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Resumo
Atualmente, com o paradigma do sector elétrico inteligente, e a crescente necessidade
pela sua descarbonização, o sistema elétrico ostenta inúmeros desafios para a rentabilidade e
a gestão sustentável. Para promover a correta transição sustentável para o sector elétrico
inteligente, os sistemas insulares representam uma mais-valia e ponto de partida para a
análise de ferramentas e tecnologias inovadoras, seja pela maior integração e maximização
dos aproveitamentos renováveis e locais existentes, os quais permitem a descarbonização do
sector, seja pela maior versatilidade na integração de dispositivos inovadores de
armazenamento, proporcionando sistemas distribuídos em simbiose com os convencionais e
centralizados sistemas de geração. Contudo, a massiva integração dos aproveitamentos
renováveis representa desafios acrescidos em toda a cadeia devido à natural variabilidade e
incertezas associadas, as quais poderão ser mitigadas com ferramentas e técnicas que
permitam uma real, robusta e rentável aproximação, via da previsão do agendamento e
afetação de unidades em um determinado período, considerando as restrições do sistema
elétrico.
O

objetivo

principal

desta dissertação

é o desenvolvimento

e implementação

computacional de uma ferramenta para a gestão da produção, introduzindo produção eólica e
fotovoltaica, considerando as restrições inerentes do sistema, e considerando ainda a
afetação das unidades. Esta ferramenta será testada utilizando o caso de estudo do sistema
elétrico da ilha de S. Miguel, nos Açores, com o objetivo de minimizar os custos de produção
e o impacto ambiental. Esta ferramenta mostrou-se rápida e eficaz, atingindo uma redução
entre 20 a 30% nos custos de produção, aliada a um rápido processamento do algoritmo.

Palavras-Chave:
Afetação de Unidades, Custo de Produção, Despacho Económico, Energias Renováveis,
Otimização, Sistema Elétrico Insular.
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Abstract
Nowadays, with the paradigm of the smart grid, and the increasing need for its
decarbonization, power system has many challenges for a profitability and sustainable
management. In order to promote the correct and sustainable transition to smart grid,
insular systems represent an asset and excellent starting-point for the analysis of innovative
tools and technologies, either by the greater integration and maximization of the existing
renewable, which allows the decarbonization’s sector, or by the greater versatility in the
integration of innovative storage devices, providing the integration of distributed systems in
symbiosis with conventional and centralized generation systems. However, the massive
integration of renewables represents a major challenge throughout the power chain due to
the natural variability and associated uncertainties, which can be mitigated with tools and
techniques, which allow a real, robust and cost-effective solution, through the scheduling
forecast and the unit commitment in a given period, considering the constraints of the
electrical system.
The goal of this thesis is the development and implementation of a computational tool
for management generation, introducing wind and photovoltaic generation, considering the
inherent constraints of the power system, and considering the unit commitment. This tool
was tested and performed considering the case study of São Miguel Island, in Azores, with
the goal to minimize its generation costs and environment impact. This tool proved to be
fast and efficient, reaching a reduction of 20 to 30% in production costs, coupled with a fast
processing algorithm.
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Capítulo 1
Introdução
Este capítulo representa uma contextualização dos problemas e desafios que enfrenta o
sector elétrico à escala mundial, descrevendo sucintamente a situação do setor elétrico e os
novos desafios inerentes à maior integração de energia provenientes de fontes endógenas e
renováveis no sistema elétrico (SE) como também uma breve descrição da perspetiva
portuguesa e europeia no setor elétrico. São também descritas as motivações que suportam o
trabalho desenvolvido, a organização da dissertação e a notação usada.

1.1 - Enquadramento
Desde o início, a capacidade da humanidade viver em harmonia com a natureza dependeu
da disponibilidade de energia. Todas as civilizações estão diretamente relacionadas com a
capacidade de transformar a energia, crescendo proporcionalmente à quantidade de energia
à que têm acesso, ou decrescendo quando não conseguem satisfazer as necessidades
energéticas. O exemplo do cultivo ilustra bem a diferença e evolução das nossas atividades
devido à disponibilidade de energia.
Os nossos antepassados passavam imenso tempo nos campos de cultivo, onde tudo era
realizado manualmente ou com ajuda de animais de carga, tendo um esforço físico e
temporal enorme. Nos dias que correm, por exemplo, um trator agrícola permite, no mesmo
espaço de tempo, e com muito menos esforço, cultivar uma área muito maior.
Um outro exemplo do quotidiano pode ser o da utilização da máquina de lavar, que
enquanto lava a roupa, permite ao utilizador realizar outras atividades que antes não era
possível fazer em simultâneo. Estes exemplos simples mostram como a sociedade mudou, e
em como a energia está presente em todas as atividades, desempenhando desde sempre um
papel crucial no desenvolvimento das sociedades.
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Com a enorme revolução industrial e tecnológica que o mundo tem sofrido nos últimos 200
anos, tem-se verificado um aumento da população mundial único na história, devido à
crescente capacidade de transformar a energia para benefício próprio. Contundo, tal
aumento catalisa uma maior procura por energia como mostra a figura 1.1 [1], o qual
incentiva o incremento dos custos económicos, ambientais e de segurança dos SEs.
Com o aumento da procura, e com o correspondente aumento da produção de
eletricidade, também aumentou a emissão de gases de efeito de estufa (GEE), como o dióxido
de carbono (CO2), e outros gases tóxicos e ácidos, como representado na figura 1.2 [2].
Tal como os nossos antepassados satisfizeram as necessidades recorrendo, por exemplo, à
tradicional energia do vapor das centrais térmicas, atualmente o objetivo passa por
transformar gradualmente os sistemas convencionais, satisfazendo a procura energética e as
restrições existentes, através de sistemas mais sustentáveis e com menor impacto ambiental,
para colmatar as necessidades de um mundo com aproximadamente 10 mil milhões de
habitantes [3], [4].

Figura 1.1 - Evolução de consumo de energia a nível mundial [1].

Figura 1.2 - Emissões de CO2 por consumo de combustíveis fósseis a nível mundial [2].
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Neste contexto, as centrais convencionais, nomeadamente as de combustível fóssil,
emitem diversos agentes poluentes para a atmosfera, como o CO 2, os óxidos de enxofre (SOx)
e os óxidos de nitrogénio (NOx). Este problema das emissões tem levantado muitas
preocupações por todo o mundo devido ao impacto ambiental inerente, adicionado ao facto
de que as reservas fósseis se encontram especuladas economicamente e diplomaticamente, e
ainda, ao elevado custo que a produção de eletricidade tem sofrido ao longo dos últimos
anos, catalisou as atenções para que a produção de eletricidade seja realizada através de
fontes endógenas e renováveis [5].
Um pouco por todo o mundo, a principal prioridade de diversos países tem sido o
desenvolvimento de SEs sustentáveis, aumentando a integração de energia proveniente de
fontes renováveis, reduzindo assim as emissões provenientes do consumo de combustíveis
fósseis, e melhorando a eficiência energética do sistema [6].
O desenvolvimento e a crescente implementação das energias renováveis nos SEs têm sido
visíveis, contribuindo para isso os investimentos e incentivos oferecidos pelos diversos
governos nas duas últimas décadas, de maneira a retirar as respetivas vantagens ambientais e
económicas deste tipo de produção de eletricidade [7].
De facto, a Energy Information Admistration (EIA), através da publicação do relatório
anual de energia [8], anunciou uma previsão no aumento de 69% na produção de energia a
nível mundial, evoluindo de 21,6 biliões de kWh em 2012 para 36,5 biliões de kWh em 2040.
Consta que muitos países, principalmente aqueles que fazem parte da OCDE, implementaram
políticas e regulações ambientais, de maneira a reduzir a emissão de GEE das centrais
produtoras de energia elétrica, diminuindo a utilização de combustíveis fósseis.
O resultado é uma diminuição do carvão como o recurso dominante na produção de
eletricidade, apresentando uma média de crescimento de apenas 0,8% por ano de 2012 até
2040, contrastando com o aumento médio de 2,9% por ano de energia proveniente das fontes
renováveis, sendo esta a forma de produção de energia com mais rápido crescimento neste
período, como mostra a Figura 1.3 [8].

Figura 1.3 - Produção de energia elétrica por fonte [8].
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No final do período de projeção, a agência EIA ainda prevê que a nível mundial, a
produção de energia proveniente de recursos renováveis iguale a produção de energia com
recurso ao carvão. Contudo, o referido documento não integra o plano das centrais de energia
limpa dos EUA, o qual acordou reduzir significativamente o uso do carvão e aumentar a
percentagem de produção de energia proveniente de fontes renováveis.
Dentro das energias renováveis, a produção de eletricidade a partir de fontes renováveis
não-hídricas era de 5% em 2012, e espera-se que atinja 14% em 2040, sendo a energia eólica a
grande responsável por este crescimento. Contudo, apesar deste forte crescimento, a energia
hídrica continuará a ser uma importante fonte no crescimento das energias renováveis. Ainda
assim, é a energia solar com o mais rápido crescimento a nível mundial de entre as energias
renováveis, com uma média de aumento de 8,3% por ano.
Nesse contexto da descarbonização do setor elétrico, a União Europeia tem estabelecido
várias metas ambientais para os próximos anos, de maneira a fazer uma transição para um SE
de baixo carbono, ou seja, com uma menor pegada ambiental. As tabelas 1.1 e 1.2 retratam
as principais metas da União Europeia neste campo e os respetivos investimentos necessários,
perante diversos cenários [9].
Tabela 1.1 - Objetivos principais da UE a curto, médio e longo prazo [9].

Tabela 1.2 - Investimentos estimados, necessários para atingir as metas em 2050 [9].
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Como se poderá observar das tabelas 1.1 e 1.2, facilmente se nota a previsão e o
compromisso

na

diminuição

em

cerca

de 40% das emissões dos GEE

em

2030

(comparativamente a 1990) e uma taxa de 27% no consumo de energia a partir de energias
renováveis até 2040. Também se observa que em 2050, se estima um investimento de 3.200
biliões de Euros na produção de energia e 2.195 biliões de Euros na rede de transmissão e
distribuição, o que poderá permitir a integração de uma taxa de 75,2% de energia proveniente
de recursos renováveis no produto final e menos 80% de GEE, em comparação com 1990.
No mesmo documento, ainda se prevê que a maior parte dos investimentos da nova
capacidade de energia, serão em energia eólica onshore, seguido por energia solar e centrais
de gás natural. Em contraste, o desinvestimento em centrais nucleares e de carvão irá ser
maior que o investimento em novas centrais deste tipo ou em renovações [9].
No contexto português, historicamente é um país com uma grande dependência
energética, pois não possui fontes endógenas de energia fósseis economicamente viáveis, de
acordo com o documento ENERGIA em Portugal [10] publicado pela Direção-Geral de Energia
e Geologia, tais como o petróleo ou o gás natural, que são dois recursos com um peso
relevante no consumo final de energia.
Um dos objetivos da política energética portuguesa é a diminuição desta dependência
energética como é observado na figura 1.4 [10]. Tal dependência energética tem diminuído
para valores abaixo dos 80% nos últimos anos, embora em 2015 se tenha notado um aumento
de 0,9% em relação a 2014, devido ao aumento do consumo de gás natural, potenciado pela
menor disponibilidade hídrica e eólica. De facto, em anos de seca, como é exemplo disso o
ano 2005, onde a produção hídrica foi muito baixa, observou-se um aumento significativo do
consumo de recursos fósseis, e consequentemente, uma maior dependência energética do
exterior.
Outro dos objetivos da política portuguesa passa pela redução gradual das emissões de
GEE. Devido às diversas medidas impostas, tem-se verificado uma diminuição destas emissões
como se pode observar na figura 1.5 [10], sendo que o setor da eletricidade constitui cerca de
70% das emissões totais de GEE.

Figura 1.4 - Evolução da dependência energética de Portugal [10].
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Figura 1.5 - Emissões anuais de CO2 do Sistema Eletroprodutor Nacional (ton CO2/GWh) [10].

Também se pode observar que em 2015 se verificou um aumento das emissões
relativamente a 2014, devido a anterior razão citada, isto é, devido à menor produção hídrica
e eólica, houve mais produção térmica, logo mais emissões. Assim sendo, enquanto os
esforços nos investimentos em energias renováveis por parte do governo português forem
realidade, estes esforços poderão ajudar na redução das importações de carvão e gás natural,
e a respetiva redução da dependência energética inerente, a qual acarreta grandes custos e
desequilíbrios na balança comercial, os quais são ainda mais agravados pela importação do
crude para a refinação, diminuindo consequentemente as emissões dos GEE.
A aposta em centrais de produção de energia renovável está ilustrada na tabela 1.3 [10],
onde se poderá verificar a evolução no aumento de potência instalada em todos os tipos de
fontes renovável desde 2013 até 2015, com destaque para a hídrica e a eólica, representando
49% e 41% respetivamente, do total da capacidade instalada renovável, que em conjunto
totalizam 55% da capacidade total instalada em Portugal.
Pelo contrário, na potência instalada não renovável, houve uma diminuição de 4,9% de
2013 a 2015, sendo o gás natural, a componente fóssil com maior representação, isto é, com
25% da potência total instalada em Portugal. Ressalva-se ainda o grande aumento percentual
da componente solar, a qual cresceu quase 50% em dois anos, a qual contribuiu para a descida
acentuada do recurso fóssil, devido ao encerramento das centrais térmicas de fueloil e
carvão.
Esta aposta tem revelado bons resultados como mostra a figura 1.6 [11], onde se verifica
que desde 1990 a participação da produção renovável aumentou significativamente, sendo
agora responsável por grande parte da fatia da produção nacional, e com a diminuição
intermitente da produção em centrais térmicas convencionais.
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Tabela 1.3 - Capacidade instalada por tipo de fonte em Portugal (MW) [10].

