!fim!de!tornar!tal!processo!sistemático,!a!estratégia!proposta!se!baseou!em!

dois! questionamentos! essenciais! a! qualquer! Smart8 Grid:! (i)! qual! a! melhor!

topologia!da!rede!de!comunicação!de!dados,!dado!as!diversas!características!do!

sistema?;! e! (ii)! como!gerenciar!a! capacidade!de! transmissão!de!dados!da! rede,!

visando!que!os!requisitos!de!QoS!sejam!atendidos?!

Com! base! no! estudo! de! caso! realizado,! observouIse! que! o! processo! de!

concepção!de!uma!rede!de!comunicação!de!dados!para!Smart8Grids!é!complexo!e!

exige!um!grande!esforço!por!parte!da!equipe!responsável,!o!qual!deve!envolver!

profissionais! com! profundo! conhecimento! de! sistemas! elétricos! e! rede! de!

comunicações!de!dados;! e!que!a!aplicação!da!estratégia!proposta! conduz!a!um!

conjunto! de! informações! (entre! as! quais! estão! os! requisitos! das! aplicações,! as!

topologias! possíveis,! o! atraso! estimado! para! o! envio! das! mensagens,! a!

probabilidade!de!bloqueio!das!mensagens!e!a!estrutura!das!políticas!de!controle!
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dos! links),!o!qual!pode!ser!utilizado!para!que!a! tomada!de!decisão!sobre!como!

deverá! ser! a! rede! de! comunicação! de! dados! seja! devidamente! fundamentada,!

permitindo!assim!a!economia!de!recursos!financeiros!e!tempo!de!trabalho.!Desta!

forma,! entendeIse! que! a! hipótese! foi! validada! e! que! o! objetivo! principal! desta!

tese!foi!alcançado.!

Uma!vez!que!as!particularidades!das!tecnologias!de!transmissão!de!dados!são!

condensadas!nas!matrizes!de!taxas!de!transmissão,!concluiIse!que!o!modelo!de!

grafos!é!genérico!o!suficiente!para!que!possa!ser!aplicado!para!o!planejamento!

de!topologia!de!redes!de!dados!utilizando!diversas!tecnologias!de!transmissão!de!

dados!distintas,!tais!como!mesh!WiFi,!WiMax!e!redes!ópticas.!!

Os! resultados! de! probabilidade! de! bloqueio! obtidos! durante! o! estudo! das!

políticas! de! controle! de! alocação! da! taxa! de! transmissão! demonstram! que! a!

política! do! tipo! preemptiva! é! mais! apropriada! para! o! cenário! de! Smart8 Grids,!

visto!que!reduzem!a!probabilidade!de!bloqueio!das!mensagens!mais!importantes!

o!máximo!possível;!enquanto!mantém!um!mínimo!de!serviço!para!as!aplicações!

menos! importantes.! Contudo,! ressalvaIse! que! a! implementação! desta! política!

exigirá!que!se!utilizem!protocolos!e!soluções!com!suporte!à!preempção,!tal!como!

o!MPLS8[Rahman!et!al,!2008].!

Pela!revisão!bibliográfica!realizada,!é!evidenciado!que!existem!diversas!áreas!

de! pesquisa! em! aberto,! incluindo! desde! soluções! para! novos! dispositivos!

elétricos! necessários! para! a! integração! dos! diferentes! sistemas! de! geração! e!

transmissão,! até! o! desenvolvimento! e! implementação! de! sistemas! de!

comunicação!de!dados!que!proporcionem!uma!adequada!troca!de!dados!entre!os!

atores!dos!Smart8Grids.!

Um! dos! principais! focos! de! estudo! é! a! elaboração! e! padronização! das!

aplicações!dos!Smart8Grids!e!seus!requisitos!de!QoS.!Embora!diversos!padrões!já!

existentes!estejam!sendo!amplamente!utilizados,!estes!não!contemplam!todas!as!

particularidades!dos!Smart8Grids.!Por!exemplo,!neste!trabalho!foi!utilizado!a!IEC!

