
Resumo 

Nesta tese são explorados dois tópicos de investigação. Por um lado, aborda-se o problema de 

escalonamento de geradores eléctricos, num processo normalmente referido como “Unit 

Commitment” (UCP), sendo discutidas formas alternativas de modelização do problema e 

desenvolvendo-se técnicas de resolução inovadoras para o mesmo. Por outro lado, desenvolvem-

se novas estratégias de pesquisa, a usar em meta-heurísticas baseadas em Pesquisa Local, 

estratégias essas que têm como objectivo a redução do impacto dos parâmetros associados às 

meta-heurísticas na qualidade das soluções obtidas.  

Numa primeira tentativa de resolver eficientemente o problema de Unit Commitment usando meta-

heurísticas, é proposta uma nova abordagem em que é usada a metodologia GRASP. Esta 

abordagem considera uma nova estrutura de representação de soluções que permite uma 

manipulação mais fácil das restrições do problema. No entanto, obtenção de boas soluções 

usando a metodologia GRASP obriga, tal como noutras meta-heurísticas, a uma afinação precisa 

dos seus parâmetros. Como o processo de afinação pode ser complexo, é susceptível de ser 

realizado de uma forma incorrecta, podendo levar a resultados francamente maus. Por isso 

mesmo, a necessidade de afinação de parâmetros é apontada como um dos aspectos negativos 

das meta-heurísticas.  

Em consequência, esta tese propõe uma nova estratégia de pesquisa, Vizinhanças Orientadas 

às Restrições (aqui referida como “Constraint Oriented Neighbourhoods” – CON), que pretende 

reduzir a influência dos parâmetros das meta-heurísticas nos resultados finais.  

Para isso, esta estratégia admite que sejam aplicadas à solução actual operações de vizinhança 

diferentes, durante o processo de construção de uma solução vizinha, dependendo do tipo de 

restrições que são violadas. Deste modo, evita-se que em iterações sucessivas sejam introduzidas 

alterações drásticas numa solução, permitindo-se uma pesquisa mais suave do espaço de 

soluções. A estratégia foi aplicada ao UCP e conseguiu, sistematicamente, obter resultados de 

grande qualidade, com uma redução drástica dos tempos computacionais, quando comparados 

com os obtidos por outras metodologias propostas na literatura.  

Finalmente, a estratégia CON serviu de base ao desenvolvimento de um novo algoritmo para 

resolução de problemas multiobjectivo (mCON – “multiobjective Constraint Oriented 

Neighbourhoods”) que foi usado na resolução de uma versão multiobjectivo do UCP com dois 

objectivos, ambos a minimizar: custos totais de produção e de emissões. A abordagem mostrou ser 

efectiva na resolução do problema referido, atingindo resultados melhores do que os obtidos com 

outras meta-heurísticas multobjectivo propostas na literatura.  

Abstract 



This thesis addresses two main topics of research. It tackles the short-term planning problem of 

scheduling power generators, the Unit Commitment problem (UCP), discussing alternative 

modelling approaches and developing innovative resolution techniques. Furthermore, it describes 

the development of new search strategies to be used by Local Search based metaheuristics, aiming 

at reducing the impact of metaheuristic parameters in the quality of the solutions.  

In a first attempt to efficiently solve the Unit Commitment problem with metaheuristics, an innovative 

GRASP methodology is proposed. The approach is based on a new representation of the problem 

solutions that allows constraints to be tackled more easily. However, achieving good quality 

solutions with GRASP (or with other metaheuristics) does require an accurate tuning of the 

algorithm parameters. As this tuning procedure may be complex and likely to be performed 

incorrectly, metaheuristics often lead to very bad quality results.  

This issue is frequently pointed out as a major shortcoming of metaheuristics.  

As a consequence, this thesis proposes a new search strategy, Constraint Oriented 

Neighbourhoods (CON), that aims at reducing the influence of metaheuristic parameters on the final 

results. In the process of constructing a neighbour solution, this strategy considers that di®erent 

movements may be applied to the current solution depending on the kind of constraints that are 

violated. By doing so, in successive iterations, drastic changes in a solution are avoided allowing a 

smoother search process. The strategy was applied to the UCP and was capable of systematically 

achieving high quality results, with drastic reductions in computational time, when compared with 

other methodologies proposed in the literature.  

Finally, the CON search strategy has been extended, to be able to tackle multiobjective problems. 

The new algorithm (mCON – multiobjective Constraint Oriented Neighbourhoods) has been applied 

to a multiobjective UCP with two objectives to be minimised: total production costs and emissions. 

The approach proved to be effective, leading to better results than those obtained with other 

multiobjective metaheuristics proposed in the literature.  


