
Resumo 

Esta tese tem como objectivo desenvolver uma ferramenta com vista à modelização de 

sistemas eólicos e solares fotovoltaicos, através de sistemas de inferência difusa, incluindo 

assim a incerteza inerente a este tipo de produção de energia. A estrutura desta tese encontra-

se dividida em oito capítulos. No capitulo 1 faz-se a introdução à tese, com referência aos 

objectivos gerais e descrevendo-se de uma forma resumida os objectivos de cada capítulo. No 

Capítulo 2 é efectuado o enquadramento da situação das renováveis em Portugal e na União 

Europeia com vista a justificar as motivações da tese. No Capítulo 3 efectua-se um 

levantamento do Estado da Arte relativamente à tecnologia de um conjunto de fontes de 

energia renovável, bem como um estudo da modelização dos recursos naturais e da produção 

em sistemas eólicos e fotovoltaicos, com o objectivo de identificar factores de influência e 

fontes de incerteza. No Capítulo 4 é descrito de uma forma sucinta princípios básicos relativos 

conjuntos difusos, enquanto que no Capítulo 5 descrevem-se as estruturas de sistemas de 

inferência difusa. No Capítulo 6 descreve-se a metodologia seguida no desenvolvimento dos 

modelos de inferência difusa, justificando-se as opções assumidas. O Capítulo 7 serve para 

ilustrar a aplicação dos modelos desenvolvidos a dois casos de estudo, que consistem na 

avaliação da viabilidade económica de centrais fotovoltaicas e eólicas. Por fim, no Capítulo 8 

apresentam-se as conclusões e comentários finais.  

Abstract 

This thesis has as objective the modelization of wind and solar photovoltaic systems, through 

fuzzy inference systems, considering the uncertainty inherent to this type of energy production. 

The structure of this thesis is divided in eight chapters. In chapter 1 is introduced the thesis, 

referring it’s objectives and describing in a short form the contents of each chapter. In the 

second chapter is presented the framework relatively to the use of renewable energies in 

Portugal and European Union, and justified the motivations for this thesis. In chapter 3 is 

described the State of the Art relatively to the technology of some renewable energies, as well 

the modelization of natural resources and production of wind and solar photovoltaic systems, 

with the objective of identify influence factors and sources of uncertainty. In chapter 4 are 

introduced the basic principles about fuzzy sets, and in chapter 5 is described the structures of 

fuzzy inference systems. In chapter 6 describes the methodology used to define the fuzzy 

inference models, justifying the assumed options. Chapter 7 is used to illustrate the application f 

the models to two case studies that consist in the economic viability evaluation of a wind and a 

solar photovoltaic system. Finally, in chapter 8 it’s presented the conclusion and final remarks.  