61850!na!elaboração!do!estudo!de!caso,!porém!não!foi!observado!neste!padrão!a!

informação! sobre! importância! das! aplicações,! a! qual! é! fundamental! para! os!

modelos!propostos!nesta!tese!e!para!todas!as!outras!soluções!para!gerência!de!
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QoS! presentes! na! literatura! atual.! A! ausência! desta! informação! advém! do! fato!

que! a! IEC! 61850! foi! elaborada! para! o! desenvolvimento! de! sistemas! de!

comunicação! de! dados! específicos! para! a! automação! de! subestações,!

pressupondo! que! a! rede! de! dados! deve! atender! a! toda! a! demanda!

simultaneamente.! Contudo,! para! Smart8 Grids,! tal! pressuposto! não! é! aceitável!

dada!a!escala!dos!sistemas.!

Embora! ainda! não! estejam! com! todas! as! características! que! os! definem!

implementadas,! os! Smart8 Grids! já! são! uma! realidade! que! atraem! diversos!

investimentos! dos! setores! público! e! privado.! Isto! ocorre! em! função! da!

importância!que!a!energia!elétrica!possui!para!a!sociedade!atual!e!da!condição!de!

sobrecarga! em! que! encontramIse! os! sistemas! de! geração,! transmissão! e!

distribuição! de! energia! elétrica,! que! obrigam! que! tais! sistemas! sejam!

modernizados,!de!forma!a,!primordialmente,!aumentar!a!eficiência!energética!e!a!

confiabilidade,! incorporar!novas! fontes!renováveis!e! limpas,! incluindo!a!microI

geração!distribuída,!e!de!reduzir!a!emissão!de!gases!causadores!do!efeito!estufa.!

Por! fim,! os! resultados! obtidos! com! os!modelos! de! PMD! corroboram! com! a!

ideia!da!necessidade!de!um!controle!de!QoS!para!Smart8Grids,!visto!que,!quando!

se! aplica! a! política! FIFO,! as! mensagens! mais! importantes,! as! quais! estão!

relacionadas!às!aplicações!que!garantem!a!integridade!do!sistema!e!do!serviço!de!

energia! elétrica,! são! praticamente! todas! bloqueadas! nos! casos! de!

congestionamento!da!rede!de!comunicação!de!dados.!

7.2&–&CONTRIBUIÇÕES&DA&TESE&

Ao! cumprir! os! objetivos! almejados,! este! trabalho! oferece! uma! série! de!

contribuições,!com!destaque!para:!

• A! concepção! e! o! desenvolvimento!de! uma! estratégia! de! planejamento! e!

controle!otimizados!de!redes!de!comunicação!de!dados!para!Smart8Grids,!

a!qual!torna!sistemático!o!processo!de!elaboração!da!rede!de!dados!mais!

adequada;!

• A!elaboração!de!um!modelo!de!grafo,!a!partir!do!qual!é!possível!planejar!a!

topologia!da!rede!de!comunicação!de!dados!visando!ao!cumprimento!dos!
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requisitos! de! QoS! das! aplicações,! utilizando! técnicas! de! busca! de! subI

grafos!para!otimização!da!referida!rede;!

• Os!modelos!de!PMD!desenvolvidos!para!obtenção!de!políticas!ótimas!para!

controle!do!compartilhamento!da! taxa!de! transmissão!da!rede!de!dados!

para! a! transmissão! das! mensagens! das! diversas! aplicações! dos! Smart8

Grids,!considerando!os!seus!requisitos!de!QoS;!

• Estes!modelos!desenvolvidos!possuem!alto!grau!de!generalização,!o!que!

permite! que! a! estratégia! ou! que! os! modelos! individualmente! sejam!

aplicados! considerando! diversas! tecnologias! de! transmissão! de! dados!

distintas!e,!ainda,!que!sejam!aplicados!em!outros!cenários!além!de!Smart8

Grids;!