Figura 1.6 - Evolução da produção de energia eléctrica por tipo de fonte em Portugal (MW) [11]

Antes dos anos 80 do século passado, o setor elétrico a nível mundial era caracterizado
por uma estrutura verticalmente integrada, onde produção, transporte e distribuição eram
controlados pela mesma entidade, com o objetivo de minimizar os custos, o que
naturalmente levou a uma expansão das infraestruturas de eletricidade como uma economia
de escala.
Tal doutrina começou a ser tratada como uma estrutura de monopólio natural, a qual foi
questionada com o aparecimento de novos produtores independentes, pois as companhias
responsáveis pelo transporte e distribuição da eletricidade eram obrigadas a adquirir a
eletricidade

produzida

pelos

produtores

funcionamento do sistema elétrico.

independentes

comprometendo

o

normal
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Desde esse momento, o setor elétrico tem estado em constante processo de
restruturação, e a exemplo disso, constitui-se a criação dos mercados elétricos liberalizados,
sujeitos à devida regulamentação, os quais catalisam o estímulo por um ambiente
competitivo entre os diversos intervenientes, e permite ao consumidor, no contexto atual,
escolher o seu fornecedor de eletricidade, de acordo com as propostas oferecidas.
Em Portugal, a liberalização do setor elétrico aconteceu no final dos anos 90 do século
passado, através da Diretiva 1996/92/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, onde se
definiram regras para a criação de um mercado de eletricidade nacional. Por sua vez, em
2003, a Diretiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, permitiu a criação do
Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), e originou a liberalização do setor em toda a
Península Ibérica [12].
Devido ao processo evolutivo assistido no SE, e com a participação e criação dos diversos
intervenientes no setor, o planeamento, a gestão e a exploração do SE por todo o mundo é
bastante complexo e em que todos os intervenientes devem operar segundo os regulamentos
e restrições, garantindo o bom funcionamento, a sustentabilidade e a robustez do SE.
Dessa premissa, a existência de diversas ferramentas que permitam a operação no
mercado de eletricidade, incluindo um número significativo de fatores com o objetivo de
maximizar os lucros, e otimizando o uso dos recursos disponíveis é indispensável [13].
Para operação do SE, há várias ferramentas que ajudam a resolver os problemas que este
complexo sistema apresenta, como ferramentas para prever os diagramas de cargas ou a
produção eólica, o Unit Commitment (UC) ou “afetação de unidades”, o qual permite o
escalonamento das centrais de produção que vão operar num determinado período, ou o
Despacho Económico (DE), sob o ponto de vista do produtor, que determina quanto é que
cada central já escalonada irá produzir num determinado período, e os benefícios da
interligação dessas unidades no dia em causa no sistema elétrico [14].
Assim, o objetivo desta dissertação passará pela contribuição na redução da pegada
ambiental da produção elétrica e o custo de produção inerente, através da maior integração
de energia renovável existente ou expectável de ser integrada num futuro próximo, e da
produção combinada deste tipo de energia com a produção tradicional, de maneira a que o
sistema esteja preparado para as eventuais mudanças do seu comportamento devido à
natureza intermitente e variável dos recursos endógenos envolvidos, seja na carga, seja na
disponibilidade de recursos, neste caso renovável.
Da análise da literatura efetuada durante a pesquisa e no âmbito do presente trabalho de
dissertação, foram identificados os grandes desafios e objetivos do setor elétrico para os
próximos anos:


Redução da dependência dos combustíveis fósseis e consequente redução das
emissões de GEE;
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Desenvolvimento de novas ferramentas computacionais de suporte à decisão, com
maior rapidez, eficiência e precisão;



Produção combinada entre produção de energia renovável com a produção
convencional, aumentando flexibilidade do sistema;



Redução de custos de produção do SE;



Desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia, ou energy storage
systems (ESS).

Nesse

sentido,

os

esforços

concentrados

no

desenvolvimento

de

ferramentas

computacionais para melhorar os índices de desempenho do SE, seja na diminuição dos custos
de produção, e/ou pegada ambiental, contribuirão para uma maior qualidade do setor
elétrico e com recursos suficientes para enfrentar os novos desafios atuais e do futuro.

1.2 - Motivação
No contexto da implementação das novas estratégias e/ou ferramentas para a gestão
sustentada e lucrativa do setor elétrico, os sistemas insulares são casos muito especiais
devido aos diversos fatores que os caracterizam. Apenas o facto de serem totalmente
rodeados por água, ou estarem remotamente localizados e impossibilitados de ligação à rede
de transporte de eletricidade, ou seja, tornando-os completamente isoladas fisicamente de
tudo o resto, com a consequente afetação do estado de desenvolvimento económico e social.
Com efeito, existem diversos problemas que as comunidades insulares enfrentam:


Recursos geográficos limitados, seja a área geográfica ou os recursos
hidrográficos potáveis existentes;



Economia de escala inatingível;



Sazonalidade populacional;



Maiores custos das infraestruturas;



Isolamento dos principais centros de produção e/ou interligação elétrica;



Microclimas, muitas vezes sentidos neste tipo de geografia.



Entre outros…

Tais limitações trazem diversos aspetos negativos, como a dependência de trocas
oceânicas, no caso das ilhas, uma fraca economia que inviabiliza o acesso aos mercados
convencionais, e a vulnerabilidade aos desastres naturais.
Um estudo revelou que a economia destes sistemas depende cerca de 70% do turismo,
devido á geografia única, seguido da agricultura e da pesca. A dependência de combustível
importado, disponibilidade de água fresca, tratamento de resíduos e problemas causados pelo
clima têm um grande impacto na economia destes sistemas. Estes factos, juntamente com os
períodos de grande impacto turístico, só agravam alguns problemas, principalmente pelo
maior consumo de energia [15].
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O tratamento de resíduos é outro grande inconveniente, devido à dificuldade de o fazer
na própria ilha ou de o fazer no continente com elevados custos. Também a água potável tem
de ser importada ou dessalinizada do oceano. Estes dois processos atrás descritos envolvem
grande consumo de energia, para além das necessidades habituais, como o uso de sistemas de
climatização, que são bastante inflacionados nos períodos turísticos.
Tal periocidade acima descrita leva a que, por exemplo, as infraestruturas do sistema
sejam superdimensionadas para poder operar com todas as restrições do verão, e que depois
a potencialidade desta estrutura seja pouco explorada no Inverno. A dependência de
combustíveis fósseis é parte impactante da economia destes sistemas, sendo o seu custo
bastante significativo, devido ao transporte e armazenamento necessário. Logo, a utilização
dos recursos locais, maioritariamente fontes renováveis, tem sido essencial na política
energética destes sistemas na última década, e o interesse na produção de energia renovável
tem levado a uma mudança significativa nos SEs insulares.
Comparativamente com os SEs continentais, os SEs insulares, devido ao número reduzido
de unidades de produção, são mais sensíveis aos problemas de qualidade da eletricidade,
como os desvios da frequência e da tensão, especialmente se houver uma grande integração
de energias renováveis. Isto torna o sistema vulnerável, tornando-o menos fiável e seguro,
acrescido ainda de que as politicas que permitem a maior integração de recursos endógenos
renováveis são limitadas e/ou escassas.
Posto isto, os sistemas insulares são considerados como um bom ponto de partida para a
investigação, melhoramento e teste do impacto das novas tecnologias nos sistemas elétricos,
incluindo o objetivo de uma maior integração da energia endógena renovável no sistema. Isto
implica uma necessidade de conhecer bem estes sistemas, e as oportunidades que
disponibilizam para futuros avanços tecnológicos e replicabilidade para os sistemas de grande
escala como os continentais [15].
Os SEs insulares, podem ser classificados de acordo com o pico de carga diário (em MW) e
o consumo de energia anual (em GWh) [12]:


Ilhas muito pequenas: menos de 1 MW por dia e 2 GWh por ano;



Ilhas pequenas: intervalo entre 1 a 5 MW por dia e 2 a 15 GWh por ano;



Ilhas médias: intervalo entre 5 a 35 MW por dia e 15 a 100 GWh por ano;



Ilhas grandes: mais de 35 MW por dia e 100 GWh por ano.

A exploração de recursos renováveis nestes sistemas, depende muito da geografia e
localização da ilha. Por exemplo, as ilhas Canárias, o Chipre ou o Havai, exploram muito mais
energia fotovoltaica devido à localização perto da linha do equador. Pelo contrário, sistemas
insulares com outro tipo de geografia ou localização exploram outro tipo de fontes
renováveis, como biomassa ou hídrica, sendo exemplos disto Samsoe (Dinamarca) ou a Nova
Zelândia.
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O sucesso destas explorações depende muito do envolvimento e conhecimento da
população destes sistemas, sendo o seu maior entrave à legislação e as barreiras
administrativas [16].
Tipicamente, o SE insular é constituído por um pequeno número de unidades de produção
convencionais, com uma capacidade instalada inferior a 2000 MW. Como já foi dito, devido ao
pouco número de unidades geradoras, a fiabilidade e a sustentabilidade económica do
sistema é reduzida, podendo levar a diversos blackouts.
Com a introdução das energias renováveis com propriedades estocásticas, como é o caso
da energia eólica, vai aumentar ainda mais o número de falhas no sistema e o custo de
operação. Posto isto, em comparação com os SE continentais, as perdas nos sistemas insulares
são maiores, aumentando a utilização de combustível e o preço de eletricidade, trazendo
problemas económicos para as companhias de produção (CPs) e para o utilizador final [12].
Além do exposto, a estrutura do setor elétrico tem sofrido mudanças nos últimos anos,
como já foi abordado na secção anterior. A nova estrutura dos mercados liberalizados onde se
estimula a competição tem tido muito sucesso à escala global, contudo o SE insular com as
suas caraterísticas únicas, traz novos problemas na implementação destas estruturas
competitivas [15]:


Ao contrário do sistema continental, uma unidade de produção não pode ter uma
capacidade significativa devido às restrições do sistema;



Devido à inexistência de interligações para garantir a fiabilidade do SE, o SE
insular necessita de uma maior reserva da capacidade em caso de falhas, do que
os sistemas continentais, em comparação;



O consumo de eletricidade é mais caro devido aos elevados custos do transporte
dos combustíveis;



Os investimentos em unidades de produção convencionais não são permitidos,
devido ao espaço limitado, aos fatores locais e a oposição da população;



A introdução de energia renovável é uma forte solução para a produção de
eletricidade, oferecendo sustentabilidade e eficiência económica ao sistema,
contudo os problemas de segurança da rede, e as características de incerteza
destes recursos, limita a sua integração no SE, devido as inercias características e
falta de flexibilidade.

Apesar destes problemas,

há

vários modelos que permitem

a

introdução

de

competitividade nos sistemas insulares como um mercado de eletricidade [15]:


Em Malta, adotou-se o modelo do comprador único, em que os produtores
independentes têm de vender a eletricidade produzida à Enemalta, que é a
corporação nacional, que controla a distribuição e também produção de
eletricidade, através do mercado de retalho. Depois os consumidores apenas
podem comprar eletricidade a esta corporação, visto ser a única retalhista.
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No Chipre, a estratégia adotada foram os contratos bilaterais. Apesar de a
Autoridade de Eletricidade do Chipre ser o único produtor e fornecedor, a
legislação permite que os consumidores escolham o seu fornecedor e promove a
competitividade na produção do sistema.



A ilha de Creta oferece a oportunidade de ter uma estrutura de mercado pool,
devido à sua carga e tamanho.

Apesar de legalmente os SEs insulares permitirem competição, na prática não é assim tão
evidente. Para atrair investidores e ultrapassar as barreiras existentes, é necessário arranjar
soluções alternativas. Para lidar com a imprevisibilidade das energias renováveis, pode-se
introduzir algumas relações estocásticas na formulação do UC, integrar sistemas de
armazenamento de energia (ESS), ou ainda os programas de resposta à procura ou demand
response (DR).
Contudo, o que mais atenção tem atraído para lidar com as incertezas das energias
renováveis tem sido as potencialidades de flexibilização do setor através das ESS. A sua
utilização pode reduzir o nível de custo de energia e aumentar o nível de integração das
energias renováveis. No caso das regiões com grande aproveitamento de energia solar, os ESS
permitem uma melhor correlação entre a radiação solar e o perfil de carga, possibilitando
assim que durante o dia, e principalmente no pico de energia no fim do dia, a carga seja
totalmente satisfeita através da energia solar armazenada.
No caso dos aproveitamentos eólicos, em que devido à sua natureza incerta pode haver
grandes períodos sem vento, estes podem ter um efeito económico negativo com a integração
dos ESS, pois exige um ESS de grande tamanho para não haver falhas de energia, o que vai
aumentar os custos de projeto.
Uma alternativa que tem vindo a ser cada vez mais popular tem sido o armazenamento de
energia hídrica através de bombagem, que em conjunto com a produção eólica, oferece uma
maior flexibilidade ao sistema. A operação deste tipo de armazenamento é feita da seguinte
maneira: quando há vento suficiente ou quando as centrais térmicas estão a trabalhar
durante a noite (quando a carga é baixa), executa-se a bombagem da água para o
reservatório superior, e quando não há vento ou as centrais terminais estão fora de
funcionamento, as centrais hídricas entram em funcionamento usando a água reservada.
Assim, permite a maior penetração de renováveis (hídrica e eólica), baixando o custo da
energia [16].
Os diversos entraves que já foram mencionados afetam a sustentabilidade económica das
ilhas. Para ilustrar a diferença, e a título de exemplo, nestes sistemas o preço da eletricidade
para o consumidor final variou entre 25 a 34 cent/kWh, enquanto no continente dos EUA a
eletricidade variava entre 10 a 14 cent/kWh em 2005. Existem outros casos como as ilhas
Canárias, onde 94% da produção de eletricidade dependia de combustíveis fósseis em 2010,
ou o Chipre, que usava exclusivamente combustíveis fósseis para a produção de eletricidade.

Motivação 13

Contudo, atualmente há diversos casos que apresentaram bons resultados um pouco por todo
o mundo, e segundo [12], alguns deles envolvem grande integração de energia renovável:


Em Rodes, Grécia, os 11,7 MW de eólica instalados são responsáveis por
aproximadamente 6% da produção total. A maior ilha grega, Creta, espera ter 140
MW de potência solar instalada em 2030, tendo já 12,5% da total capacidade da
ilha representada por energia eólica [17], [18];



A ilha Samsoe, Dinamarca, foi escolhida para ser o projeto piloto para atingir
100% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, tendo mais de 23 MW
onshore e 11 MW offshore de capacidade eólica instalada, o suficiente para
satisfazer a carga. Também a ilha de El Hierro, Espanha, faz parte de um projeto
com o mesmo objetivo, onde a produção de energia eólica já atingiu 30% [19];



Um estudo em Pantelleria, Itália, sugere que é possível a instalação de uma
central geotérmica de 2,5MW, e alcançar uma produção de 20,000 MWh por ano,
representativo de 46% do consumo da ilha [20];



Para 2018, o governo dos Açores elaborou um plano com vista atingir 75% de
produção de eletricidade renovável, investindo nas centrais geotérmicas
presentes na ilha principal de São Miguel [21];

Pelo acima exposto, o objetivo do presente trabalho de dissertação passará por
apresentar algumas respostas aos desafios levantados no abastecimento de eletricidade nos
sistemas insulares. O presente trabalho se forcará no desenvolvimento de uma ferramenta de
ajuda no processo de decisão e operação das CPs, sejam elas responsáveis por sistemas
renováveis, convencionais ou ambos. Esta ferramenta será aplicada a um caso real como é o
caso da ilha de São Miguel, Açores, e terá como base trabalhos desenvolvidos anteriormente,
mas introduzindo novas contribuições e soluções para o agendamento das unidades para o dia
seguinte, e uma expectável expansão da integração renovável, com a premissa da redução da
utilização da térmica fóssil, e ainda com uma resposta fiável com tempo de computacional
aceitável.
Este problema tem sido extensivamente estudado e abordado, revelando ser de uma
importância enorme para a sociedade de hoje em dia. A área de estudo de energia usa o
conhecimento das diversas áreas transversais que as caracterizam, tendo sempre em foco o
uso das fortes bases no desenvolvimento de novas tecnologias para que, neste caso em
concreto, seja possível oferecer aos intervenientes do SE, soluções e ferramentas inovadoras
que permitam garantir e otimizar o uso do próprio sistema, ultrapassando os seus desafios e
evoluindo com a sociedade e meio envolvente, apoiando a sua evolução ambiental,
económica e social.
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1.3 - Organização da dissertação
A presente dissertação está dividida em cinco capítulos, sintetizados de seguida, para
uma análise geral facilitada ao utilizador.
No capítulo 2, é exibido o estado da arte relativamente às metodologias e ferramentas
desenvolvidas pela comunidade científica na apresentação de ferramentas de otimização da
produção e operação do SE, bem como soluções para ultrapassar os desafios que o setor
elétrico atualmente enfrenta.
No capítulo 3 é apresentado o problema em questão, e onde se descreve também a
metodologia e a formulação matemática desenvolvidas para resolver o problema de
agendamento e afetação de unidades considerando a integração de recursos renováveis num
pequeno sistema insular. É também mostrado a formulação matemática que suporta a
ferramenta desenvolvida e a forma como é implementada num ambiente de programação.
No capítulo 4, são mostrados os resultados da metodologia proposta com recurso a dois
casos de estudo, um de teor académico para efeitos da validação dos resultados obtidos,
através da comparação com resultados anteriormente publicados e validados, e um segundo
caso aplicado num caso de estudo real. É depois efetuada uma análise para determinar a
eficácia da ferramenta desenvolvida.
Por último no capítulo 5, são retiradas as principais conclusões obtidas do trabalho
realizado, e das potenciais melhorias e propostas para melhoria da metodologia desenvolvida,
mostrando-se finalmente as contribuições científicas resultantes deste trabalho de
dissertação.

