
RESUMO 

Esta dissertação considera o caso de uma pequena ilha eléctrica que possui abundantes recursos de energia 
renovável mas que por vezes não pode integrar toda esta energia devido a limites impostos por critérios de 
segurança e a dificuldades na regulação de frequência. A problemática da integração de capacidade de 
bombagem numa rede eléctrica isolada como esta é vista em dois planos. Em primeiro lugar, analisam-se 
os problemas que podem surgir na regulação de frequência devido à ligação de grandes quantidades de 
fontes de energia renovável. Considera-se a inclusão de uma componente de bombagem como uma solução 
para superar estes problemas e permitir uma maior integração de fontes de energia renovável sem 
comprometer a segurança do sistema. É também desenvolvida e testada uma modificação ao critério de 
segurança normalmente utilizado.  

A segunda parte do trabalho compreende uma análise económica da inclusão de capacidade de 
bombagem.Aborda-se a questão sobre a utilização de bombagem, ou sobre que capacidade de bombagem 
incluir, formulando um problema de programação linear. Considera-se também a natureza estocástica da 
carga e da geração de origem renovável num sistema eléctrico isolado utilizando cenários desenvolvidos a 
partir da aplicação de técnicas de fuzzy clustering. Optimiza-se tanto a capacidade da unidade (em MW) 
como a capacidade de armazenamento do reservatório e obtêm-se estratégias óptimas de operação para os 
cenários criados.  

Os resultados obtidos mostraram que a inclusão de uma componente de bombagem pode ser um meio 
eficaz de permitir uma maior integração de fontes intermitentes de energia renovável, garantindo melhorias 
em termos de segurança dinâmica e de operação económica do sistema de teste. A inclusão do critério de 
segurança dinâmica no problema económico do dimensionamento das unidades de bombagem provou ter 
um impacto significativo na capacidade óptima de bombagem.  

ABSTRACT 

This thesis considers the case of a small island system that has abundant renewable energy available but 
that at times cannot accept all of this power because of limits imposed by security criteria and difficulty in 
regulating frequency. The question of integrating pumped storage in an isolated network like this is 
considered from two directions. First, the problems with frequency regulation that can occur when large 
amounts of renewable energy resources are included are addressed. Pumped storage is considered as an 
option to alleviate these problems and allow larger integration of renewable resources without 
compromising system security. A modification to the security criteria generally used is developed and 
tested.  

The second part of the work is an economic analysis of the inclusion of pumped storage. The question of 
whether or how much pumped storage to include is addressed by formulating a linear programming 
problem. The stochastic nature of load and renewable production in an isolated system is addressed using 
scenarios developed through fuzzy clustering. Both the unit capacity in MW and the reservoir storage 
capacity in MWh are optimized, and optimal operating strategies for the scenarios are produced.  

Results showed that including pumped storage can be an effective means of allowing larger penetration of 
intermittent renewable energy sources, improving both the dynamic security and the economic operation of 
a test system. Including the dynamic security criteria in the economic question of dimensioning the pumped 
storage unit proved to make a significant difference in the optimal pumped storage capacity.  


