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Abstract-- The penetration of wind energy into electrical power 

systems has been increased due to technical, availability and 

environmental aspects. This leads to the problem of optimizing 

the wind farms layout aiming at minimizing investments and 

maximizing the wind energy. In this sense, the present work 

proposes a novel application of metaheuristic to the wind farms 

optimization. In particular, the bioinspired technique known as 

Artificial Immune System (AIS) is proposed to determine the 

number, optimal placement and layout of wind turbines in a 

predefined land of a wind farm. The objectives are to maximize 

the power from wind turbines subjected to minimal investment 

and operational costs. The proposed approach considers 

important aspects as the wake effect, the ground roughness and 

the limits for the number of turbines and land. The innovative 

aspect consists of an application of an unexplored technique to the 

wind farms optimization. A test case is presented to assess the 

proposed approach. 
 

Index Terms-- artificial immune system, layout, wake effect, 

wind turbines. 

I.  NOMENCLATURA 

FOB Função objetivo; 

custo custo total de investimento em função do número 

de unidades geradoras; 

Pt potência total convertida de eólica para elétrica 

N número de unidades geradoras; 

fk a função densidade de probabilidade de velocidade 

dos ventos; 

Pi potência produzida em função da velocidade 

média do vento na turbina de cada aerogerador; 

  i velocidade média do vento na turbina de cada 

aerogerador; 
max

iP  classe de potência do aerogerador i; 

N
max

 número máximo de aerogeradores; 

uij velocidade de vento na turbina a jusante i afetada 

pelo enfraquecimento da energia cinética na 

turbina a montante j;   

u0 velocidade média de ventos na região, obtida de 

funções de distribuição;  

a fator de indução axial;  

xij distância entre os aerogeradores i e j;  
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ri raio do rotor do aerogerador i;  

α constante de arraste; 

CT coeficiente de empuxo no rotor do aerogerador; 

z altura do centro do rotor; 

z0 rugosidade do terreno; 

Nmi número de unidades à montante de i; 

Nab número de anticorpos do sistema imunológico 

artificial (AIS); 

L número de atributos de cada anticorpo do AIS; 

Nc(i) número de clones do anticorpo selecionado i; 

β parâmetro do AIS que controla a clonagem;  

round operador de arredondamento;  

f*(i) afinidade do anticorpo i normalizada; 

f  
afinidade máxima da população P do AIS; 

δ desvio padrão das afinidades da população P do 

AIS; 

p(i) probabilidade de mutação do anticorpo clonado i 

do AIS; 

h parâmetro de controle de mutação do AIS; 

d número de anticorpos do AIS gerados por edição 

de receptores;  

gmax limite do número de iterações, ou gerações, do 

AIS; 

g* Número de iterações sem melhoria de solução do 

AIS para a convergência; 

b número de atributos modificados na mutação. 

II.  INTRODUÇÃO 

inserção de energia elétrica em Sistemas Elétricos de 

Potência (SEP) proveniente de conversão de energia 

eólica tem aumentado no Brasil e no mundo, devido à 

disponibilidade deste recurso e à consonância desta alternativa 

com questões ambientais. No entanto, para o uso eficiente do 

recurso, parques eólicos devem estar estrategicamente 

planejados e configurados para maximizar a conversão de 

energia cinética em elétrica, com máxima confiabilidade, 

eficiência, economia e sustentabilidade econômico-ambiental. 

 Para alcançar os objetivos anteriores, não é suficiente 

aumentar o número de aerogeradores, pois existe um 

fenômeno de enfraquecimento de ventos, do inglês wake 

effect, associado ao espaçamento entre unidades de geração. 

Este é um efeito de triagem produzido pelo rotor de uma 

turbina nas suas turbinas à jusante, que resulta em redução de 

velocidade de vento e turbulência. Como consequência, a 

localização dos aerogeradores determina a eficiência da 

extração de energia do vento de um parque eólico. 
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 O cenário descrito conduz ao problema de otimização de 

layout de parques eólicos [1]-[3] visando alcançar os objetivos 

citados. A importância de determinar um layout estratégico de 

parques eólicos pode ser comprovada por diversos trabalhos 

na literatura, que investigam diferentes topologias e 

estabelecem suas vantagens e desvantagens em relação a 

diferentes objetivos. 