1.4 - Notação
Esta dissertação utiliza a mesma notação utilizada na literatura científica, harmonizando
os aspetos comuns quando possível, e escrita segundo o acordo ortográfico de 1990,
proclamado e atualmente aceite em todas as instituições portuguesas, conforme a resolução
da Assembleia da República nº. 35/2008. As tabelas e figuras não estão ordenadas
sequencialmente e sim mencionadas em relação ao capítulo onde estão inseridas, reiniciando
a numeração no início de cada capítulo. As referências que suportam os diferentes capítulos
que compõem a presente dissertação estarão estruturadas e identificadas por [XX], enquanto
as expressões matemáticas por (XX). Os acrónimos utilizados encontram-se estruturados pela
sintetização de nomes e informação técnica oriunda da língua portuguesa, ou quando não for
possível a tradução adequada, na língua anglo-saxónica, ambos aceites na comunidade
técnica e científica.

Capítulo 2
Estado da arte
A operação do sistema elétrico é um processo bastante complexo, em que o seu maior
objetivo é satisfazer a carga com segurança e ao mínimo custo possível de operação.
Neste capítulo é mostrado a influência das energias renováveis na operação do SE, assim
como são descritas duas ferramentas essenciais para a operação do SE: o UC e o despacho
económico (DE). São ainda retratados os diferentes métodos para resolver estes problemas.

2.1 - Integração de produção renovável no SE
Como já foi referido, o aumento de produção de energia proveniente de fontes renováveis
tem aumentado em todo o mundo devido a diversas razões, como o impacto da cada vez
maior industrialização das atividades humanas, dos incentivos oferecidos pelos diversos
governos e a subida dos combustíveis fósseis. Apesar das diversas vantagens deste tipo de
produção de energia, esta possui algumas características que trazem outro tipo de problemas
para a correta operação do SE. O carácter natural de variabilidade e incerteza deste tipo de
produção de energia tornam a operação ótima do sistema muito difícil, aumentando muitas
vezes o custo de operação.
Aliás, uma análise ao SE da Bélgica, permitiu concluir que caso a previsão de produção
eólica for subestimada, ou seja menor que a verdadeira produção, pode-se perder potenciais
poupanças nos custos, a rondar os 30% devido à necessidade de cortar à produção eólica.
Contudo se a previsão for sobrestimada, será necessário recorrer às centrais a combustível,
para produzir a energia em falta devido à falta de produção eólica, incrementando assim os
custos de produção. Outro estudo realizado sobre o SE de Espanha, mostrou que a grande
integração de produção renovável no sistema, leva a que as centrais de produção
convencionais emitam mais GEE que o previsto por trabalharem num ponto de baixa
eficiência. Uma das opções é aumentar a produção das centrais a gás, para evitar as centrais
a carvão.
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Atualmente, usa-se o método de Simulação de Monte Carlo (SMC) para a resolução deste
problema, que tem em consideração as caraterísticas probabilísticas de produção renovável,
caso da energia eólica e solar. Além disso, permite a correlação entre observações contínuas,
o perfil da previsão de produção de energia e consequente erro de previsão[22]. Este método
precisa de executar uma análise a um certo número de testes, o que representa um grande
esforço computacional de cálculo, que aumenta com o número de possibilidades
consideradas.
Para resolver este problema, em [23] propõe-se um modelo baseado na criação/redução
de cenários para estabelecer uma relação entre o número de cenários e o tempo
computacional necessário para a sua análise, fazendo a análise de cada cenário
separadamente. Primeiramente o método de criação e redução de cenários usado, consiste
na criação de alguns perfis horários, para integrar a correlação natural da produção de
energia eólica. De seguida as inesperadas mudanças de vento são simuladas como
consequência do erro de previsão.
O objetivo passa pela minimização do custo de produção de energia para cada cenário.
Para avaliação da qualidade da solução obtida, compara-se com a solução da resolução do
problema através de programação estocástica de outros autores. Através dos casos de estudo
analisados, chegou-se à conclusão que através desta abordagem é possível ter uma redução
do tempo de computação necessária. Em [24] é proposto a incorporação de diversas variáveis
de incerteza, como energia eólica ou preços de energia no problema de UC usando ChanceConstrined Pogramming (CCP), onde as restrições estocásticas são substituídas pelo seu
equivalente determinístico, para ser possível usar o algoritmo de Branch-and-Bound na
resolução matemática do problema, diminuindo o seu tempo de resolução. Em [25],
igualmente baseado em CCP, combinado com um Quantum-Inspired Binary Gravitational
Search Algorithm (QBGSA), determina-se o UC para diferentes níveis de confiança, e
diferentes erros de previsão. O modelo é dividido em dois subproblemas de otimização: um
determina os estados das unidades de produção usando QBGSA, e o outro resolve o DE por um
método de incremento, resultando numa convergência mais rápida para a solução.
Em [26] é proposto um método de agendamento, onde as características de incerteza e
variabilidade da produção eólica são introduzidas por formulação matemática estocástica e
restrições com períodos mais curtos, respetivamente, usando-se Decomposição de Benders
(DB) modificado para reduzir o esforço computacional provocado por estas restrições.
Normalmente, existem duas abordagens que podem ajudar a lidar com o problema da
incerteza da produção renovável: melhorar a precisão das previsões, ou desenvolver
tecnologias que lidem com a incerteza tendo em conta que o erro de previsão estará sempre
presente. Recentemente tem-se notado um aumento de trabalhos na previsão probabilística
para melhorar a precisão das previsões, mas apesar deste crescimento, poucos destes
métodos

foram

introduzidos

em

problemas

de

otimização

e

decisão

[27].
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A previsão é fundamental para a integração de energias renováveis, e métodos para o
fazer são essenciais para todos os intervenientes no mercado de eletricidade, pois faz a
ligação entre a produção escalonada das centrais convencionais, a previsão de consumo e
com a produção dependente das condições ambientais[14].
Segundo [13], para prever os preços de eletricidade e potência eólica, existem muitas
metodologias e abordagens diferentes. Para prever os preços de eletricidade, em [28] uma
técnica chamada Hybrid Neuro Evolutionary System é proposta, sendo um técnica híbrida
com Algoritmos Genéticos (AG) e Redes Neuronais ou Neural Networks (NN), que faz a
previsão dos preços da eletricidade para o dia seguinte, e foi testada no mercado de
eletricidade da Austrália. Em [29], um método aplicado ao mesmo mercado é apresentado
para prever os preços de eletricidade para a semana seguinte, intitulado de máquina de
aprendizagem extrema.
Em [30] é apresentada uma técnica híbrida combinando transformada de wavelet (TW),
otimização por enxame de partículas ou Particle Swarm Optimization (PSO) e algoritmo
difuso, para prever preços do mercado espanhol para a semana seguinte. Para o mesmo
mercado, [31] usa uma metodologia de Elman e NN, prevê os preços de eletricidade para a
semana seguinte, demonstrando a sua eficiência mais tarde, no mercado de Nova-Iorque.
Para prever os preços spot [32] testa no mercado espanhol e no Nord Pool uma metodologia
genética combinada com feed-forward NN, considerando a produção de energia e a carga
como entradas, para facilitar o uso eficiente dos recursos de transmissão e produção de
energia por parte dos participantes diretos no mercado.
Também é possível prever a potência eólica que irá estar disponível, recorrendo
normalmente a técnicas autorregressivas, embora, ultimamente novas técnicas estejam a ser
abordadas. Em [33] uma técnica baseada no modelo ARIMA (autoregressive integrated moving
average) fracionado é dividida em duas fases para prever a potência eólica. A primeira prevê
a velocidade do vento para as 24 e 48 horas seguintes, e na segunda os resultados obtidos da
primeira fase são combinados com as características mecânicas das unidades eólicas
determinando-se assim, a potência eólica para as próximas 24 e 48 horas.
Em [34] uma abordagem híbrida entre TW e NN é usada para prever a potência eólica em
parques eólicos com telemetria ligada à Redes Energéticas Nacionais (REN) para as 3 horas
seguintes, com passo de 15 min. Em [35] é aplicado um algoritmo revolucionário para a
especificação automática da NN e a procura do vizinho mais próximo, utilizado para a
previsão da potência eólica a curto prazo em diversos parques eólicos situados na Alemanha,
utilizando dados meteorológicos combinados com dados históricos, sendo os resultados
comparados com algoritmos baseados no PSO e evolução diferencial.
Um algoritmo NN para a previsão da potência ativa e reativa na rede elétrica, com um passo
de 1 hora, para as 24 até 48 horas seguintes é usado em [36] baseando-se num caso de estudo
de um parque eólico localizado na Alemanha.
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Em [37] um modelo híbrido constituído por multi-layer perceptron artificial NN e por um
modelo improved simplified swarm optimization, é usada para prever a potência eólica no
parque eólico mais importante de Taiwan, o Mai Liao.
Em [38] é proposta uma ferramenta para um curto horizonte, que combina os dados
recolhidos com o supervisory control and data acquisition system (SCADA), com o tempo e
com dados físicos e mecânicos do vento. O sistema de previsão é comparado com outros
sistemas como NN. Basicamente, o sistema é dividido em três modelos, onde um prevê os
coeficientes da função da direção do vento, outro prevê a potência produzida pelo vento,
através dos dados mecânicos da direção e velocidade do vento, e por último parâmetros de
data mining são combinados com modelos de previsão anteriores para prever dados de
produção eólica.
Em [39] uma ferramenta de previsão probabilística é proposta, através de diversos pontos
previstos e informação de incertezas de modelos determinísticos. Estes resultados provêm de
dados de previsão meteorológica numérica (PMN), previsão diária de produção eólica e
velocidade e direção do vento. Esta metodologia, usa também uma combinação entre NN
com PSO, sendo os dados históricos dos centros eólicos da Dinamarca e da Grécia.
De facto, ultimamente tem-se investido bastante nos modelos estatísticos, nos algoritmos
genéticos e programação evolucionária para criar modelos de previsão, podendo ser adotados
à previsão de preços de eletricidade e/ou potência eólica. No entanto, tal análise não será
objeto de estudo mais aprofundado neste trabalho de dissertação.

2.2 – Unit Commitment
Um dos objetivos mais importantes para a operação do SE é conhecer para um
determinado período, a combinação ótima das unidades de produção capaz de satisfazer a
carga e outras restrições, ao mínimo custo de operação. Basicamente, o UC é um complexo
problema de otimização, com o qual o Operador Independente do Sistema (OIS) espera
minimizar os custos totais de produção de energia[40].
O UC determina quais as unidades de produção a serem afetadas para cada intervalo de
tempo, para um horizonte que pode ser de umas horas, dias ou semanas, a um custo mínimo.
Para isso, precisa de saber e respeitar vários fatores, como a carga a satisfazer, a respetiva
reserva, os limites das unidades de produção e do sistema, assim como os resultados obtidos
em mercado, para um agendamento ótimo.
Matematicamente, o problema de UC tem geralmente as seguintes caraterísticas:


Não-convexo, devido à natureza binária de algumas variáveis como o estado
on/off dos geradores;



Não linear, pois as curvas de custo dos geradores são não lineares;
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A combinação das duas características anteriores implica que o problema seja
formulado como um problema de otimização inteiro-misto e combinatório.

Todas estas características, e o facto de os SE incluírem muitas unidades de produção,
tornam este problema bastante complexo e de difícil resolução. O UC é fundamental e o seu
bom funcionamento é crítico para o SE, tendo de ser capaz de aguentar as variações súbitas
da carga sem ultrapassar os limites de operação [41].
Este problema já não é estranho no setor elétrico, e há diversas formas de o resolver. Os
métodos mais usados usam técnicas de programação matemática determinística como
Branch-and-Bound, Relaxação Lagrangeana (RL) ou Métodos Inteiros-Mistos. Contudo estas
técnicas trazem algumas desvantagens, apesar de serem relativamente rápidas e de fácil
implementação. Devido às características do problema já mencionadas, este tipo de técnicas
não garante a convergência para o ponto ótimo, e os resultados podem não ser os mais
consistentes devido às aproximações realizadas na resolução das restrições e da função
objetivo