• Os!modelos! e! a! estratégia! possuem! caráter! prático,! o! que! permite! que!

possam!ser!utilizados!pelas!empresas!do!setor!elétrico!como!ferramentas!

para!o!planejamento!de!Smart8Grids;!!

• O! levantamento! atual! do! estadoIdaIarte! e! os! modelos! propostos! dão!

subsídios! para! o! desenvolvimento! de! projetos! de! pesquisa! na! área! de!

Smart8 Grids,! assim! como! para! a! formação! de! Recursos! Humanos!

especializados;!

• O! caráter! interinstitucional! da! pesquisa,! envolvendo! diretamente!

pesquisadores! do! Programa! de! PósIGraduação! em! Engenharia! Elétrica!

(PPGEE)! da! Universidade! Federal! do! Pará! (UFPA)! e! do! Laboratório! de!

Matemática! e! Computação! Aplicada! (LAC)! do! Instituto! Nacional! de!

Pesquisas! Espaciais! (INPE),! reforça! a! cooperação! técnica! entre! as! duas!

instituições;!

• As! publicações! geradas! tendo! como! base! esta! pesquisa,! as! quais! se!

constituem!em!excelente!forma!de!divulgação!do!trabalho!à!comunidade!

acadêmica.!Com!resultados!diretos!desta!tese,!elaborouIse!o!artigo:!!

o M.! S.! da! Silva,! C.! R.! L.! Francês,! J.! C.! W.! A.! Costa,! D.! L.! C.,! N.! L.!

Vijaykumar!e!S.!V.!de!Carvalho,!“QoS!Management!in!Smart!Grids:!a!

Markovian!Approach”,!Journal!of!Microwaves,!Optoelectronics!and!

Electromagnetic!Applications,!2014!(aceito!para!publicação);!

E!com!resultados!indiretos,!publicouIse!os!artigos:!



!104!

o J.!Cardoso,!J.!J.!Ferreira!Jr.,!M.!S.!da!Silva,!A.!L.!de!Santana!e!C.!R.!L.!

Francês,! "Green! Markov! ! Uma! abordagem! híbrida! de! Política!

Markoviana!e! Simulação!Discreta!para!Planejamento!de!Alocação!

de! Usuários! em! Redes! Macro/Femto",! WPerformance! I! XIII!

Workshop! em! Desempenho! de! Sistemas! Computacionais! e! de!

Comunicação,! Congresso! da! Sociedade!Brasileira! de! Computação,!

Brasília,!Julho!de!2014;!

o D.!L.!Cardoso,!A.!L.!de!Santana,!M.!S.!da!Silva,!C.!R.!L.!Francês,!J.!C.!

W.!A.! Costa,! S.! V.! de!Carvalho! e!N.! L.! Vijaykumar,! “GreenIMarkov!

models! I! new! optimization! strategies:! a! case! study! for! user!

allocation! in! coIchannel! macro/femto! networks”,! Journal! of!

Microwaves,!Optoelectronics!and!Electromagnetic!Applications,!V.!

11,!pp.!267I282,!2012.!

7.3&–&TRABALHOS&FUTUROS&

Como!sugestões!de!trabalhos!futuros,!destacam!–se:!

• Análise! e! desenvolvimento! de!métodos! otimizados! para! o! problema! de!

busca!do!subIgrafo!do!modelo!para!planejamento!da!topologia!da!rede!de!

comunicação! de! dados.! Nesta! tese,! utilizouIse! um! método! que! utiliza!

algoritmos!genéticos!e!algoritmo!de!maximização!de!fluxo!(Algoritmo!de!

Dinic)!a!fim!de!se!obter!resultados!para!serem!utilizados!na!avaliação!da!

estratégia! proposta.! Contudo,! não! foi! realizada! uma! análise! sobre! a!

eficiência! (utilização! dos! recursos! computacionais,! tempo! de!

processamento! e! capacidade! de! obtenção! de! resultados! ótimos)! deste!

método.!SugereIse!que!o!trabalho!apresentado!em![Lee!et!al,!2012]!possa!

ser!utilizado!para!o!determinado!fim;!

