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Resumo

Este artigo apresenta uma metodologia para a resolução do problema do Despacho Óptimo
baseada na utilização de Programação Evolucionária. Também é descrito um módulo de
software baseado nesta abordagem integrado num sistema real de controlo de sistemas
eléctricos com uma elevada penetração de recursos renováveis, no âmbito do projecto
europeu CARE.

Introdução

A abordagem descrita neste artigo para a resolução do problema do Despacho Óptimo
serviu de base ao desenvolvimento de um módulo de cálculo para um sistema de controlo
avançado de sistemas de energia com uma grande penetração de energias renováveis. Este
sistema foi desenvolvido no âmbito de um projecto europeu intitulado CARE. O objectivo do
software desenvolvido no âmbito deste projecto é o de contribuir para a utilização óptima de
sistemas de energia com múltiplos tipos de produção, numa grande variedade de sistemas
isolados de média e grande escala, sob diversas condições de operação:
•  Centrais térmicas convencionais.
•  Fontes de energia renováveis.
•  Produtores independentes.

O software do CARE propõe cenários de operação de modo a aumentar o nível de
segurança, permitir uma maior penetração de energias renováveis e melhorar os métodos
de previsão.

Além da unidade de energia do INESC Porto, estão envolvidas no projecto as seguintes
instituições:
•  NTUA - National Technical University of Athens – Grécia (coordenador)
•  ARMINES - França
•  RAL - Rutherford Appleton Laboratory – Reino Unido
•  PPC - Public Power Corporation (DEI) - Grécia
•  AUTH - Aristotle University of Thessaloniki – Grécia
•  TUC - Technical University of Crete - Grécia
•  UMIST -University of Manchester Institute of Science & Technology – Reino Unido.

O módulo de Despacho Óptimo foi integrado neste software destinado a funcionar
ciclicamente em tempo real, como descrito na Figura 1.
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Figura 1 - Esquema do projecto CARE

Programação Evolucionária

Os Algoritmos Evolutivos [1-4] tentam simular o comportamento evolutivo presente na
natureza em criaturas  que baseiam a sua codificação genética no ARN, como por exemplo
os vírus. Os algoritmos procuram replicar o facto de estes organismos se adaptarem muito
rapidamente a alterações no ambiente que os rodeiam. Isso deve-se ao facto de estes
organismos, ao invés de criaturas com codificação genética baseada no ADN (como nós
próprios), que se baseiam no acasalamento e na troca de património genético (cruzamento)
como motores da evolução, sustentarem a sua evolução em elevadas taxas de mutação.
Assim, apesar de a memória do seu passado evolutivo se perder, o esquema de evolução
por eles adoptado permite uma evolução e adaptação extremamente rápidos. Este tipo de
algoritmos tem tido um sucesso considerável em aplicações a sistemas de energia [5].

A utilização de Programação Evolucionária, uma variante dos Algoritmos Evolutivos, na
resolução do problema do Despacho Óptimo (DO) apresenta vantagens notórias [6] em
relação às metodologias tradicionais e mesmo em relação aos Algoritmos Genéticos, já
amplamente utilizados neste problema [7-22]:

•  Não é necessário uma codificação especial para os indivíduos. No caso do DO, uma vez
que o resultado desejado é o ponto de operação (valores das potência produzidas) de
cada um dos geradores despachados (números reais), cada um dos indivíduos pode ser
representado por um conjunto de números reais, cada qual sendo o valor da potência
produzida pelo gerador em causa.

•  Uma vez que cada indivíduo codifica em si próprio o valor da taxa de mutação, e uma
vez que ela própria sofre mutação, o algoritmo proporciona a si próprio um meio de se
auto regular a adaptar ao longo da sua execução.

Por outro lado, não é estabelecida nenhuma limitação no que diz respeito ao tipo de função
objectivo e restrições (por exemplo, em relação a continuidade e diferenciabilidade), o que é
uma característica extremamente interessante dos Algoritmos Evolutivos (e dos Algoritmos
Genéticos) quanto comparados com os métodos tradicionais.



O algoritmo foi desenvolvido numa plataforma Orientada a Objectos, com a linguagem de
programação C++. Esta opção foi tomada em virtude da sua elevada flexibilidade e
facilidade de reconfiguração proporcionada por esta abordagem.

Avaliação de soluções

A qualidade de uma determinada solução para  o problema do despacho óptimo é dada por
uma função de fitness (adaptação) que foi definida do seguinte modo:
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Como se pode verificar, no caso da restrição que implica que a procura de potência seja
satisfeita, foi usada uma estratégia de goal programming, ao se incluir implicitamente a
restrição na função de fitness, usando uma penalização proporcional à diferença positiva
entre a procura (carga) e o quadrado do total de potência gerada. As restrições
efectivamente definidas estão relacionadas com os limites de produção dos geradores:

maxmin iii PPP <<
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Algoritmo de Mutação e Substituição

Cada um dos elementos da população (ou seja, cada possível solução para o problema)
consiste numa lista de registos, estando cada registo atribuído a uma central. Cada um dos
registos tem os seguintes campos:

•  Campo 1 com o valor de potência activa produzida atribuída ao gerador.

•  Campo 2 com o valor corrente do desvio padrão da taxa de mutação.

Em cada uma das gerações, e para cada um dos elementos da população, o valor do
campo 1 para cada gerador é alterado (sofre mutação) pela adição de uma quantidade
aleatória com distribuição normal, média zero e desvio padrão dado pelo campo 2. O
indivíduo é então avaliado. Se a nova fitness for melhor (menor custo), o indivíduo que
sofreu mutação substitui o anterior. Se a fitness for pior, o indivíduo que sofreu mutação é
aceite com uma determinada probabilidade. Seguindo o mesmo procedimento, o campo 2



sofre também mutação, sendo adicionado de um número aleatório com distribuição normal,
média zero e com um valor constante de desvio padrão, que é um dos parâmetros de
entrada do algoritmo.

Após a mutação ser aplicada a todos os indivíduos, a nova população é ordenada em
função da fitness e o pior indivíduo é substituído por uma cópia do melhor.

Algoritmo

O algoritmo utilizado é representado na  Figura 2.
O processo de avaliação, que determina o valor de fitness a atribuir a cada um dos
indivíduos envolve um trânsito de potências para avaliar as perdas associadas ao despacho
de cada uma das soluções e para calcular o despacho do gerador do barramento de
compensação. O método de cálculo escolhido foi o método de Newton-Raphson. O
diagrama de fluxo que apresenta os passos da avaliação de cada um dos indivíduos é
apresentado na Figura 3.

Dados de entrada do algoritmo

Os dados de entrada do algoritmo em causa incluem quer parâmetros intrínsecos ao próprio
algoritmo, quer dados da rede.
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Figura 2 - Diagrama de fluxo do algoritmo



Início Fitness

Trânsito Potência

Perdas TotaisFluxos Potência

Custos Sub-Despacho Custo Perdas

Fitness = Total custos

Fim Fitness

Custos Produção

Figura 3 - Diagrama de fluxo da avaliação

Uma vez que a função de fitness requer o cálculo de um trânsito de potência, todos os
parâmetros eléctricos dos elementos da rede geralmente necessários para o efeito são
requeridos.

Os parâmetros do algoritmo são:

•  Tamanho da população.

•  Número de gerações.

•  Penalização por despacho insuficiente (o parâmetro WV, como referido na descrição da
função de fitness).

•  Custo por unidade de perdas (o parâmetro WL, como referido na descrição da função de
fitness).

Teste do algoritmo

O algoritmo foi testado utilizando a rede eléctrica da  Figura 4.

A rede consiste em 25 barramentos, 5 geradores síncronos (nos barramentos 0, 1, 2, 3, 4, 5,
7), 8 geradores assíncronos (nos barramentos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34), cada um com
o seu banco de condensadores (não representado) e 6 linhas de transmissão. Existem
cargas atribuídas aos barramentos 6, 8, 13, 14, e 15.
Todos os testes foram executados num computador com processador INTEL Pentium II
333MHz com 64Mb de memória sobre o sistema operativo Windows 95/98.

Considerou-se que todos os geradores síncronos tinham funções de custo da forma:

251005.0 2 +⋅+⋅= ii PPGC



Figura 4 - Rede eléctrica de teste

No caso do geradores síncronos, considerou-se que as funções de custo eram:

400852 +⋅+= ii PPGC

Foram testadas populações de 5, 10 e 20 indivíduos. Foram executados testes com 2000
avaliações:

No que se refere à evolução da fitness para cada um dos casos, esta é apresentada na
Figura 5.
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Figura 5 - Evolução da fitness (caso de teste com 2000 avaliações)



Os resultados obtidos foram os seguinte:

•  O algoritmo demorou 142s a ser executado.

•  A melhor solução foi encontrada para uma população de 10 indivíduos (200 gerações).

Sendo assim, o melhor despacho encontrado foi para uma população de 10 indivíduos,
evoluindo durante 200 gerações. O despacho relativo a cada central da melhor solução
encontrada é apresentado na Figura 6.
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Figura 6 - Melhor despacho obtido

Conclusão

A Programação Evolucionária apresenta-se como uma ferramenta promissora para o
problema do Despacho Óptimo, principalmente devido ao facto de permitir que as perdas na
rede e funções não-lineares de custo sejam incluídas directamente no modelo sem um
significativo aumento na complexidade do mesmo. Além disso, e apesar de ser necessário
calcular diversos trânsitos de potência durante a sua execução, o seu tempo de corrida
continua a ser suficientemente baixo para satisfazer os requisitos de tempo de uma
aplicação em tempo real.
A aplicação desta metodologia a um sistema de controlo de sistemas eléctricos no âmbito
do projecto CARE demonstra sem margem para dúvidas a viabilidade desta abordagem.
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