(desvantagens

criadas

por

o

problema

ser

não-convexo

e

não

linear,

respetivamente).
Além dos problemas já referidos, existe outro problema que afeta a eficiência da solução
do UC, que é o fenómeno da simetria que surge no mercado do SE. Este fenómeno acontece
quando no sistema existem diversos geradores que são idênticos, e é bastante comum em
sistemas com centrais térmicas, de ciclo combinado e/ou grandes hídricas. Esta simetria pode
causar um esforço computacional extra desnecessário devido à análise de soluções iguais, ou
pode mesmo provocar a falha dos modelos habituais de resolução do UC. Como consequência,
tem-se investigado outras técnicas para resolução destes problemas, ora métodos de
reformulação ou remoção na resolução do caso concreto do problema da simetria, ou das
técnicas baseadas em computação evolucionária, para os outros problemas.
Programação Evolucionária, AG e PSO, são alguns dos algoritmos evolucionários que mais
avanços têm conseguido alcançar. Apesar destas novas técnicas apresentarem bons
resultados, o seu uso está limitado devido aos problemas de dimensionalidade, sendo que o
aumento do sistema e correspondente complexidade do problema afeta a qualidade dos
resultados [42], [43]. De facto em [44], uma análise é feita aos diversos métodos que têm
sido desenvolvidos para resolução do UC, desde abordagens determinísticas a Programação
Dinâmica ou Programação Inteira-Mista, dando uma excelente perspetiva de futuro, no que
toca a investigação de resolução de UC, enfrentando os desafios dos mercados liberalizados,
maior carga ou integração de energia renovável.
Em [45] uma abordagem probabilística, probability of self-sufficiency, é feita para
analisar as capacidades de uma microgrid satisfazer a carga local, com base na minimização
de custos do UC e respetivo despacho, considerando as restrições da carga, ambientais e
operacionais, numa microgrid com integração de energias renováveis.
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Existem inclusive métodos híbridos, como é o caso do trabalho desenvolvido em [46], em
que misturam RL com PSO. Neste trabalho, as partículas do PSO representam multiplicadores
de Lagrange. A cada iteração o PSO usa a RL para determinar o estado ON/OFF dos geradores
para cada partícula. Depois de iterações suficientes, espera-se que os multiplicadores de
Lagrange sejam próximos dos multiplicadores ótimos, e que a afetação final, seja muito
semelhante à encontrada, quando as duas técnicas são usadas em separado. Os autores
concluem que este método é bastante robusto, e os resultados comprovam que para sistemas
mais pequenos consegue atingir melhores resultados que alguns métodos mais tradicionais,
não acontecendo o mesmo para sistemas com maior complexidade. Outra vantagem é que
atinge os resultados finais, mais rapidamente que outras metodologias.
Como foi referido no capítulo anterior, a estrutura do setor elétrico tem estado em
constante mudança. Na estrutura tradicional, o UC era controlado apenas por uma autoridade
central, e tinha como objetivo o estado de afetação dos diversos geradores controlados pela
mesma autoridade única, de maneira a que o conjunto de energia produzida fosse a exigida
pela carga, num determinado período de tempo, ao mínimo custo de operação. Nos mercados
liberalizados, as CPs é que controlam os recursos de produção, e o problema de UC é também
resolvido por estas empresas no mercado liberalizado. Aqui o objetivo da resolução do UC, na
perspetiva das CPs é feita apenas com o objetivo de maximizar os seus lucros, e a satisfação
da carga é da responsabilidade do OIS. Assim, as CPs no dia anterior ao despacho, planeiam a
sua estratégia de participação no mercado de energia, tendo em conta diversos fatores, como
a previsão de carga ou do preço [47], [48].
Em [49] sugerem a utilização do UC baseado no lucro de produção de energia,
considerando a produção, reserva girante e não-girante para potenciar o lucro no mercado
competitivo do dia seguinte. Neste trabalho usam redes neuronais artificiais (ANN) para
representar a incerteza das reservas de energia, e prever a probabilidade de esta ser usada a
cada hora. Este é um método híbrido, em que utiliza-se a vantagem de a RL alcançar
rapidamente uma solução, juntamente com Programação Evolucionária que alcança uma
solução global, para determinar o UC com o objetivo de maximizar os lucros. Para retirar
conclusões, os autores comparam este método, com outro também híbrido (uma compilação
de RL com AG) e com apenas o método de RL aumentado. A análise de resultados, conclui
que o método empregue é 2,73% mais rápido que o RL-AG e o lucro é também 0,71% maior.
Em comparação com o RL aumentado, o método desenvolvido é 10% mais lento, mas o lucro é
1,71% maior.
Em [50] é apresentada uma versão melhorada de AG, que juntamente com uma técnica
de otimização chamada Imperialist Competitive Algorithm (ICA) resolvem o problema do UC
com objetivo de maximizar lucro da CP. Para reduzir a complexidade computacional e
melhorar a convergência da solução, propõem um método de obter as soluções iniciais
baseado na codificação inteira melhorada, substituindo a tradicional codificação binária.
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A ICA, é inspirada na competição imperial, em que é seleciona da população aqueles
países (correspondentes de partículas no PSO ou cromossomas nos AG) com melhores
resultados para ser imperadores (custos mais baixos), e as outras soluções são as suas
"colónias". Para verificar a eficácia do método, este foi aplicado a dois diferentes cenários, o
primeiro é um teste de funcionalidades standard e o segundo é a aplicação do método a um
sistema de 10 unidades, e a outro com 100. Os autores verificaram, que o método
apresentado supera as contribuições prévias no que diz respeito à qualidade da solução e ao
tempo de execução, relativamente ao tamanho da população inicial.
Noutro trabalho, [51] é determinado o ótimo UC com o objetivo de maximizar o lucro
mantendo as emissões abaixo de um certo limite. Tal como no trabalho anterior, usam a
técnica ICA para realizar o UC, contudo, desta vez usam um fator de penalidade relacionado
com as emissões. Para determinar os fatores de penalidades usam uma mistura de ICA com
PSO. Para analise de resultados, comparou-se o resultado com e sem

a restrição das

emissões, e verificou-se que com a restrição a ser considerada, o lucro da CP diminui, embora
as emissões seja cada vez mais um fator a ter em conta devido aos problemas climáticos.
Em [52] propõem-se uma análise às características das centrais produtoras e como estas
influenciam a operação económica das próprias centrais de ciclo combinado, como a sua
configuração, número de unidades, o tipo de recuperação de calor, os regulamentos,
tamanho ou circuitos elétricos. O modo como estas são desenhadas e estruturadas, pode ter
influência no UC e consequentemente, no lucro que as CPs podem retirar em ambiente de
mercado e em cenários de mudança nestes mercados. O caso de estudo foram duas situações
do mercado italiano em 2008 e 2012. Para cada caso, duas CPs com unidades com diferentes
características foram consideradas, uma com pouca influência no mercado, e outra com
bastante influência. No caso da CP com pouca influência, verificou-se que num mercado mais
competitivo, onde o custo de energia é mais baixo, o lucro é menor, estando dependente da
capacidade de adaptação a diferentes situações de mercado. No outro caso, verifica-se que a
CP pode influenciar o preço de mercado, conseguindo maximizar sempre o seu lucro.
Concluiu-se ainda que o mercado italiano ainda não tem número de operadores suficientes
para considerar uma situação de mercado perfeita.
Uma das maiores barreiras para ultrapassar no setor elétrico são as características de
variabilidade e incerteza de algumas energias renováveis, como já foi mencionado, havendo a
necessidade de melhores ferramentas para lidar com o problema.
Em [53] é proposto um agendamento baseado na criação aleatória de cenários de
produção de energia eólica, carga e interrupções forçadas, considerando a natureza de
auto-correlação entra as séries temporais. De seguida, usando um algoritmo de otimização
estocástico inteiro-misto é determinado o UC ótimo, com o objetivo de minimizar o custo de
produção.
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Para melhorar a qualidade da solução é introduzido um desvio temporal no período em
causa, para englobar a possibilidade de mudanças na produção eólica, carga ou fiabilidade do
sistema.
Em [54] um modelo de UC com restrições de segurança (SCUC) é proposto num contexto
simultâneo de mercado de energia e reserva. Para acomodar a produção eólica a um mínimo
custo, uma reconfiguração da rede é sugerida aumentando a flexibilidade do sistema, e sendo
as restrições da mesma respeitadas, aplicando DB para dividir este problema entre SCUC e
manobras de reconfiguração como problema principal, seguido da reserva giratória
considerando a incerteza da produção eólica num subproblema.
Também em [27] é proposto uma abordagem com SCUC, com as incertezas de previsão
feitas com uma lista de intervalos de previsão. Estas incertezas são integradas no SCUC
através do método de criação de cenários. Duas simulações são feitas, uma apenas com
integração das incertezas da produção eólica, e outra com integração das incertezas da
carga, blackouts, produção eólica e solar.
Em [55] é proposta uma ferramenta de otimização, para a execução de um UC fiável por
parte do OIS. O objetivo é a maximização do bem-estar social sob o pior caso de produção
eólica e diversos cenários de DR, através de uma robusta Programação Inteira-Mista de
multiestados e DB.
Em [56] uma técnica de PMN é implementada num UC estocástico baseado em criação de
cenários para analisar as capacidades dos modelos de PMN de um ponto de vista operacional.
Os resultados mostraram que a atualização das previsões em operações diárias não é
significativo, e a criação de cenários é um método que requer um grande esforço
computacional, não sendo a melhor estratégia.
Em [57] uma ferramenta que combina as vantagens de um UC robusto e estocástico é
apresentado para ultrapassar este problema. Esta combinação é criada introduzindo pesos
que podem ser ajustados pelo operador, com a DB que resolve os diversos cenários. Contudo,
a criação aleatória de um determinado número de hipóteses pode ser uma fonte de erro. Para
ultrapassar este problema, em [58] é proposto que a otimização estocástica considere a
mesma reserva giratória para todos os cenários considerados. Assim nem todos os cenários
são tidos em conta, melhorando a solução do UC.
Em [59] um UC é apresentado como um problema de programação dinâmica, enquanto o
comportamento da produção eólica é representada como um processo Markov de primeira
ordem. Em [60] é proposta uma metodologia, sob uma perspetiva probabilística, para resolver
o UC. Neste modelo de UC, é combinado um DE probabilístico com lista de prioridade (LP),
para representar as diversas variáveis de interesse, como potência produzida pelas unidades
térmicas, custo de produção, reserva giratória, consumo que não é satisfeito, ou excesso de
energia produzida, através da sua função de distribuição de probabilidade (FDP), dando um
tratamento analítico ao problema de UC, sobre incerteza.
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Os resultados mostraram uma diferença de menos de 10% de custos de produção, quando
comparados com os resultados obtidos por uma abordagem de Programação Estocástica
baseada numa formulação de programação linear inteira mista. A implementação do ESS tem
sido bastante mencionada, acreditando-se que seja uma das grandes soluções no futuro para
lidar com a incerteza das energias renováveis. Contudo este tem diversos aspetos que têm
impedido a sua forte implementação, como barreiras governamentais, tarifas de capacidade,
custos de investimento em implementação e manutenção, inviabilizando o projeto
economicamente.
De facto, em [41] analisa-se o impacto dos ESS no UC, e conclui-se que estes sistemas
ajudam no melhoramento da fiabilidade, flexibilidade e eficiência no SE. Quando há picos de
carga superiores à capacidade das unidades escalonadas, estes sistemas eliminam a
necessidade de adicionar outras unidades para satisfazer a carga. Diminuem também a
variação do perfil de carga, aumentando a carga naqueles períodos em que esta é menor,
diminuindo o número de entradas e saídas de unidades de produção do escalonamento.
Em [16], é proposto um método para a inclusão destes sistemas, tendo em conta os
efeitos das unidades de produção térmicas, eólicas, conversores, controlo de carregamento e
descarregamento das baterias. O método é constituído por dois passos: primeiro resolve-se o
UC sem integração dos ESS, e depois com o conhecimento de toda energia disponível para
carregar as baterias, procede-se ao segundo passo, fazendo o UC com a integração dos ESS.
Em [61] é integrado no UC armazenamento de energia através da bombagem nas unidades
hídricas, e a integração de um binary artificial sheep algorithm tem como objetivo de
melhorar a performance da otimização, o qual é baseado no comportamento social de um
rebanho de ovelhas. Em [62] é proposto um UC baseado na relação custo-benefício, e uma
abordagem de otimização no dimensionamento de ESS baseado em baterias de uma microgrid
com potencial de energia eólica, tem a incerteza deste tipo de energia considerado numa
restrição. Para minimizar o custo total e maximizar o benefício, foi usado o PSO,
considerando cenários com e sem ESS, com ou sem ligações à rede principal.
O UC é uma ferramenta fundamental para a operação do SE, seja para os produtores ou
para o OIS, sendo alvo de uma série de estudos e propostas de melhoramento, para conseguir
ajudar na evolução da sociedade, tornando o SE, um sistema mais otimizado, limpo e seguro.

2.3 - Despacho económico
O DE pode ser considerado um sub-problema do UC pois apenas despacha as unidades que
já estão afetadas para um determinado período. Respeitando apenas as rampas e limites das
unidades de produção, o seu objetivo é fazer o despacho ao mais baixo custo, de maneira a
satisfazer a carga [40].
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Tal como o UC é fulcral no SE, o DE é também essencial na operação do SE na perspetiva
do produtor. Este problema, matematicamente tem muitas semelhanças com o UC, sendo
também não-linear e não-convexo, com restrições de igualdade e desigualdade.
Existem diversos métodos para resolver o DE, embora os métodos mais recentes como AG,
PSO, Programação Evolucionária, Tabu Search, NN ou Otimização por Colónia de Formigas,
têm cada vez mais sido explorados, e exibem melhores resultados que os métodos
tradicionais como RL, programação não-linear ou programação dinâmica. Todos eles têm as
suas vantagens e desvantagens, mas o PSO tem sido o método que mais atenção tem prendido
como melhor ferramenta para a resolução destes problemas [63].
Em [64] sugere-se umas mudanças nos vetores na fórmula de atualização de velocidade,
melhorando a performance do PSO. Em comparação com o PSO tradicional, este método
apresentou melhores resultados. Os autores acreditam que no futuro, este método possa ser
aplicado a outros prolemas de otimização.
O DE pode ter diversas variações como Despacho Economico Convexo (DEC), despacho
económico não-convexo (DENC), despacho económico de emissões (DEE), despacho
económico combinado de emissões (DECE) [65].
Os custos que o DE tenta otimizar são basicamente os custos de combustíveis utilizados
nas centrais térmicas de produção de energia elétrica. A seguinte equação mostra a relação
entre a potência fornecida à rede (P) e o combustível gasto (G):
(2.1)
em que:
G - Consumo de combustível da unidade térmica (gr/h);
P - Potência elétrica produzida e entregue à rede (MW);
a, b, c - Parâmetros característicos de consumo de combustível da unidade produtora
Finalmente, para determinar qual o custo de produção da unidade térmica, basta
multiplicar o combustível gasto (G), pelo preço do mesmo:
(2.2)
em que:
C - Custo de produção ($/h);
fuel - Custo do combustível usado ($/gr).
Observa-se que existem limites máximos e mínimos técnicos de operação, que variam de
unidade para unidade. O total da energia produzida tem de ser suficiente para abastecer a
carga e ter em conta as perdas de transmissão, logo:
(2.3)
Também é necessário respeitar os limites das unidades térmicas, como as rampas de subida e
descida e os limites de potência:
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(2.4)
(2.5)
(2.6)
Assim, o objetivo do DE é minimizar o custo total de produção tendo em conta todas as
restrições acima descritas:
(2.7)
Esta é a formulação básica do DE, tendo apenas em conta as unidades tradicionais, ou
seja, as unidades térmicas de produção de energia [66], [67], [68].
Tal como no caso do UC, as CPs também realizam o DE, sendo um subproblema do UC,
para aumentar os seus lucros. Assumindo o mercado em tempo real e que a CP tem a
informação completa do sistema e das ofertas da concorrência, a CP analisa o histórico,
estima as condições futuras do sistema e analisa as ofertas da concorrência, e faz uma oferta
ao OIS. A cada 5 minutos, o OIS atualiza o mercado em tempo real, e a CP recebe a
informação dos novos preços de mercado e faz um acordo com o OIS. Um dos benefícios do
mercado em tempo real, é que as incertezas de operação são menores do que o mercado
para o dia seguinte, e os custos dos concorrentes podem ser estimados baseados em técnicas
de engenharia, custos de combustível e informação histórica oferecida pelo próprio OIS [69].
Em [70] também propõem-se uma variação do PSO tradicional, em que introduzem um
comportamento do enxame mais realístico, promovendo melhor comunicação entre diversas
soluções através da inercia dos pesos do enxame. Quando o algoritmo estagnar, um operador
mutante similar ao AG entra em funcionamento. Esta técnica é testada num sistema standard
com 10 geradores a diferentes combustíveis. Comparativamente a outros métodos
evolucionários na resolução do DE, esta nova abordagem apresentou melhores resultados que
alguns deles, sendo mais promissor. Este método tem em conta o fator das incertezas, e
apresenta melhor performance em relação aos modelos determinísticos. Os autores
concluíram que as CPs devem recorrer-se de modelos estocásticos para a resolução do DE.
Em [71], num ambiente de mercado, foi elaborada uma combinação hidro-térmica, e
conclui-se que se a procura e o preço de mercado forem considerados no escalonamento da
produção térmica e hídrica, pode obter-se uma boa otimização do DE, tendo em conta que
nesta metodologia, a produção hídrica também é parte ativa na competição do mercado.
A metodologia em [71] demonstrou que esta coordenação é mais vantajosa que a
coordenação termo-eólica, sendo necessário uma otimização deste tipo de coordenação no
sistema. Em [72] é proposto uma combinação hidro-termo-nuclear, num contexto de
mercado, de maneira a integrar a maior quantidade possível de produção renovável. O
modelo é constituído por dois submodelos: o primeiro é efetuar o UC, o segundo, executa o
DE.
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Ambos os modelos usam programação quadrática, e têm como objetivo reduzir o custo de
produção e otimizar produção de energia primária, neste caso das centrais a carvão.
Primeiramente são consideradas as centrais nucleares, depois as hídricas e só por último são
consideradas as centrais a carvão, de modo a introduziram o mais possível energia renovável.
Tal como foi dito na secção 2.2, os ESS têm um futuro promissor, no que diz respeito à
integração de energia renovável no sistema.
Em [73] foi desenvolvido um modelo virtual de ESS, utilizando a capacidade dos edifícios
de armazenar calor. De seguida este modelo foi integrado num despacho económico dinâmico
(DED) para uma micro rede híbrida, com objetivo de reduzir os custos diários de operação.
Uma relação matemática entre a temperatura interior do edifício, carga consumida pelo ar
condicionado e a temperatura exterior é estabelecida, sendo depois definida um intervalo de
conforto de temperatura interior do edifício pelo consumidor. Através deste intervalo, é
definido a carga/descarga do modelo virtual ESS. Quanto maior a capacidade de armazenar
calor por parte do edifício, mais eficaz é a sua performance. Os ESS tendem a ser
descarregados durante períodos com eletricidade mais cara. Este método permite a redução
de custos de operação, mantendo a temperatura do edifício dentro do intervalo de conforto
do consumidor.
Em [74], através de um modelo de estado-espaço de controlo preditivo, é examinado o
despacho de energia eólica com ESS no Sul da Austrália. O modelo de estado-espaço,
determina na sua saída o estado de diversas variáveis como o estado da carga/descarga das
baterias, que depende dos sinais de entrada (carga do sistema ou energia disponível), que são
controlados pelo modelo de controlo preditivo, determinando o estado da carga/descarga das
baterias.
Em [75] o DE é dividido em duas fases, considerando ESS e potencial de energia
renovável: na primeira fase, é formulado um UC estocástico com incerteza de previsão de
energia eólica e ESS, na segunda fase a solução do primeiro passo é usada para determinar o
DE com um flexível escalonamento do ESS.
Em [76] é proposto um despacho de económico emissões dinâmico (DEED) com integração
de ESS e de um programa de controlo do lado da carga, para analisar os custos, emissão e
utilização de energia eólica. A integração destas duas soluções permitiu uma maior
penetração de energia eólica, consequentemente minimizando custos de produção e
quantidade de emissões de GEE.
Os programas de DR, são também considerados uma solução para a variabilidade e
incertezas das energias renováveis, manipulando o perfil da carga. Contudo este método terá
de lidar com a imprevisibilidade humana, pois quando os preços de eletricidade variam
dinamicamente, o valor estimado da elasticidade do preço também varia, e este é usado para
definir a utilização ótima do DR [12].
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Em [77] é proposto um modelo de programação estocástica para otimizar a performance
de uma pequena smart grid ou rede inteligente, minimizando custos e emissões de GEE para
um curto horizonte. Para prever a velocidade de vento e radiação solar usa-se uma função de
densidade probabilística, e propõem o uso de programas de DR com participação de
consumidores residenciais, comerciais e industriais para resolver a incerteza da produção
eólica e solar. Para a implementação destes programas sugere-se o pagamento de incentivos.
Os resultados são tirados de três casos de estudo, com/sem DR, e com recurso a PSO para
resolver o problema de otimização.
Os resultados mostram que se os consumidores participarem nos programas de DR, há uma
redução de emissões de GEE e de custos de operação, havendo maior integração de energias
renováveis. Em [78] conclui-se que o sucesso dos programas de DR, dependem muito do
conhecimento dos utilizadores do preço de produção de energia, dos automatismos dos seus
edifícios, e que um programa de DR robusto e flexível pode reduzir em 30% os custos de
produção através da integração de energia renovável.
Em [79], o programa DR é integrado no DED de maneira a reduzir os custos de operação e
emissões, considerando um parque eólico. O método foi aplicado a um sistema teste de 10
unidades com três tipos de DR, sem o DR com menor custo o primeiro a ser selecionado,
observando que a utilização destes programas reduziu os custos de operação e consequentes
emissões.
O DE é parte integrante do UC, e como tal, também é uma ferramenta essencial na
operação do SE, sendo por isso importante o seu contínuo desenvolvimento, para ser capaz de
ultrapassar os desafios do momento e futuros do setor elétrico.
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Capítulo 3
Metodologia
Neste capítulo será descrito o problema de otimização da produção de eletricidade de um
SE. De seguida a metodologia proposta para o resolver e ainda o algoritmo implementado
considerando o estado de arte analisado.