• De!modo!análogo!ao!item!anterior,!propõemIse!a!análise!da!escalabilidade!

dos! algoritmos! clássicos! para! cálculo! das! políticas! ótimas! dos! PMD,! em!

função! do! número! de! classes! de! prioridade! e! de! estados! do! sistema,! e!

desenvolvimento! de! soluções! para! quando! tais! algoritmos! clássicos! não!

se!adequam!ao!problema;!



!105!

• A! análise! e! possível! adaptação! da! estratégia! proposta,! para! o!

desenvolvimento!de!redes!de!comunicações!de!dados!com!redundâncias,!

visando!a!aumentar!confiabilidade!do!sistema.!É!possível!que,!a!partir!da!

análise! e! identificação! dos! pontos! de!maior! vulnerabilidade,! incluamIse!

restrições!no!problema!de!busca!do!subIgrafo!que!garantam!que!existirão!

dois!ou!mais!caminhos!possíveis!entre!os!IEDs!e!o!AP;!

• O! desenvolvimento! de! modelos! de! simulações! que! possam! ser!

incorporados!a!estratégia!proposta,!objetivando!contemplar!a!análise!do!

overhead!gerado!pelos!protocolos!das!diversas!camadas!da!rede!de!dados.!!

!

&

! &
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APÊNDICE&A&

A.1&–&MODELOS&UTILIZADOS&PARA&CÁLCULO&DAS&TAXAS&DE&TRANSMISSÃO&

Segundo! [Thayoob! et! al,! 2010],! para! um! cabo! de! transmissão! de! energia!

elétrica!do!tipo!XLPE!construído!conforme!geometria!apresentada!na!Figura!A1,!

onde! r1,! r2,! r3,8 r4,! r5,! r68 e! r7! são! os! raios! do! condutor! principal,! da! tela!

semicondutora! do! condutor! principal,! da! camada! de! isolamento! XLPE,! da! tela!

semicondutora! do! isolamento,! da! tela! de! cobertura! semicondutora,! da! tela!

metálica!e!da!cobertura!de!PVC,!respectivamente,!a!impedância!(Z)!e!admitância!

(Y)!são!computados!como:!

Z = 1
2πr1

jωµ0
σ1

+
jωµ0
2π

ln r5
r1
+
1
2πr5

jωµ0
σ 6

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.1)!

Y = 1
1
y12

+
1
y23

+
1
y35

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.2)!

sendo:!

y12 =
2πσ12
ln r2
r1

+ jω 2πεr12ε0
ln r2
r1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.3)!

y23 =ω
2πεr23ε0
ln r3
r2

tanΔ+ jω 2πεr23ε0
ln r3
r2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.4)!

y35 =
2πσ 35

ln r5
r3

+ jω 2πεr35ε0
ln r5
r3

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.5)!

onde,!ω!é!a!frequência!angular!do!sinal!propagado,!µ0!é!a!permeabilidade!do!

espaço! livre! e! σ1! e! σ6! são! a! condutividade! do! alumínio! e! do! cobre,!

respectivamente,! σ12! e! σ35! são! a! condutividade! da! tela! semicondutora! do!

condutor!principal!e!da!tela!semicondutora!do!isolamento,!respectivamente,!ε0!é!

a!permissividade!do!espaço!livre,!εr12,!εr23!e!εr35!são!a!permissividade!relativa!da!
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tela! semicondutora! do! condutor! principal,! do! isolamento! XLPE! e! da! tela!

semicondutora!do!isolamento,!respectivamente,!e!tanΔ!é!a!perda!tangente!para!o!

isolamento!XLPE.!

!

Figura&A1!–!Cabo!XLPE!típico![Thayoob!et!al,!2010].&

A! constante! de! propagação! (γ)! e! da! impedância! característica! (Z0)! são!

calculados!como:!

γ = ZY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.6)!

Z0 = Z /Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.7)!