 A otimização do sistema elétrico de uma usina eólica 

compreende dois grandes temas: seleção de componentes e 

otimização de layout de parque eólico. De modo geral, os 

objetivos do problema de otimização de parques eólicos 

envolvem [4]-[12]: i) maximização do aproveitamento 

energético do parque eólico; ii) maximização da confiabilidade 

da planta de geração eólica; iii) minimização de custos de 

investimento e de operação. 

 Destaca-se que o atendimento a todos estes objetivos é 

complexo, pois alguns são conflitantes entre si. A referência 

[13] apresenta uma relação entre requisitos do planejamento 

de parques eólicos, como confiabilidade, perdas e custos de 

investimento, com opções de layout tradicionalmente 

implementadas.  

 O problema de otimização em questão é sujeito a restrições 

de ordem operativa, elétrica, energética, geográfica 

econômica. Mais especificamente, as restrições de ordem 

energética envolvem distanciamento entre aerogeradores, 

limites de wake effect [12], [14]-[19], distribuição de 

velocidades e curvas de potência de aerogeradores. As de 

ordem geográfica delimitam o espaço físico do terreno para o 

empreendimento eólico e, consequentemente, o número de 

aerogeradores. 

 A complexidade do problema de otimização de parques 

eólicos também se deve à presença de variáveis discretas 

associadas às decisões sobre número, localização e layout de 

aerogeradores, atribuindo-lhe característica combinatória dado 

ao número de opções para terrenos de elevadas dimensões. A 

referência [20] modela o custo do empreendimento por 

unidade de energia produzida. A produção de energia em 

parques eólicos é modelada em [21], considerando-se custos 

de operação e manutenção. A eficiência na conversão de 

energia eólica em elétrica em um parque aerogerador é 

modelada em [22]. 

 A presença de variáveis discretas cria ambiente propício 

para a aplicação de técnicas meta-heurísticas ao problema de 

otimização de parques eólicos. Nesta linha, as referências [20], 

[21] e [22] propõem aplicação de um algoritmo por Enxame 

de Partículas (PSO - Particle Swarm Optimization), um 

Algoritmo Evolutivo e um Algoritmo Genético (GA - Genetic 

Algorithm) multipopulacional, respectivamente, ao problema. 

Seguindo esta mesma linha, o presente trabalho propõe a 

aplicação inédita da meta-heurística Sistema Imunológico 

Artificial (AIS - Artificial Immune System) ao problema de 

otimização de layout de parques aerogeradores. O objetivo é 

determinar o número, a localização e a disposição de unidades 

de geração em um terreno pré-definido, visando à minimização 

do custo do empreendimento aliada à maximização do 

aproveitamento da energia dos ventos para a conversão em 

energia elétrica. O fenômeno conhecido como weak effect é 

representado e um estudo de caso permite avaliar o seu 

impacto no planejamento do parque eólico. 

III.  FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

  A função objetivo do problema de otimização de layout 

de parques eólicos utilizada no presente trabalho envolve a 

minimização do custo do empreendimento e a maximização da 

potência eólica convertida em elétrica. Tratam-se, portanto, de 

objetivos conflitantes. No entanto, este trabalho não utiliza 

uma abordagem multiobjetivo, mas formula uma única função 

que contempla os propósitos de custo e produção 

simultaneamente, conforme equação (1), de forma similar ao 

proposto em [20]. 
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 Portanto, a potência despachada pelo parque aerogerador, 

denominador de (1), é dada pelo somatório das potências de 

cada unidade ponderado para todas as direções de vento 

incidente (k variando de 0 a 360º). A ponderação é realizada 

pelas funções de distribuição de probabilidade fk em cada 

direção, representando a natureza probabilística estocástica do 

comportamento dos ventos.  

 A potência de saída de cada unidade i em função da 

velocidade média dos ventos   i é não linear, formulada pela 

equação (2) e ilustrada na Fig. 1. 
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Fig. 1. Curva de potência do aerogerador [20]. 