3.1 - Descrição do problema
Como já foi referido e em forma de resumo, a nossa sociedade está muito dependente da
existência de energia. A operação do SE é algo complexo, devido ao elevado número de
restrições que é necessário satisfazer de maneira a que não exista falta de energia, seja em
casa, na rua, nos serviços ou na indústria. Como tal é necessário que a oferta de energia
elétrica seja maior ou igual que a sua procura, ou seja, a produção de energia terá de ser
maior ou igual à energia consumida. Para isso é necessário decidir que unidades de produção
vai ser escalonadas para se decidir quanto é que estas unidades irão produzir, de maneira a
satisfazer a carga e ainda ter uma reserva para o caso de haver problemas em alguma delas.
Para além destas restrições, é necessário que sejam respeitadas as limitações das unidades
produtoras. O objetivo final é minimizar os custos de produção de energia.
Contudo, nos últimos anos, a preocupação ambiental tem ganho força, e o SE é um dos
principais emissores de GEE, devido às inúmeras centrais térmicas que existem a produzir
energia. O UC clássico, e o DE incluído, eram efetuados para determinar a melhor solução
entre as diversas unidades convencionais, de maneira a minimizar os custos de produção.
Ora, com esta nova preocupação ambiental, as energias renováveis têm ganho maior relevo,
e a sua integração no SE é uma das maiores preocupações da atualidade. A integração do
potencial endógeno renovável tem sido considerada essencial para a sustentabilidade do
sistema e do planeta, pelo que é necessária a integração de toda produção disponível deste
tipo de energia no SE, de forma a diminuir a produção das centrais convencionais, diminuindo
simultaneamente custos de produção e emissões de GEE, no entanto garantido a diversidade
da produção de eletricidade.
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No caso particular dos sistemas insulares, todo este problema agrava-se. Devido ao seu
isolamento físico, os custos de produção das unidades térmicas são muito maiores, devido ao
elevado custo de transporte dos combustíveis fósseis. No entanto, as caraterísticas destas
ilhas permitem um acesso a diversas fontes de energia renovável endógenas ao próprio
sistema. Se estes sistemas conseguirem aproveitar ao máximo os recursos disponíveis da ilha,
poderão melhorar os seus custos de produção de energia, tendo um impacto positivo no
desenvolvimento económico e social da ilha. A metodologia proposta vai ser aplicada em dois
casos de estudo distintos: o primeiro é um simples sistema insular com algumas unidades
térmicas e um parque eólico, e o segundo caso, é um sistema mais complexo, e é o SE da ilha
de São Miguel, nos Açores.
A ilha de São Miguel é a maior do grupo do arquipélago dos Açores, com mais população e
a mais desenvolvida daquele agrupamento de ilhas, e consequentemente é a que apresenta
maior dependência energética, devido à escassez de recursos (nomeadamente hídricos
potáveis). Portanto, importa muitos produtos petrolíferos, o que representa um fator
negativo para o desenvolvimento social e económico da ilha.
Desta importação, 31% é usada na produção de energia elétrica e 40% no transporte,
facilmente concluindo que estes setores são responsáveis de mais de 70% de uso de
combustível fóssil e consequente emissão de CO2 na ilha [80]. A solução para este problema
passa por integrar maior produção renovável, de maneira a reduzir custos de produção,
devido à diminuição de uso de combustíveis fósseis, com consequente diminuição de pegada
ambiental, e desenvolvimento económico e social da ilha.

3.2 - Formulação matemática do UC
Nesta secção será descrita a formulação matemática do UC proposto para o dia seguinte.
Esta formulação foi baseada em [22], e o seu resultado será comparado com a solução
apresentado pelos autores, na análise de resultados obtidos.

3.2.1 - Função objetivo
Tal como já foi referido diversas vezes, o UC é um problema de otimização, em que o
objetivo passa pela minimização dos custos de operação do SE. Estes custos podem ser
divididos em duas parcelas: os custos do consumo de combustível, e os custos de arranque
das unidades de produção. Em maior parte do estado da arte apresentado, os custos do
consumo combustível são modelizados por uma expressão quadrática, determinada na secção
2.3, enquanto que os custos de arranque são definidos por uma expressão que depende do
números de horas que uma unidade produtora em especifico, não esteve escalonada.
Resultando então na função objetivo apresentada na Equação (3.1):
30
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(3.1)
onde:
TC é a função do custo total de produção ($);
é a potência produzida pelo gerador g no período t (MW);
é o estado binário da unidade g ( 1 se estiver ON e 0 se estiver OFF);
é o custo de arranque do gerador g no período t ($).
O problema de DE é resolvido através de Programação Quadrática (PQ), e uma
aproximação representativa do custo de starting-up é apresentada na Equação (3.2):
(3.2)
em que:
é o custo de arranque a quente do gerador g ($);
é o custo de arranque a frio do gerador g ($);
é o tempo de arranque a frio (h);
é o minimum down time, ou seja é o mínimo intervalo de tempo que um
gerador deve estar desligado antes de entrar de novo em funcionamento (h);
é uma variável que funciona como contador, guardando o número de horas
que o gerador g no período t, não está escalonado.
Da mesma maneira, existe um contador

, que guarda o número de horas que o

gerador g no período está escalonado. Estas variáveis são definidas pelas Equações (3.3) e
(3.4):
(3.3)

(3.4)
As Equações (3.2), (3.3) e (3.4), foram linearmente aproximadas no ambiente de
programação, segundo [81] e [82]. A função objetivo também é tratada de modo a que fosse
codificada e enquadrada no código implementado.

3.2.2 - Restrições de limites de produção
Todos os geradores têm limites de produção, e quando o gerador g está escalonado, é
preciso garantir que esses limites mínimos e máximos (

, respetivamente (MW))

não são ultrapassados. Matematicamente, a Equação (3.5) representa esta restrição:
(3.5)
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3.2.3 - Restrições de rampas de operação
As tecnologias que são usadas na operação do SE, têm limitações quanto à variação
repentina de produção de energia, e mesmo entre períodos, as variações de produção são
limitadas. As equações (3.6) e (3.7) modelizam essas restrições:
(3.6)
(3.7)
em que:
é a rampa de subida, e representa a taxa com que a unidade de produção
consegue aumentar a sua produção (MW/h);
é a rampa de descida, e representa a taxa com que a unidade de produção
consegue diminuir a sua produção (MW/h).
Existem

ainda

as

rampas

de

arranque

e

de

desligar

(startup

e

shutdown,

(MW/h), respetivamente, e são representadas pelas Equações (3.8) e (3.9):
(3.8)
(3.9)
Normalmente, as rampas de subida, descida, de arranque e de desligar têm o mesmo
valor, contudo é sempre importante fazer esta separação. No ambiente de programação, as
rampas se subida e de arranque estão na mesma restrição, assim como a rampa de descida e
de desligar, que também partilham as duas, a mesma restrição.

3.2.4 - Restrição de reserva especificada
A reserva é uma ferramenta que dá alguma flexibilidade ao SE, tornando-o capaz de
enfrentar situações inesperadas, como picos de carga imprevistos, ou falhas na produção. A
reserva é implementada pela Equação (3.10), sendo

a reserva (MW):
(3.10)

onde:
, é a variação máxima de potência do gerador g no período t (MW).
E sendo a reserva determinada pela equação (3.11):
(3.11)
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onde:
é a previsão de carga no período t (MW);
E , a taxa pretendida de reserva em relação à carga.

3.2.5 - Equilíbrio de potência
Neste ponto é estabelecida a restrição que garante que a produção de energia seja igual á
energia consumida. Esta é modelizada pela Equação (3.12):
(3.12)

3.2.6 - Restrição de tempo mínimo e máximo de escalonamento
Outra limitação dos geradores é o tempo que eles precisam de estar online e offline. O
minimum down time (

, já foi acima referenciado, e representa o número de horas

que o gerador tem de estar desligado antes de voltar a entrar em funcionamento. Também
existe o chamado minimum up time

, que simboliza o tempo mínimo que o

gerador tem de estar ligado antes de desligar. Estas restrições são representadas pelas
Equações (3.13) e (3.14):
(3.13)
(3.14)

3.2.6 - Restrição da produção renovável
Como já foi dito anteriormente, algumas energias renováveis estão dependentes das
condições climatéricas, como o vento e o sol, e como tal, é necessário estabelecer restrições
que restrinjam a produção deste tipo de energia consoante a disponibilidade do recurso,
sendo assim, estabeleceu-se as seguintes Equações (3.15) e (3.16) para representar a
produção eólica e solar, respetivamente:

(3.15)

(3.16)
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em que:
é a produção de energia eólica pelo gerador eólico e no período t (MW);
é a previsão de potência eólica (MW);
é a produção de energia solar pelo gerador solar s no período t (MW);
é a previsão de potência eólica (MW).
Para a integração deste tipo de produção no código do programa, estes geradores vão ser
considerados como geradores normais com todas as outras restrições, e adicionando apenas
as equações (3.15) e (3.16), que apenas serão aplicadas a este tipo de produção de energia
respetivamente.

3.3 - Metodologia proposta
Nesta dissertação propõem-se o desenvolvimento de uma ferramenta de otimização que
permita a máxima penetração de energia renovável consoante todas as restrições do sistema,
de maneira que as centrais convencionais estejam menos tempo a produzir energia,
maximizando lucros, reduzindo custos de produção e consequentemente reduzindo emissões
de GEE, executando o UC para o dia seguinte. A metodologia proposta é construída pelos
seguintes passos:
1. Tratamento e seleção de todos os dados do sistema necessários à resolução do UC, como
características dos geradores e perfis previstos de carga e produção de origem renovável;
2. Formulação matemática do problema;
2.1. Definição da função objetivo, sendo ele a minimização do custo total de produção;
2.2. Definição das equações representativas das restrições do sistema, como os limites
dos geradores, e igualdade de produção de energia com o seu consumo e respetiva
reserva;
2.3. Adição de equações adicionais, devido às restrições impostas pela produção de
energia renovável;
3. Depois, com base na formulação matemática, é criado o código em GAMS;
3.1. Introdução dos dados necessários, como previsão de perfis de carga, especificações
das unidades produtoras e definição de diversos parâmetros do sistema;
3.2. Formulação do problema em Programação Quadrática Inteira-Mista (Mix Integer
Quadratic Program (MIQCP)), usando o CPLEX para obter a solução ótima;
3.3. Tratamento de algumas equações, de modo a que o seu processamento pelo solver,
seja possível, devido às suas caraterísticas matemáticas;
3.4. Modelização das equações representativas das restrições das energia renovável e da
função objetivo, de modo a que este tipo de produção de energia seja o primeiro a
ser escalonado através do UC;
3.5. Abordagem aos casos de estudo:
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3.5.1. Se forem apenas consideradas as unidades térmicas:
3.5.1.1. Realização do UC, escalonando e despachando as unidades térmicas,
não considerando as restrições de produção eólica;
3.5.1.2. Extração dos resultados;
3.5.2. Se forem consideradas as unidades térmicas e unidades renováveis:
3.5.2.1. Integração de cenários aleatórios de previsão de potência renovável;
3.5.2.2. Realização do UC, garantindo que as unidades renováveis sejam
primeiro escalonadas e despachadas, e só depois o serão as
unidades térmicas, de maneira a completaram o diagrama de
cargas, e potenciar penetração de produção renovável;
3.5.2.3. Extração de resultados;
4. Depois de extraídos os resultados, é feita uma comparação com outros casos de estudo
para validação de resultados
5. Comparação entre variações dentro dos próprios casos de estudo, devido à integração de
energias renováveis;
6. Conclusões retiradas da comparação efetuada.
Um dos objetivos desta metodologia é a minimização dos custos de produção. É então
definida uma função objetivo que integra todos os custos das unidades de produção, inclusive
o seu custo de arranque e o custo do combustível utilizado, com o objetivo de calcular o
custo total de produção de cada combinação existente.
Depois é necessária a definição das várias restrições relacionadas com o sistema, como os
limites de produção e das limitações das rampas das unidades produtoras, a satisfação da
carga e da respetiva reserva. Em relação às energias renováveis, como o seu recurso é
incontrolável pelos humanos, a sua produção está dependente do recurso existente, seja ele
o vento, a água ou o sol. Por isso, é necessário criar umas restrições extra para cada tipo de
energia renovável, consoante o seu recurso, e garantir que no resultado do despacho
económico a produção renovável seja igual ou menor à disponibilidade de recurso. Depois é
necessário a entradas dos diversos dados relativos ao SE a que vai ser aplicado o algoritmo,
como o tipo, número e características das unidades produtoras, a reserva desejada e o
cenário aleatório considerado da carga a satisfazer e da previsão de potência do recurso
renovável (vento e sol, por exemplo).
Em relação ao objetivo de maximizar a integração de produção renovável no sistema, na
formulação matemática, o custo de produção das fontes renováveis é 0 (ao contrário das
centrais térmicas, que têm o custo do combustível utilizado). Ora, a função objetivo do UC é
a minimização dos custos de produção, e as unidades de produção renovável serão as
primeiras a ser escalonadas devido ao seu custo nulo, sendo a base do diagrama de produção,
deixando as centrais térmicas completar o diagrama.
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A entrada das centrais térmicas pode até ser desnecessário se a carga e a respetiva
reserva forem satisfeitas apenas com a energia renovável, e se as rampas de operação das
diversas unidades produtoras o permitir.
De seguida é calculado a resolução do UC, através de uma ferramenta de programação
matemática, onde é modelizado e otimizado todo o problema. De seguida são extraídos o
escalonamento das unidades, o seu despacho e custo total de operação, para serem
analisados. Na figura 3.1, está ilustrado um fluxograma onde resume a metodologia descrita.