A! partir! destes,! calculaIse! a! função! de! transferência! (H)! do! canal! de!

transmissão! entre! dois! nós! da! rede! PLC! (AP,! roteadores,! gateway! ou! IEDs)!

usando!a!teoria!de!matrizes!ABCD.!Conforme![Ferreira,!2010],!a!relação!entradaI

saída!do! canal! pode! ser!modelado! como!um!quadripolo,! caracterizado!por! sua!

matriz!ABCD,!como!segue:!

EG

IG

!

"
#
#

$

%
&
&
=

1 ZG
0 1

!

"
#
#

$

%
&
&

A B
C D

!

"
#

$

%
&

EL

IL

!

"
#
#

$

%
&
&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.8)!

A B
C D

!

"
#

$

%
&=

cosh(γl) Z0senh(γl)
senh(γl) / Z0 cosh(γl)

!

"
#
#

$

%
&
&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.9)!
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E!a!função!de!transferência!do!canal!é!dada!por:!

H =
ZL

AZ L+B+CZ L ZG +DZ G

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.10)!

Em!que!EG,!IG!e!ZG!são!a!tensão,!a!corrente!e!a!impedância!na!entrada!do!canal,!

EL,!IL!e!ZL!são!a!tensão,!a!corrente!e!a!impedância!na!carga!instalada!na!saída!do!

canal!e!l!é!o!comprimento!do!segmento!que!forma!o!canal.!!

Caso! o! canal! possua! derivações! e/ou! segmentos! com! diferentes!

características,!conforme!ilustra!a!Figura!A2,!utilizaIse!no!lugar!da!matriz!ABDC!a!

matriz! ABCDe.! Esta! última! é! dada! pelo! produtório! das! matrizes! de! cada!

segmento,!como!segue:!!

ABCDe = ABCDi
i
∏ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.11)!

onde!i! indica!cada!segmente!de!cabo!(direto!ou!derivações)!que!compõem!o!

canal! PLC! entre! o! emissor! (TX)! e! o! receptor! (RX).! Para! os! segmentos! diretos,!

ACBDi! é! calculada! como! na! equação! A.9,! enquanto! que! as! derivações! são!

calculadas!como:!

A B
C D

!

"
#

$

%
&=

1 0
tanh(γl) / Z0 1

!

"
#
#

$

%
&
&
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.12)!

!

Figura&A2!–!Exemplo!de!canal!PLC.&
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Dado! o! canal! de! transferência,! a! capacidade! de! taxa! de! transmissão! (C)! de!

cada! canal! em! bits/s,! considerando! um! sistema! PLC! com! modulação! OFDM!

(Orthogonal8FrequencyLDivision8Multiplexing)!com!Ns!subIportadores,! largura!de!

banda!W!e!prefixo!cíclico!de! tamanho!d!é!computado!como![Campos!e!Ribeiro,!

2008]:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.13)!

Onde!Sn!é!a!densidade!espectral!de!potência!(PSD)!do!sinal!PLC,!Sr!é!a!PSD!do!

ruído!e!Hn!é!o!canal!de!transmissão!na!frequência!da!nIésima!subIportadora.!Ts!e!

Tg!são,!respectivamente,!a!duração!do!símbolo!e!o!intervalo!de!guarda.!!

Considerando!um!canal!PLC!com!um!ruído!de!fundo!branco!Gaussiano,!com!

média!zero!e!variância!σ w
2 ,!mais!um!ruído!impulsivo,!com!taxa!de!distúrbio!DR!e!

amplitude! se! comportando! como! um! processo! Gaussiano! com! média! zero! e!

variância! σ i
2 ,! a!densidade!espectral!da!potência!do! ruído,!Sr,! é! calculada! como!

[Ma!e!So,!2005]:!

Sr =σ w
2 +DRσ i

2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.14)!

CalculaIse!σ w
2
!como!apresentado!em![IEEE!P1901,!2010]:!

σ w
2 ( f ) = −a+ bf −c !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.15)!

Em! [Zimmermann! e! Dostert,! 2002],! a! partir! de! diversas! medições,!

caracterizouIse!DR!como:!

DR = 1
Ttot

tw,i
i=1

Nimp

∑
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(A.16)

!

Onde! λ! é! a! taxa! de! ocorrência! de! impulsos,! Nimp8 é! número! de! impulsos!

ocorrendo!no! intervalo!de! tempo!Ttot! e! tw,i! é! a!duração!de! cada! impulso.!Desta!

forma,! DR! representa! a! proporção! de! tempo! em! que! o! sistema! está! sob!

interferência!do!ruído.!

Cm =
Ts

Ts +Tg

2W
2Ns+ p

log2 1+
Sm,n Hm,n

2

Sr

!

"

#
#

$

%

&
&

'

(

)
)

*

+

,
,n=1

Ns

∑
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!

!

A.2&–&VALORES&NUMÉRICOS&UTILIZADOS&

A! Tabela! A.1! apresenta! os! valores! dos! parâmetros! físicos! do! cabo! XLPE!

utilizados!nas!equações!A.1!a!A.5.!

Tabela&A.1!–!Valores!dos!parâmetros!físicos!do!cabo!XLPE.&

Parâmetro! Valor!utilizado!

r1! 14,95mm!

r2! 15,45mm!

r3! 24,45mm!

r5! 27,75mm!

µ0! 4π10I7NAI2!

σ1! 3,5x10I7Ωm!

σ6! 5,96x10I7Ωm!

σ12! 1x10I7Ωm!

σ35! 2x10I7Ωm!

ε08 8,85418782x10I12CI2NI1mI2!

εr12! 100!

εr23! 2,3!

εr35! 100!

tanΔ! 0,0001!

!

Os! parâmetros! Sn,! Tg,! Ts! e! d! ! utilizados! na! equação! A.13! foram! obtidos! de!

[IEEE!P1901,!2010].!A!Tabela!A.2!apresenta!os!valores!de!Sn!aplicados!de!acordo!

com!a!frequência!da!subIportadora!e!a!Tabela!A.3!apresenta!os!valores!utilizados!

na!modulação!OFDM.!

!

!

!
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!

Tabela&A.2!–!Densidade!espectral!de!potência!do!sinal!PLC.&

Frequência!(F)!em!MHz! PSD!em!dBm/Hz!

!

!

Tabela&A.3!–!Valores!dos!parâmetros!da!modulação!OFDM.!

Parâmetro! Valor!utilizado!

Tg! 47,12µs!

Ts! 40,96µs!

d! 4712!

W8(upstream)8 13,989MHz!(de!14,014MHz!a!28,003MHz)!

W8(downstream)8 12,183MHz!(de!1,806MHz!a!13,989MHz)!

Ns8(upstream)8 573!
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Ns8(downstream)8 499!

!

Para! o! cálculo! de! Sr,! utilizouIse! os! valores! apresentados! na! Tabela! A.4,! os!

quais!foram!obtidos!de![Zimmermann!e!Dostert,!2002].!

Tabela&A.4!–!Valores!dos!parâmetros!do!ruído.&

Parâmetro! Valor!utilizado!
DR! 0,327!
σ i
2 ! I35dBm/Hz!

a8 145!
b8 53,23!
c8 0,337!

!

! &
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APÊNDICE&B&

!

Figura&B1&–&Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=550Kbits/s.&

!

Figura&B2&–&Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=600Kbits/s.!

!

Figura&B3&–&Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=650Kbits/s.!
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!

Figura&B4&–&Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=700Kbits/s.!

!

Figura&B5&–&Estrutura!da!política!Rnp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=1000Kbits/s.!

!

Figura&B6&–&Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=550Kbits/s.!
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!

Figura&B7&–&Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=600Kbits/s.!

!

Figura&B8&–&Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=650Kbits/s.&

!

Figura&B9&–&Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=700Kbits/s.!
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!

Figura&B10&–&Estrutura!da!política!Rp!para!as!três!classes!de!prioridade!quando!a!
T=1000Kbits/s.!

!

&