A.  Modelo das Restrições As  

 Através da função objetivo, verifica-se, portanto, que o 

problema é não linear e apresenta variável discreta: o número 

de aerogeradores N. As restrições deste problema de 

otimização consideradas na metodologia proposta neste 

trabalho são formuladas nas equações (3)-(6) [20]. 

 
maxP Pi i

 (3) 

 



THE 12
th

 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 3 

maxN N  (4) 
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 A restrição (3) limita a potência de saída do aerogerador de 

acordo com a sua classe de potência. A restrição (4) está 

associada ao limite físico do terreno, que é dividido em células 

conforme distanciamento mínimo entre aerogeradores. Cada 

célula do terreno é, portanto, um ponto candidato à alocação 

de aerogeradores.  

 As restrições (5) e (6) são inerentes ao weak effect, 

que afeta a velocidade em uma turbina i devido à passagem do 

vento na turbina j à montante, de acordo com a equação (6). 

Portanto, o weak effect manifesta-se através da redução de uij 

em relação a u0, devido à passagem das correntes de vento 

pela turbina j à montante. Ainda com relação a este efeito, o 

raio efetivo do rotor a jusante  - ri inclui o efeito de interação 

com o rotor à montante - rj através do fator de indução axial - 

a através da equação (7) [20]. 
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 O coeficiente de impulso - CT consiste na razão entre o 

impulso ou força axial aplicada pelo vento no rotor do 

aerogerador e a força do vento que incide diretamente no 

plano do rotor. Este coeficiente é função do fator de indução - 

a através da relação de Beltz a seguir [20]: 

 

4 (1 ) C a a
T  

(8) 

 

 A constante de arraste representa uma taxa da expansão do 

efeito de enfraquecimento, dada pela equação (9), em que z é a 

altura do centro do rotor e z0 é a rugosidade da superfície em 

que o aerogerador está localizado [20]. 
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 A velocidade resultante do vento na turbina i,   i, pode ser 

calculada conforme equação (5), considerando-se que o 

enfraquecimento de energia cinética do vento em i é dado pelo 

somatório dos enfraquecimentos causados por outras turbinas 

à montante de i [20]. 

IV.  METODOLOGIA PROPOSTA 

 A aplicação da técnica AIS a problema de otimização 

requer a associação entre as variáveis e parâmetros do método 

com os parâmetros do problema [23]. Esta associação é 

apresentada na Tabela I para o problema de otimização de 

layout de parques aerogeradores. De acordo com esta tabela, 

um anticorpo do AIS representa uma solução candidata, que 

consiste decisão de número, localização e disposição de 

aerogeradores em um terreno pré-definido. Cada anticorpo tem 

um número de posições ou atributos igual ao número de 

células do terreno do parque eólico. Por fim, a afinidade é 

inversamente proporcional à função objetivo da equação (1) 

que se pretende minimizar, pois como o problema é 

minimização, quanto menor o resultado de (1), maior é a 

afinidade do anticorpo. 

 
TABELA I   

ASSOCIAÇÃO DO PROBLEMA DE OTIMIZAÇÃO COM O AIS 

 

AIS Representação no problema 

Anticorpo Número, localização e disposição de aerogeradores 

Atributo 
Decisão para uma célula do terreno (1 para 

alocação ou 0 caso contrário) 

Afinidade 
Inversamente proporcional à função objetivo da 

equação (3.1) 

  

 Considera-se o terreno para o parque eólico na forma 

geométrica quadrada ou retangular [20], dividido em células 

iguais de modo que cada célula é um local em potencial para 

se localizar um aerogerador. Para exemplificar, considera-se o 

terreno ilustrado na Fig. 2, dividido nas células de “A” a “I”, 

com aerogeradores nas células “C”, “E” e “G”. 

 

A B C 

D E F 

G H I 

Fig. 2. Disposição de aerogeradores em um parque eólico. 