Figura 3.1 - Fluxograma do algoritmo da metodologia proposta.
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3.4 - Algoritmo desenvolvido
Nesta secção será descrito como a formulação matemática do problema, a entrada dos
dados do sistema, e a extração de resultados, foram modelizados num ambiente de
programação matemático, chamado GAMS (General Algebraic Modeling System).

3.4.1 - A ferramenta de otimização: GAMS
Nos anos 50 e 60, houve um ligeiro progresso no desenvolvimento de algoritmos e códigos
computacionais, para resolver grandes problemas de programação matemática. Contudo nos
anos 70 havia um baixo número de aplicações que usassem estas ferramentas. Isto deveu-se
ao facto de que cada modelo necessitar de horas de análise e programação para organizar
toda a informação e para escrever o código, que transformava a informação da maneira
exigida pelos optimizadores de programação matemática. Aliás, a deteção e eliminação de
erros era dificílimo, porque os programas que tratavam a informação só eram acessíveis a
quem os tinha desenhado, e não aos analistas responsáveis pelos diversos projetos[83].
O GAMS foi desenvolvido para ultrapassar estes problemas:


Oferece uma linguagem de alto nível, de forma a compactar a representação de
grande e complexos modelos;



Permite alterações no modelo de maneira simples e segura;



Permite relações algébricas sem ambiguidade;



Permite descrições do modelo, que são independentes das soluções dos
algoritmos.

O design do GAMS foi feita de maneira a incorporar e relacionar uma base teórica com
programação matemática. A base teórica proporciona uma estrutura capaz de organizar
informação e de transformação desta, e por sua vez, a programação matemática fornece uma
maneira de descrever o problema e de fornecer diversos métodos para o resolver.
O GAMS fornece as seguintes funções básicas [83]:


Todos os métodos algorítmicos devem estar disponíveis, sem o utilizador mudar a
representação do seu modelo. Problemas lineares, não-lineares, inteiros-mistos,
otimizações inteiras-mistas não-lineares e complementaridade mista podem ser
usados;



O problema de otimização deve ser independente da informação que usa. Esta
separação entre relações lógicas e informação, permite o aumento do problema,
sem criar um aumento na complexidade da sua representação;



O uso de modelos relacionais de informação, permitem que os modelos mais
complexos sejam formulados, sem ter a preocupação sobre o tamanho dos vetores
e de armazenamento de variáveis;
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A representação dos modelos é concisa e faz uso máximo da elegância da
representação matemática, tornando fácil de ler;



Todas as alterações de informação são algébricas;



Texto de explicação pode fazer parte da definição de símbolos, e pode ser
reproduzido quando os valores associados são mostrados;



Toda a informação necessária para perceber o modelo está numa só página;



O GAMS foi desenhado para ser funcional em computadores diferentes, sem
alterações nos modelos;



A interface do GAMS e a sua arquitetura, permitem que o utilizador utilize
qualquer editor à sua escolha, facilitando a entrada do GAMS em diferentes
contextos e ambientes;



O GAMS tem uma extensa biblioteca de modelos exemplos, que permitem a sua
fácil aprendizagem.

3.4.2 - Aplicação da formulação matemática no GAMS
Sendo

esta

ferramenta

baseada

em

programação

matemática,

terá

algumas

especificações de como são introduzidos os dados do problema, como a modelação deste é
feita, assim como na construção das equações. Normalmente a declaração dos diversos tipos
de dados, tem uma estrutura base, composta por uma keyword, que indica qual o tipo de
informação está a ser modelizada, seguido do nome, domínio e texto descritivo.
3.4.2.1 - Criação dos índices
Estes índices são essenciais nos modelos do GAMS, representando exatamente os índices
da formulação algébrica, tendo neste problema o índice T, que representa 24 períodos, ou as
24 horas de um dia, e o índice G, que representa os diversos geradores do sistema. Estes
representam o domínio, em que as outras variáveis irão ser processadas. São introduzidos e
modelizados da seguinte forma:
“ sets
G
T

Number of Thermal generation units
Hours of Scheduling time span

/G1*G10/
/0*24/
”

Sendo, sets o nome que o GAMS atribuí a este tipo de dados, G e T, o domínio, o texto na
coluna do meio é um pequena descrição do que representam os índices, e por último entre
barras, está a sequência que os respetivos índices seguirão quando o código correr.
3.4.2.2 - Entrada de dados
A entrada e modelização de dados neste ambiente de programação podem ser feitas de
três formas: através de listas, tabelas, ou atribuição direta.
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No problema em questão, as listas serão usadas para modelizar o perfil de previsão de
carga, potência eólica ou solar. A sua formulação é a seguinte:
“ parameter L(T) System loads
/
1
2

700
750
(...)

24 800
/;

”

Em que o termo parameter indica a entrada de dados, L(T) o nome da lista, o T o domínio da
lista, o System Loads é apenas uma descrição do utilizador sobre a lista. A barra "/"
representa o início e o fim da lista, sendo em cada linha o primeiro número indicador da
hora, e o segundo da carga nessa hora, e o ponto e vírgula indica o fim do parameter.
As tabelas também são usadas no nosso problema, quando queremos introduzir as diversas
características dos geradores, ou temos diversos perfis de previsão de carga ou de potência
renovável:
“

table L(T,*) System loads
Winter
Spring
Summer
0
43.27
43.20
47.52
24

;

”

45.48

44.65

48.42

Fall
45.02
(...)
40.21

Neste caso o termo table indica que vai ser construída uma tabela, L(T,*) o nome da tabela, o
T o domínio da tabela, (*) serve para quando chamados dados desta tabela, ser substituído
pelo nome da coluna pretendente (Winter, Spring, Summer, Fall). O termo "System loads"
possui o mesmo objetivo que no caso anterior. No caso em estudo, a atribuição direta foi
usada para integrar a reserva do problema, em que apenas é uma atribuição direta de uma
taxa estipulada pelo utilizador, δ multiplicado pela carga:
“ parameter Reserve(T);
Reserve(T)=δ*L(T,'Fall')*LoadScale; ”

Aqui usa-se de novo o termo parameter para indicar introdução de dados, Reserve(T) o nome
dos dados, com T sendo o domínio, e de seguida a atribuição do valor da reserva.
3.4.2.3 - Variáveis
As variáveis de decisão são essenciais na resolução do problema, e podem ser de diversos
tipos, dependendo do intervalo que representam:


]-∞,+∞[ - Livres, e é a atribuição standard do GAMS;



[0,+∞[ - variáveis positivas;



]-∞,0] - variáveis negativas;



{0,1} - variáveis binárias;



{0,1,...,100} - variáveis inteiras.
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Neste problema temos apenas necessidade de usar as variáveis comuns ou livres, que são as
variáveis standard do GAMS, as variáveis positivas e as variáveis binárias.
As variáveis standard usadas no problema são a variável TC, e a variável w, que é um
auxiliar na linearização dos custos de arranque a quente e frio. A formulação é bastante
simples:
“ variable
w(G,T) number of hours that unit has been decommitted from the last shut-down till time T; ”

Onde termo variable indica a criação de uma variável, w o nome dessa variável, G e T o
domínio e o texto seguinte, uma pequena descrição do que a variável representa. As variáveis
positivas representam o grande número de variáveis usadas no problema e são formuladas
assim:
“ positive variables
P (G,T)
Generation of unit G in time T
P_max(G,T)
Maximum available generation of unit G in time T ;
P_max.lo(G,T)=0; ”

Aqui, o termo positive variables indica a criação de uma variável com intervalo positivo, a
primeira coluna representa o nome das diversas variáveis, G e T o domínio e o texto seguinte,
uma pequena descrição do que a variável representa.
As variáveis binárias representam aqueles variáveis que ou são 1 ou 0. Neste problema são
usadas três dessas variáveis, a variável S que representa se o gerador está ou não escalonado,
e as variáveis y e z, que são auxiliares, tal como w, na linearização dos custos de arranque a
quente e frio.
“ binary variable
I(G,T)

Commitment Status of unit G in time T (Binary);

”

Onde o termo binary variable indica a criação de uma variável binária I(G,T) representa o
nome da variável, G e T o domínio e o texto seguinte, uma pequena descrição do que a
variável representa.
3.4.2.4 - Equações
A introdução de equações no GAMS está dividida entre duas fases; declaração e definição.
A declaração é similar aos casos já ilustrados mas subsecções anteriores.
A definição das equações é o processo mais complexo na descrição do problema em GAMS
devido à sua variedade, constituída por: nome previamente definido e respetivo domínio na
declaração,

o

símbolo

"..",

lado

esquerdo

da

expressão,

operador

relacional

(=l=, =e=, =g=, respetivamente, menor ou igual, igual, maior ou igual ) e lado direito das
expressão, respetivamente. Exemplo:
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“ MinPower(G,T).. P(G,T)=g=GenData(G,'Pmin')*I(G,T);
MaxPower(G,T).. P(G,T)=l=Pgen_max(G,T);
MaxAvailablePower(G,T)..Pgen_max(G,T)=l=GenData(G,'Pmax')*I(G,T); ”

Pode observar-se que a constituição das diversas equações é composta por todos os
elementos enumerados acima, representando os limites máximos e mínimos de produção, e a
máxima variação possível de potência do gerador G no período T.
3.4.2.5 - Função objetivo
A função objetivo não tem uma declaração específica no GAMS. Para especificar a função
a otimizar, basta criar uma variável (TC), sem restrições e sem domínio, aparecendo na
definição de equações, igualando com a função objetivo.
3.4.2.6 - Modelos e solver
Model no GAMS indica um conjunto de equações. Uma declaração com esta keyword, é
seguida de um nome e de uma lista de equações dentro de barras "/". Se entre estas barras
estiver a palavra all, significa que todas as equações anteriores são incluídas neste modelo.
No caso do problema em questão:

" Model NCUC /all/; "

Tal com descrito acima Model declara o tipo de informação, NCUC o nome, e all define que
todas as equações anteriores sejam incluídas.
De seguida para escolher o solver basta usar a declaração Option, seguida do tipo de
modelo e igualar ao solver:

"Option MIQP = CPLEX; "

Neste problema irá ser usado MIQCP, e o solver CPLEX, para alcançar a solução final.
3.4.2.7 - Solução do problema
Depois de definido o modelo, é necessário resolve-lo, através da declaração Solve. Esta
declaração é constituída pelo Solve, seguido do nome do modelo, a expressão "using", o tipo
de modelo, objetivo da otimização (maximização ou minimização), e a variável
representativa da função objetiva. Sendo assim:

"Solve NCUC using MIQCP minimizing TCost;"
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3.4.2.8 - Extração de resultados
Para posterior visualização dos resultados obtidos das variáveis em análise, o GAMS
permite à declaração através da função Display das variáveis pretendidas. Para um melhor
tratamento e processamento dos resultados, também é possível fazer a exportação dos dados
do GAMS para um ficheiro Excel, utilizando o seguinte código:
“ execute_unload "Results.gdx" P.l;
execute 'gdxxrw.exe Results.gdx var=P rng=P!';

”
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Capítulo 4
Resultados
Neste capítulo são ilustrados e descritos os casos de estudo em que, a metodologia
proposta no capítulo anterior, será aplicada. Os casos de estudo, são divididos em dois casos
principais, tendo depois diversas variações dentro de cada um. Serão também mostrados os
resultados, e será efetuada a sua análise, assim como a performance da metodologia
proposta.

4.1 - Casos de estudo
Para aplicação e análise de performance da metodologia proposta, dois sistemas insulares
foram considerados como já foi referido:


Sistema insular com 10 unidades térmicas e um hipotético parque eólico;



SE da ilha de São Miguel, com grande variedade de produção de energia.

Em ambos os casos, vão ser feitas diversas adaptações para compreender a resposta da
metodologia usada.

4.1.1 - Caso de estudo 1
O primeiro caso de estudo a que irá ser aplicada a metodologia desenvolvida vai ser o
mesmo caso que foi alvo de estudo em [22]. Este caso de estudo pode ser representado pela
figura 4.1. Este sistema é constituído por 10 unidades de produção térmicas, e será alvo de
uma expansão, um parque eólico como está ilustrado.
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Figura 4.1 - SE em estudo.

As características das unidades térmicas convencionais estão descritas na tabela 4.1. O
combustível usado em todos os geradores é o mesmo, e tem um custo de 1,2469 $/l, e com
uma taxa de reserva, δ = 10%.
O diagrama de carga previsto, é também proveniente de [22], assim como a previsão de
potência eólica, e estão ilustrados na figura 4.2 e 4.3 respetivamente.
Este caso de estudo foi dividido em dois casos mais pequenos:


No primeiro caso é efetuado o UC considerando apenas as unidades térmicas;



No segundo é efetuado o UC das unidades térmicas, considerando a integração da
potência eólica prevista. Neste caso considera-se que toda a potência eólica
prevista é aproveitada e integrada no sistema.

Os resultados do primeiro caso de estudo serão comparados com os do segundo caso em
termos de custos de produção, percebendo a diferença com e sem penetração renovável, de
maneira a esclarecer a sua influencia no SE. De forma a validar os resultados alcançados, os
resultados do segundo caso serão comparados com os do caso de estudo de [22], de forma a
validar a metodologia proposta e consequente melhoria de otimização.
Tabela 4.1 - Caraterísticas dos geradores térmicos.
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Figura 4.2 - Previsão do diagrama de carga para o dia seguinte.

Figura 4.3 - Previsão da potência eólica para o dia seguinte.

