TE832 PLANEJAMENTO E DINÂMICA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS
Prof. Dr. Clodomiro Unsihuay-Vila

PARTE I – Analise e Simulação do Despacho Econômico Com
Representação da Rede de Transmissão: O Custo Marginal de Operação

a)

Caso base: Dado o sistema elétrico de potência acima,
usando programação linear determine o despacho ótimo.
Identifique a solução primal e dual, respectivamente.

b)

Para o caso base, explique as rezoes pela qual o custo
do MW adicional da barra 5 é de 38,45 $/MWh?.

c)

c.1) Quanto é o Excedente de Mercado (EM)
c.2) Quanto é Excedente de Mercado devido à
Transmissão (EMT)
c.3) Quanto (em $) lhe corresponderia a cada gerador,
assumindo que o EM for apropriado pelos geradores em
proporção ponderada do seus respectivos
custos de
operação?

d)

Caso 1: Ao Adicionar uma nova linha de transmissão
paralela e das mesmas características à linha 5-6.
Elabore uma comparação crítica do despacho ótimo deste
caso 1 com o caso base em termos de custo operacional
total e os custos marginais locazionais do sistema.

e)

Caso 2: Ao Adicionar uma nova linha de transmissão
paralela e das mesmas características à linha 1-5.
Elabore uma comparação crítica do despacho ótimo deste
caso 1 com o caso base em termos de custo operacional
total e os custos marginais locazionais do sistema.

f)

Elabore o gráfico do custo operacional do sistema versus
a capacidade do gerador 2. Explicar porque o custo
operacional do sistema varia?
Obs.: Enviar relatório em .doc ou .docx e os programas relacionados em .m
*Trabalhos idênticos ou cópias serão fortemente penalizados!

Parte II – Planejamento da Operação Hidrotérmica Usando
Programação Dinâmica Dual Determinística
Com os dados de um pequeno sistema hidrotérmico, apresentados abaixo:

•
•
•

O custo de déficit será de 684 R$/MWh
FATOR de 2,6784 iguais para os três estágios.
Volume armazenado inicial na usina hidrelétrica de 1000 hm3

a) O planejamento da operação realizado individualmente, mês a mês, é
mais econômico, mais caro ou igual ao planejamento realizado para todo
o período de uma única vez? Apresente e comente os resultados obtidos.
b) Resolva o planejamento ótimo da operação usando programação linear
(linprog).
c) Programe computacionalmente o PDDD (algoritmo dado em anexo) em
matlab e determine o planejamento ótimo da operação, para um período
de três meses. Desenhe a função custo futuro obtidas via PDDD para
cada um das etapas.
d) Qual será o custo operacional total do sistema, 50% das turbinas da UHE
saiam de operação em janeiro (manutenção)? Com esta parada a
capacidade máxima de turbinamento em janeiro passa a ser de 50% (325
m3/s). Apresente e comente os resultados.
e) Qual é o valor crítico (mínimo) de afluência, em janeiro, para que não
haja racionamento de energia no sistema? Apresente e comente os
resultados.
Obs.: Enviar relatório em .doc ou .docx e os programas relacionados em .m
*Trabalhos idênticos ou cópias serão fortemente penalizados!

ANEXO: Programação Dinâmica Dual Determinística para Múltiplos Estágios

No caso de problemas com múltiplos estágios da seguinte forma:

