
Resumo 
 
Nos últimos anos o sector eléctrico tem vindo a ser sujeito a um processo de 

reestruturação que tem originado a implementação de mecanismos de mercado para a 

compra e venda de energia eléctrica bem como de alguns serviços auxiliares, tais como 

reservas e controlo de tensão e potência reactiva. 

Neste âmbito, as implementações existentes em diversos países permitem verificar que 

existe alguma separação entre as actividades do Operador de Mercado e do Operador 

de Sistema, no sentido em que as suas actividades se realizam de forma sequencial no 

tempo, resultando em determinadas ineficiências. Isto significa que o Operador de 

Sistema utiliza os resultados disponibilizados pelo Operador de Mercado para proceder 

a diversos estudos de natureza técnica e para alocar os serviços de sistema que 

considerar necessários. Esta desagregação e, em certa medida, o desacoplamento 

entre as potências activa e reactiva não reflectem a realidade tendo em conta o 

diagrama PQ de capacidade dos geradores síncronos, o acoplamento entre potências 

activa e reactiva inerente às equações AC de trânsito de potências e aos limites 

térmicos dos ramos. 

Tendo em conta estas preocupações, neste trabalho foram desenvolvidos diversos 

modelos de despacho integrado de potência activa e reactiva baseados no despacho 

económico determinado pelo Operador de Mercado, no programa de injecções físicas 

associado aos contratos bilaterais e em ofertas de ajuste submetidas pelos diversos 

agentes produtores e consumidores intervenientes. Alguns dos modelos desenvolvidos 

são formulados de acordo com elementos da Teoria dos Conjuntos Difusos, 

nomeadamente, através da utilização de tolerâncias para relaxar as restrições de limites 

de tensão e de potência aparente dos ramos e da especificação de graus de aspiração 

para a correspondente função objectivo determinística. 

A utilização destes modelos permite ao Operador de Sistema executar estudos de 

optimização no sentido de validar tecnicamente os programas iniciais relativos ao pré 

despacho de potência activa e alocar alguns serviços auxiliares necessários à operação 

do sistema (nomeadamente, compensação de potência activa de perdas e suporte de 



potência reactiva) minimizando os custos globais associados à potência activa de 

perdas do sistema e aos ajustes de produção/consumo. 

Como subproduto, estes modelos permitem ainda calcular preços marginais nodais de 

potência activa e reactiva, associados às variáveis duais de diversas restrições dos 

problemas. A utilização das ofertas de ajuste nos modelos desenvolvidos relaciona-se 

com o facto de permitir (i) assegurar a compensação da potência activa de perdas e a 

sua alocação pelos respectivos agentes, (ii) eliminar congestionamentos de ramos 

efectuando ajustes aos programas iniciais e (iii) garantir a produção de potência 

reactiva atendendo às restrições de tensão bem como as associadas ao diagrama de 

capacidade dos geradores. 

Os modelos desenvolvidos foram testados utilizando diversas redes sendo 

apresentados nesta Tese os resultados relativos à utilização das redes teste de 24 e 

118 nós do IEEE. 

Assim, os resultados obtidos demonstram a importância da utilização deste tipo de 

ferramentas em ambiente de mercado na medida em que permitem determinar não só o 

despacho final de potência activa mas também, e em simultâneo, alguns serviços 

auxiliares necessários à operação do sistema em boas condições de fiabilidade, 

segurança e qualidade considerando mecanismos competitivos e transparentes. 

 

 

Abstract 
 

In recent years, power systems have gone through a restructuring process that 

originated the implementation of market mechanisms to buy and sell electricity, as well 

as some ancillary services, namely reserves and reactive power and voltage control. 

In this scope, the implementations in force in several countries indicate that there exists 

some separation between the activities of the Market Operator and System Operator, in 

the sense that their activities are performed in a sequential way along time. This means 

that the System Operator uses the results communicated by Market Operator to run 

technical studies and to allocate the required ancillary services. This desegregation and, 

in some way, the decoupling between active and reactive powers can lead to some 



inefficiencies and is not in line with real power systems operation, namely given the 

synchronous generator capability diagram, the coupling between active and reactive 

powers displayed in the AC power flow equations and the branch thermal limits. 

Having in mind these concerns, in this work they were developed several integrated 

dispatch models for active and reactive powers based both in the Market Operator and 

bilateral contracts initial schedules and in adjustment offers submitted by all intervenient 

agents (generators and loads) in the each trading period. Some of these developed 

models are formulated using Fuzzy Sets Theory concepts, namely incorporating soft 

constraints to represent voltage and branch limits modelled through leeways and 

specifying aspiration levels for the objective function of the original problem. 

The use of these models allows the System Operator to conduct optimization studies 

aiming at validating from a technical point of view the referred initial schedules related 

with active power and, simultaneously, to allocate some ancillary services (as losses 

and reactive power support/voltage control) minimizing the global costs associated to 

system losses and generation/demand adjustments. 

As a sub product, these models also allow the calculation of the nodal marginal active 

and reactive power prices, associated to the dual variables of several problem 

constraints. The use of adjustment offers in the developed models allows one (i) to 

guarantee that active losses are balanced while allocating them by the generators, (ii) to 

eliminate branch congestions introducing the required changes in the initial schedules 

and (iii) to guarantee reactive power support according to voltage constraints as well the 

corresponding generator capacity diagram constraints. 

The developed models were tested using several networks. In this Thesis we present 

results for the IEEE 24 and 118 buses test systems. These results show the importance 

of the use of this kind of tools in electricity markets since they allow the determination 

not only of the final active dispatch but also the allocation of some ancillary services that 

are crucial to ensure the reliability, security and quality of system operation, while 

considering transparent and competitive mechanisms. 

 