Em relação à previsão do diagrama de carga e da potência eólica, estas são consideradas
com um pequeno erro, não inferior a 10%.

4.1.2 - Caso de estudo 2
O segundo caso de estudo é bem mais complicado que o caso anterior, devido ao elevado
número de unidades de produção e à variabilidade do tipo de produção, tornando este
problema bastante complexo.
O SE da ilha de São Miguel, é constituído por muitas centrais, e no nosso problema vão ser
consideradas as seguintes centrais produtoras existentes [84]:


A central térmica do Caldeirão, constituída por 8 geradores a fueloil;



As centrais hídricas dos Túneis e da Foz da Ribeira, estas serão consideradas em
conjunto, como uma só, devido à sua baixa potência instalada;



As duas centrais geotérmicas do Pico Vermelho e da Ribeira Grande, tendo esta
última 4 geradores;
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O parque eólico dos Graminhais, constituído por 10 aerogeradores. Além destas
centrais, irão depois ser considerados hipotéticas expansões à potência instalada
na ilha, de maneira a haver um maior aproveitamento dos recursos endógenos da
ilha, permitindo uma maior capacidade de produção energia renovável:



Aumento em mais dois aerogeradores, idênticos aos existentes em Graminhais;



Consideração de uma pequena produção solar, que poderia ser o conjunto de
produção proveniente de produção doméstica.

As características da central térmica, das duas geotérmicas, do parque eólico, da hídrica
da expansão dos aerogeradores e da solar, estão ilustrados nas tabelas 4.2 – 4.7
respetivamente, fornecidos pela EDA (Eletricidade dos Açores) [85].
O fueloil usado pela central térmica tem um custo de 0,364 ($/l), e considerando-se uma
taxa de reserva girante,

. Nestes casos de estudo, ao contrário do que aconteceu no

caso de estudo 1, irá haver 4 diagramas de previsão de carga (figura 4.4), assim como de
potência eólica (figura 4.5) e solar (figura 4.6), considerando-se ainda que o potencial hídrico
existente é um recurso sempre disponível. O ano de estudo data de 2014 em que foi
selecionado o pior dia da semana em termos da carga analisada (quarta-feira) e
representativos das quatro estações do ano. A previsão do diagrama de carga e de potência
eólica foi fornecida pela SMARTWATT [86], enquanto a previsão solar foi retirada do
SolarServer [87]. Em relação à previsão do diagrama de carga e da potência eólica, estas são
consideradas com um pequeno erro, não inferior a 10%, tal como no caso anterior.
Apenas serão utilizados os diagramas de carga, previsão de potência eólica e solar do
Inverno e do Verão, por serem duas estações opostas, obtendo assim resultados suficientes
para avaliar o impacto da sazonalidade na integração de produção renovável. Devido ao
problema de simetria referido no estado de arte (grande número de unidades produtoras
iguais), neste caso da central térmica, foi feita um aumento e diminuição nos geradores, na
ordem das décimas, nas suas potências mínimas e máximas respetivamente, aumentando os
parâmetros da curva de custos destes geradores, diminuindo tempo computacional
necessário.
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Tabela 4.2 - Caraterísticas dos geradores térmicos.

Tabela 4.3 - Caraterísticas dos geradores geotérmicos.

Tabela 4.4 - Caraterísticas dos aerogeradores de Graminhais.

Tabela 4.5 - Caraterísticas do gerador hídrico, resultado do agrupamento das centrais hídricas.
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Tabela 4.6 - Caraterísticas dos aerogeradores de expansão.

Tabela 4.7 - Caraterísticas do gerador solar de expansão.

Figura 4.4 - Previsão do diagrama de cargas para o dia seguinte, nas quatro estações.

Figura 4.5 - Previsão de potência eólica para o dia seguinte, nas quatro estações.
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Figura 4.6 - Previsão de potência solar para o dia seguinte, nas quatro estações.

A consideração do sistema acima descrito, vai ter três variações, a que será aplicada a
metodologia proposta:


1ª: Será aplicada apenas às centrais com maior potência instalada, ou seja, as
central térmica do Caldeirão, a central hídrica e as duas centrais geotérmicas;



2ª: Será incluído nas centrais acima, o parque eólico dos Graminhais;



3ª: Será incluída no 2º caso, a expansão proposta.

Será então empregue a metodologia proposta e extraídos os resultados para serem
analisados.

4.2 - Análise de resultados
Nesta secção, serão publicados os resultados dos casos de estudo, será feita a sua análise
e comparação, de forma a perceber a eficiência da metodologia proposta.

4.2.1 - Resultados do caso de estudo 1
Como já foi dito, este caso de estudo foi dividido em dois mais pequenos: num caso só
foram consideradas as unidades térmicas; no outro caso, será integrado um parque eólico
para promover a integração de energia renováveis e melhorar os custos de produção. A
metodologia proposta é depois comparada com outra, de maneira a verificar a sua eficiência
em termos de otimização de custos de produção e de tempo computacional, de forma a
validar os resultados obtidos pela metodologia proposta;
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Estes resultados foram atingidos usando o GAMS 24.0.2 [88] e considerando MIQCP/CPLEX
solver. O hardware usado foi um sistema Intel XEON X5690, 3.46 GHz e 48 GB de RAM
operando em ambiente Windows 7.
4.2.1.1 - Resultados considerando apenas unidades térmicas
Na tabela 4.8 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.9 está o resultado
do despacho das unidades escalonadas. O resultado do custo total de produção é de
$532.260,62.
4.2.1.2 - Resultados considerando integração do parque eólico
Na tabela 4.10 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.11 está o
resultado do despacho das unidades escalonadas.
O resultado do custo total de produção é de $517.480,00.

4.2.2 - Análise de resultados do caso 1
Analisando a tabela 4.8, pode observar-se que os geradores 1 e 2 (maiores capacidades)
são a base do diagrama de carga, e os restantes geradores funcionam de acordo com as
necessidades do sistema. Há ainda geradores como é caso do gerador 10, que são escalonados
momentaneamente, em que entra no sistema apenas durante uma hora. Sendo assim, e com
apenas unidades térmicas no sistema, é esperado um elevado custo de produção, atingindo
neste caso um valor de $532.260,62.
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Tabela 4.8 - Escalonamento do caso de estudo 1 sem integração do parque eólico.

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela 4.9 - Despacho do caso de estudo 1 sem integração do parque eólico.

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

210

258

353

448

365

330

378

425

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

400

305

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

162

162

160

65

100

88

40

135

100

160

65

135

0

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

130

130

130

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

0

0

130

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

46

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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Tabela 4.10 - Escalonamento do caso de estudo 1 com integração do parque eólico.

G1
G2
G3
G4
G5
6
G7
G8
G9
G10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Tabela 4.11 - Despacho do caso de estudo 1 com integração do parque eólico.

G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

152

188

295

375

403

387

432

455

455

455

455

455

455

445

392

370

403

455

455

455

437

380

357

298

0

0

0

0

25

25

25

60

50

128

137

162

130

25

25

25

25

55

50

89

25

25

0

0

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

130

130

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130
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130

130
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0

0

0
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130
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0

0

0

0

0

0

0

0
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36

20

0

0
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0

0

0

0

0

0
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Analisando a tabela 4.10 observa-se que os geradores 1 e 2 continuam a ser a base do
diagrama de cargas a par da produção eólica, que injeta toda a sua produção no sistema,
sendo os restantes geradores complementares, consoante as necessidades do sistema.
Contudo, com a integração do parque eólico, e comparando a potência produzida pelos
geradores térmicos, nota-se que esta é inferior com a integração do parque eólico, passando
de uma produção de 25.748 MW para 24.861 MW. Esta redução de produção permitiu a
passagem de um custo de $532.260,62 para um custo de produção de $517.480,00,
representando uma poupança de $14.780,62 nos custos de produção, sendo um montante
bastante significativo. De facto a integração de maior produção renovável, permite uma
redução

na

produção

térmica,

diminuindo

assim

o

consumo

de

combustível,

consequentemente diminuindo também custo total de produção e emissões de GEE. Observase que na hora 12, a produção de energia eólica é nula, havendo aí um aumento significativo
de produção térmica.
Com aplicação no mesmo caso de estudo integrando o parque eólico, a metodologia
proposta apresenta melhores resultados que a metodologia aplicada em [22], tanto em
termos de custo de produção como em tempo computacional de alcance de resultados. Na
outra abordagem os custos de produção foram de $525.220,60, significando que com a
metodologia proposta nesta dissertação, houve uma poupança significativa de $7.740,6. Em
relação ao tempo computacional, enquanto que nesta metodologia foi em média de 25
segundos o tempo para encontrar a solução ideal, na outra metodologia demorou mais de
1000 segundos a encontrar a solução ideal, sendo uma diferença que passa da ordem de
poucos segundos para vários minutos.

4.2.3 - Resultados do caso de estudo 2
Este caso de estudo será aplicado ao SE da ilha de São Miguel, Açores, e este está dividido
em três variações, como já foi referenciado:


1ª: Será aplicada apenas às centrais com maior potência instalada, ou seja, as
central térmica do Caldeirão, a central hídrica e as duas centrais geotérmicas;



2ª: Será incluído nas centrais acima, o parque eólico dos Graminhais;



3ª: Será incluída no 2º caso, a expansão proposta.

Depois de ser encontrados os resultados das diversas variações do caso de estudo
principal, estes irão ser comparados entre si em tempo computacional, custo de produção e
percentagem de produção de cada fonte de produção de variação para variação.
Estes resultados foram atingidos usando o GAMS 24.1.2 [88] e considerando MIQCP/CPLEX
solver. O hardware usado foi um sistema Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200, 2.53 GHz e 4 GB
de RAM operando em ambiente Windows 7 Professional.
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4.2.3.1 - Resultados da primeira variação
Nesta variação serão consideras a central térmica do Caldeirão, a central hídrica e as
centrais geotérmicas de Pico Vermelho e Ribeira Grande.
Na tabela 4.12 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.13 está o
resultado do despacho das unidades escalonadas para o Inverno.
O resultado do custo total de produção é de $19.208,10 com um erro relativo de 15,77%,
num tempo computacional de 1,84 segundos.
Na tabela 4.14 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.15 está o
resultado do despacho das unidades escalonadas para o Verão.
O resultado do custo total de produção é de $17.924,18 com um erro relativo de 8,16%,
num tempo computacional de 1,22 segundos.
4.2.3.2 - Resultados da segunda variação
Nesta variação serão consideras a central térmica do Caldeirão, a central hídrica, as
centrais geotérmicas de Pico Vermelho e Ribeira Grande, e o parque eólico dos Graminhais.
Na tabela 4.16 e 4.17 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.18 e 4.19
está o resultado do despacho das unidades escalonadas para o Inverno.
O resultado do custo total de produção é de $14.210,12 com um erro relativo de 18,11%,
num tempo computacional de 6,13 segundos.
Na tabela 4.20 e 4.21 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.22 e 4.23
está o resultado do despacho das unidades escalonadas para o Verão.
O resultado do custo total de produção é de $16.092,05 com um erro relativo de 16,27%,
num tempo computacional de 2,81 segundos.
4.2.3.3 - Resultados da terceira variação
Nesta variação serão consideras a central térmica do Caldeirão, a central hídrica, as
centrais geotérmicas de Pico Vermelho e Ribeira Grande, o parque eólico dos Graminhais, e
as expansões sugeridas.
Na tabela 4.24 e 4.25 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.26 e 4.27
está o resultado do despacho das unidades escalonadas para o Inverno.
O resultado do custo total de produção é de $13.656,29 com um erro relativo de 14,77%,
num tempo computacional de 19,66 segundos.
Na tabela 4.28 e 4.29 está o resultado das unidades escalonadas, e na tabela 4.30 e 4.31
está o resultado do despacho das unidades escalonadas para o Verão.
O resultado do custo total de produção é de $14.250,73 com um erro relativo de 7,11%,
num tempo computacional de 17,8 segundos.
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4.2.4 - Análise de resultados do caso 2
Pela análise de todas as tabelas de escalonamento, facilmente se percebe que as
unidades geotérmicas e a hídrica são a base do diagrama de cargas, estando sempre
escalonadas. Quando há produção de energia eólica e solar estas são, sempre que possível,
escalonadas e entregam o máximo de produção renovável ao sistema. Em relação às unidades
térmicas, estas servem para satisfazer as necessidades complementares do sistema, prova
disto é a figura 4.7, que mostra que, os diversos perfis de produção térmica no Inverno, são
muito parecidos com o perfil da carga, para o mesmo período. Na figura 4.8, é visível a
diminuição de produção térmica com o aumento de penetração de produção renovável.

Figura 4.7 - Perfis de produção de energia convencional térmica nas três variações, e carga.

Figura 4.8 - Comparação do tipo de produção, primeira variação com terceira, no Inverno.
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Tabela 4.12 - Escalonamento do caso de estudo 2, 1ª variação, Inverno.

*Sendo os geradores GT1, GT2,..., GT8 os geradores da central térmica do Caldeirão, os geradores GG1, GG2,..., GG5 os geradores das centrais geotérmicas, e GH o
gerador da central hídrica.
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Tabela 4.13 - Despacho do caso de estudo 2, 1ª variação, Inverno.
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Tabela 4.14 - Escalonamento do caso de estudo 2, 1ª variação, Verão.
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Tabela 4.15 - Despacho do caso de estudo 2, 1ª variação, Verão.
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Tabela 4.16 - Escalonamento do caso de estudo 2, 2ª variação, Inverno (1).

A partir deste ponto, devido à das tabelas, as mesmas serão divididas em duaspartes, sendo a primeira parte identificada com (1) e a segunda com
(2).Nesta segunda parte, os geradores GE1,GE2,...GE10, são os diversos aerogeradores do parque eólico de Graminhais.
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Tabela 4.17 - Escalonamento do caso de estudo 2, 2ª variação, Inverno (2).
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Tabela 4.18 - Despacho do caso de estudo 2, 2ª variação, Inverno (1).
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Tabela 4.19 - Despacho do caso de estudo 2, 2ª variação, Inverno (2).
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Tabela 4.20 - Escalonamento do caso de estudo 2, 2ª variação, Verão (1).
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Tabela 4.21 - Escalonamento do caso de estudo 2, 2ª variação, Verão (2).
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Tabela 4.22 - Despacho do caso de estudo 2, 2ª variação, Verão (1).
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Tabela 4.23 - Despacho do caso de estudo 2, 2ª variação, Verão (2).
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Tabela 4.24 - Escalonamento do caso de estudo 2, 3ª variação, Inverno (1).
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Tabela 4.25 - Escalonamento do caso de estudo 2, 3ª variação, Inverno (2).

Nesta 3ª variação, os geradores GEE1 e GEE2 são os aerogeradores da expansão, e o gerador GS é o gerador da expansão solar.
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Tabela 4.26 - Despacho do caso de estudo 2, 3ª variação, Inverno (1).
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Tabela 4.27 - Despacho do caso de estudo 2, 3ª variação, Inverno (2).
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Tabela 4.28 - Escalonamento do caso de estudo 2, 3ª variação, Verão (1).
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Tabela 4.29 - Escalonamento do caso de estudo 2, 3ª variação, Verão (2).
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Tabela 4.30 - Despacho do caso de estudo 2, 3ª variação, Verão (1).
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Tabela 4.31 - Despacho do caso de estudo 2, 3ª variação, Verão (2).
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Verifica-se que com o aumento de produção renovável, devido à integração do parque
eólico dos Graminhais e das expansões, a produção térmica diminui, passando do primeiro
caso com 641,30 MW para o último com 538,78 MW, uma redução de cerca de 16% no caso do
Inverno, e no caso do Verão passou de 680,8312 MW para 603,86 MW, uma redução de cerca
de 12%. Esta redução implica uma redução de custos de produção, passando de $19.208,10
para $13.656,29, significando uma redução de cerca de 29%, no Inverno e no Verão de cerca
de cerca de 21%, passando de $17.924,18 para $14.250,73. Em relação ao tempo
computacional, verificou-se que com o aumento de unidades produtoras, houve um maior
esforço computacional embora insignificante no contexto do problema, tanto no Inverno
como no Verão, aumentando cerca de uma dezena de segundos.
É também verificável que em casos, que para a integração de produção eólica, e devido a
todas as restrições do sistema, a produção hídrica sofre uma diminuição chegando a não
entregar energia ao sistema, como é o caso da hora 3 e 5 da segunda variação no Inverno.
Em relação à comparação entre Inverno e Verão, não há grande diferenças, notando-se na
figura 4.4, que há um aumento muito mais significativo na carga, no fim do dia no Inverno, e
o erro relativo das soluções foram sempre superiores no Inverno, talvez devido às condições
ambientais deste em relação ao Verão, afetando a produção de energia renovável.

Capítulo 5
Conclusões
5.1 - Conclusões principais
Neste trabalho foi desenvolvida uma metodologia que foi implementada numa ferramenta
computacional para a otimização do UC e do respetivo DE de um SE, para o dia seguinte. Esta
ferramenta é implementada recorrendo ao ambiente de programação matemática GAMS,
através da combinação de MIQCP com o solver CPLEX. A formulação matemática efetuada e o
consequente algoritmo desenvolvido, através da função objetivo, garante que a produção
renovável tenha prioridade no escalonamento dos geradores, maximizando assim a
penetração de energia renovável permitida pelo SE e pela disponibilidade de recursos. Esta
maximização de penetração de energia renovável, faz com que as centrais convencionais
diminuam a sua produção de energia, diminuindo assim o combustível utilizado e
consequentemente o custo de produção do SE e das suas emissões de GEE.
De modo a estabelecer uma avaliação eficaz e fiável, a metodologia aqui desenvolvida é
aplicada ao mesmo SE, com as mesmas caraterísticas, incluindo previsão de diagrama de
cargas e potência eólica e unidades de produção, que outra metodologia proposta na
literatura. Assim, é possível a validação dos resultados obtidos, e avaliação da sua eficácia.
De facto, a análise comparativa conclui que a metodologia proposta, não só otimiza os custos
de produção, como exige um esforço computacional muito menor, sendo muito mais rápido a
chegar à melhor solução.
Foi também efetuado outro caso de estudo bem mais complexo. A aplicação desta
ferramenta ao SE da ilha de São Miguel, Açores, mostrou que ao otimizar e maximizar a
penetração de energias renováveis, diminui a quantidade de combustível consumido,
diminuindo também os custos de produção e emissões de GEE, aumentando a independência
económica da ilha, promovendo assim o seu desenvolvimento social e económico. Ora, a
diminuição entre 20 a 30%, dependendo da altura do ano, dos custos de produção, aliada ao
rápido processamento do algoritmo alcançando rápidos resultados, essencial no SE
atualmente, devido à gama de incertezas e variabilidades que alguma energias renováveis
introduziram no sistema, mostra a eficácia e velocidade desta ferramenta computacional.
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5.2 - Contribuições futuras
O SE tem sido alvo de diversas pesquisas e desenvolvimentos, pelo que novas soluções
estão a melhorar o que já foi desenvolvido até agora, ajudando o SE a crescer e melhorar de
forma sustentável.
Futuramente, a inclusão de ESS no algoritmo desenvolvido, pode ajudar a aumentar a
penetração de energias renováveis no sistema, absorvendo energia quando a produção
renovável é maior que a carga, e descarregando energia no sistema quando a produção é
insuficiente para satisfazer a carga. Seja armazenamento hídrico, através da bombagem, ou
das baterias no caso eólico e solar. Isto iria diminuir bastante o número de horas que as
centrais convencionais estarão escalonadas, diminuindo custos de produção e emissões de
GEE.

5.3 - Publicações
Na sequência deste trabalho foi possível realizar uma publicação com arbitragem
internacional (Anexo A):


M. D. B. Silva, G. J. Osório, M. Shafie-khah, J. M. Lujano-Rojas,J. P. S. Catalão,
"Optimal Scheduling Strategy in Insular Grid Considering Significant Share of
Renewable", in: Proceedings of the 1st International and Commercial Power Systems
Europe

and

17th

International

Conference

Engineering, Milão, Itália, 6 - 9 Junho 2017

on

Environment

and

Electrical
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Abstract—Due to the uncertainty and stochastic behavior of
wind and photovoltaic production introduced in conventional
power systems, the correct overall management considering all
the technical and economic constraints is faced with more
challenges. To address also the specificities of insular power
systems, several strategies have been proposed in last years,
including energy storage systems with the aim of increasing
system flexibility. Accurate forecasting tools may also help to
reduce overall uncertainty. Other scheduling tools based on
probabilistic, heuristic and stochastic programming have also
been considered. In this work, a new scheduling strategy is
proposed considering the integration of wind production in an
insular power system. To this end, some arbitrarily chosen
scenarios from wind production are introduced in the scheduling
process, and a comparative study is carried out, with and without
renewable production, providing an acceptable computational
time.
Keywords—insular system; scheduling; uncertainty; wind.

I.

and (in)capabilities that allow the development of new
computational tools with scalability to mainland power
systems, with computational tractability and acceptable time.
Insular systems have by nature high renewable potential,
which brings more uncertainty in the daily production
management, mainly when wind and photovoltaic power is
integrated in power systems, incrementing the overall
operational cost, the conventional and pollutant gases
emissions, reducing the power reliability, robustness or service
quality, even under the smart grid paradigm [1]. One of the
ways to mitigate the aforementioned renewable impacts in
insular power systems is by introducing energy storage
systems, based on hydro reservoirs, or more recently with
batteries, which improves the flexibility of power systems;
however, such technologies are heavily dependent on insular
features, cost of implementation, lifetime, and careful design of
their integration to be profitable [2, 3].
In this work, a new scheduling strategy is proposed for the
integration of wind production in an insular system.

INTRODUCTION

A. Motivation and Approach
In last years, the focus on insular power systems has
significantly increased due to its natural features, sensitivities,
This work was supported by FEDER funds through COMPETE 2020 and
by Portuguese funds through FCT, under Projects SAICT-PAC/0004/2015 POCI-01-0145-FEDER-016434,
POCI-01-0145-FEDER-006961,
UID/EEA/50014/2013, UID/CEC/50021/2013, and UID/EMS/00151/2013.
Also, the research leading to these results has received funding from the EU
7th Framework Programme FP7/2007-2013 under GA no. 309048.
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To this end, some scenarios, arbitrarily chosen, from
forecasted wind and load, are introduced in the scheduling
process, and a comparison with the same system without
renewable production will be carried out, trying to produce the
desired results in an acceptable computational time, with a
reduced uncertainty related with forecasted data, showing the
benefits to increase the integration of renewables in the
considered insular power system.
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B. Literature Review
In the last years, efforts done by the scientific community to
overcome the power system scheduling problems have been
significant. For instance, in [4] a robust optimization unit
commitment (UC) approach was proposed considering wind
uncertainty for scheduling the conventional generation in the
daily market, minimizing the total cost under the worst wind
power scenario.
In [5], an optimal UC decision tool was proposed for the
reliability UC run by the Independent System Operator (ISO),
with the goal of maximizing the total social welfare under the
joint worst-case wind power and demand response (DR)
scenarios, formulated as a multi-stage robust mixed-integer
programming and Benders’ decomposition. In [6], the
operation scheduling problem in renewable-powered
microgrids was considered for the least-cost UC and dispatch,
considering the load, environmental, and operational
constraints. To this end, a probability approach was considered
to analyze the microgrid capabilities to meet the local demand.
In [7], a review of the state-of-the-art was presented related
with UC and scheduling research, i.e., from the deterministic
resolution, to mixed integer programming, crossing to priority
list, dynamic programming, Lagrangian relaxation and
stochastic optimization, giving a perspective on how to model
UC problems facing deregulated electricity markets, growing
demand, and higher integration of renewables.
In [8], a multi-objective tool is described due to the
combination of the economic and emission problems. In this
sense, a weighted sum model was proposed to analyze the
multi-objective problem as a single objective problem, by a
linear combination of different purposes as weighted sum.
An efficient hybrid algorithm was proposed to solve the UC
problem considering a scenario generation/ reduction model for
the high potential of wind power, priority list, for solving the
spinning reserve and other constraints, improved with a genetic
algorithm.
In [9], a method was proposed to determine an optimal
solution for profit-based UC problem considering emission
constraint, under a deregulated environment. To this end, an
imperialist competitive algorithm in combination with a metaheuristic constraint handling technique was proposed, using the
operation features of profit-based UC and a penalty factor
approach to solving the emission constraints in order to
maximize the producers’ profit. Then, the problem was
formulated under a scheduling process for the daily market
under a scalability perspective.
In [10], an economic dispatch model was presented
considering the energy storage and renewable energy potential
divided into two steps. The first one was formulated as
stochastic UC approach with wind power forecast uncertainty
and energy storage. In the second step, the solution from the
stochastic UC was used to derive a flexible schedule for energy
storage in economic dispatch.

In [11], a UC problem was proposed based on the costbenefit analysis and here-and-now approach for optimal sizing
of energy storage system based on batteries in a microgrid with
wind power potential, where wind power uncertainty was
considered as a constraint. Particle swarm optimization was
used to minimize the total cost and maximize the total benefit,
considering some scenarios with and without energy storage, to
stand-alone and grid-connected options.
C. Contributions
The contributions of this study are:
 To provide an optimal scheduling tool considering a case
study with and without wind production, maximizing the
profits and reducing operational costs and pollutant
emissions.
 To include some random scenarios of load and wind with a
reduced uncertainty in the forecasts, showing the benefits of
using the renewable potential in this conventional power
system in a reduced computational time.
The remaining manuscript is structured as follows:
Section II presents the proposed approach and case study;
Section III describes the main results conducted in this work;
and finally, main conclusions are presented in Section IV.
II.

PROPOSED APPROACH

The proposed approach considered the UC and scheduling
problem with conventional generation, together with a random
scenario of wind and load considering a real case-study based
on an islanded power system. As reported in most of the
present state-of-the-art, the UC problem usually uses a
quadratic formulation considering the fuel cost from the
corresponding production and some constraints such as starting
costs, among others.
In this work, the proposed UC and scheduling problem is
solved by:

(1)

where
is the total cost; ,
and
are parameters
related with operational curve line of generator ;
is the
cost of fuel in l/$
is the output power of generator at time
;
is the binary status of unit
at time
(1 – On; 0 – Off) and
are the starting cost (cold and hot
starting-up cost) linearly approximated considering [12] and
[13]. Moreover, the problem is subject to:
(2)
(3)
(4)
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(5)

The case study under analysis is briefly represented in
Figure 1. Moreover, Figure 2 shows the load and wind power
forecast results for 24 hours ahead [14].

(6)

Table I shows the features of power system under analysis,
in particular the conventional generation, considering the cold
and hot cost
, respectively.

(7)
where (2) is related with power generation constraint limits of
unit
according with its minimum
or maximum
capacity, respectively and its status ; (3) and (4) are related
with the ramping constraints between the actual and previous
state. Moreover, (5) is related with the required spinning
reserve determined by
and the forecasted load
,
and (6) describes the power balance of the system. Finally,
(7) describes the maximum wind power generation
.

Fig. 1. Power system under analysis.

Power (MW)

TABLE I
THERMAL GENERATION FEATURES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

($/h)

1000

970

450

680

700

370

370

480

480

660

($/MWh)

16.19

17.26

19.70

16.50

22.26

22.26

27.74

27.74

25.92

($/MW2h) x10-4

4.80

3.10

39.80

21.10

20.00

71.20

71.20

7.90

7.90

41.30

(MW)

150

150

25

20

20

20

20

25

25

10

(MW)

450

450

162

130

30

80

80

85

85

55

($)

9000

10000

1800

1120

1100

340

340

520

520

60

($)

4500

5000

900

560

550

170

170

260

260

30

(MW/h)

130

130

90

60

60

40

40

40

40

40

(MW/h)

130

130

90

60

60

40

40

40

40

40

1600
1520
1440
1360
1280
1200
1120
1040
960
880
800
720
640
560
480
400
320
240
160
80
0

16.60

For reserve requirements it was considered as
from the total capacity of conventional generation. The cost of
fuel was considered as
. The forecasted
profiles from load and wind power were considered as the
expected data with reduced error, i.e., less than 10%.
III. ANALYSIS OF RESULTS
Wind
Load

The proposed UC and scheduling approach was performed
using GAMS 24.0.2 [15] and considering the mixed integer
quadratic programing (MIQP)/CPLEX solver.
Moreover, the hardware used was an Intel XEON X5690
with 3.46GHz and 48GB of RAM running with Windows 7.

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24
Time (h)

Fig. 2. Load and wind power day-ahead forecasted profiles

Table II shows how the thermal generation units are
scheduled for the next day without considering the wind
generation.
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It is possible to observe that generators 1 and 2 are working
as base load and generators 3 till 10 are working according with
the needs of the system. Moreover, it is possible to observe that
some generators are scheduled momentarily like generator 10.
In this sense, the total generation cost reached $532260.62.
Considering the wind generation and comparing the results
obtained with those from ref. [14] it is possible to observe that,
with the work developed in this paper, the costs decreased from
$525220.60 to $517480.00, which is a considerable saving.

Thus, avoiding the usage of a priority list, the results
provided in this study are consistent with the original case study
and close to the optimal point.
Table III shows how the thermal generation units are
scheduled for the next day considering wind generation. It is
possible to observe that generators 1 and 2 are working as base
load and generators 3 to 10 are working according with the
needs of system. Moreover, it is possible to observe that
generators 8 and 10 are not used for this day, but considering
the analysis of generators 6 till 10, those generators are used as
peak units.

Moreover, while in [14] the computation time was about
1000ss, less than 30 seconds are now required, which is of
major importance in real-time optimization.

TABLE II
SCHEDULING OF THERMAL GENERATION WITHOUT WIND POWER
Hour

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

g1

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

g2

210

258

353

448

365

330

378

425

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

400

305

g3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

162

162

160

65

100

88

40

135

100

160

65

135

0

0

g4

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

130

130

130

0

0

0

g5

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

0

0

130

130

0

0

0

g6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g7

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

46

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABLE III
SCHEDULING OF THERMAL GENERATION WITH WIND POWER
Hour

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

g1

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

455

g2

152

188

295

375

403

387

432

455

455

455

455

455

455

445

392

370

403

455

455

455

437

380

357

298

g3

0

0

0

0

25

25

25

60

50

128

137

162

130

25

25

25

25

55

50

89

25

25

0

0

g4

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

130

130

130

0

0

g5

0

0

0

0

0

0

0

0

130

130

130

130

130

130

130

0

0

0

130

130

130

0

0

0

g6

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

20

36

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g7

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

20

36

20

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

g8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

g10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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IV.
CONCLUSION
The work proposed in this paper provided a fast solution for
the UC problem considering an islanded power system. The
integration of wind power generation decreased the total
operational cost and provided a reliable result in an acceptable
computation time. The total operational cost was reduced from
$525220.60 to $517480.00, considering previously published
results, which is a considerable saving. As future wok,
photovoltaic production can be included in the model to allow
additional reductions in operating cost and pollutant emissions.
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