 

 Como descrito anteriormente, quando a célula recebe um 

aerogerador, sua posição correspondente no anticorpo do AIS 

recebe o valor unitário, caso contrário o valor nulo. Como o 

terreno da Fig. 2 pode ser representado por uma matriz e o 

anticorpo do AIS é codificado através de um vetor, estes 

devem ser relacionados de modo que cada linha da matriz 

ocupe uma seção no vetor, conforme Fig. 3, em que as 

posições “1” a “9” representam as células “A” e “B”, de forma 

ordenada. Logo, o anticorpo tem um número de seções, que 

neste é caso é igual a ‘3’, sendo uma para cada linha do 

terreno da Fig. 2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    1   1   1     

Fig. 3. Anticorpo correspondente ao parque eólico da Fig. 2. 

 

 No anticorpo da Fig. 3. as posições “3”, “5” e “7” recebem 

valor unitário, indicando os aerogeradores nas células “C”, 

“E” e “G”, respectivamente. Os demais atributos são nulos 

indicando ausência de unidades geradores nas respectivas 

posições. O número total de aerogeradores, decisão do AIS, é 

dado pelo somatório dos valores das posições do anticorpo, 

igual a ‘3’ no exemplo da Fig. 3. 



THE 12
th

 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 4 

 O processo de avaliação de afinidade consiste no cálculo e 

inversão da função objetivo da equação (1) para cada 

anticorpo do AIS. Neste processo, os anticorpos que 

apresentam características que não observam as restrições do 

problema formulado em (1)-(6) são identificados e não 

selecionados para a maturação de afinidade, em uma analogia 

ao processo de seleção negativa do sistema imune natural, 

descrito anteriormente. Desta forma, o processo de otimização 

evita soluções que violam restrições e tende a percorrer o 

subespaço viável da região de soluções. 

 A Fig. 4 apresenta o fluxograma do algoritmo proposto para 

otimização de layout de parque eólico via AIS,  cujos passos 

são descritos na sequência. 

 

 
Fig. 4. Fluxograma do AIS [24]. 

 

 (1): Produção de anticorpos iniciais P*: Produz-se ‘Nab’ 

anticorpos para compor P*, uma matriz [Nab
x
L] em que ‘L’ é 

o número de atributos de cada anticorpo conforme processo 

exemplificado na Fig. 3. A população corrente P recebe então 

a população inicial P*. 

 (2): Análise da afinidade f dos anticorpos de P: Essa análise 

é feita através de cálculo e inversão da função objetivo da 

equação (1). 

 (3): Seleção para clonagem: São selecionados os ‘n’ 

anticorpos de P com maior afinidade, ou seja, com menor 

valor de função objetivo, para o conjunto Pn a ser clonado, em 

que ‘n’ é um parâmetro do método. 

 (4): Clonagem dos anticorpos: São clonados os anticorpos 

de Pn, formando-se o conjunto C. O número de clones, cujo 

cálculo é mostrado na equação (10), é proporcional à afinidade 

de cada anticorpo de Pn. A afinidade normalizada f*(i) é 

calculada de acordo com a equação (11). 

    * cN i round f i i  (10) 

 

 
 

* 1 1 

  


 
 

  
  

f i f

f i e  (11) 

 

 

 Como o vetor de afinidades normalizadas  f*(i) é ordenado 

da maior afinidade para a menor, o anticorpo selecionado de 

menor índice i é o melhor e portanto, gera mais clones 

conforme equação (10). 

 (5): Hipermutação somática do conjunto C: O conjunto de 

anticorpos C é submetido a mutações que formam o conjunto 

M. A probabilidade de mutação de cada anticorpo de C é 

inversamente proporcional a sua afinidade normalizada e 

formulada na equação (12). 

   * 


h f i
p i e  (12) 

 

 (6): Reavaliação da afinidade fM dos anticorpos de M: A 

análise de afinidade é feita para M, da mesma maneira que no 

passo (2) para P. 

 (7): Re-seleção dos anticorpos de M: São selecionados os 

‘n’ anticorpos com maior afinidade de M para formar o 

conjunto Mn e substituir os ‘n’ anticorpos de P com menor 

afinidade. 

 (8): Edição de receptores: São produzidos ‘d’ novos 

anticorpos com o mesmo procedimento do passo (1), 

formando o conjunto D. Esses ‘d’ receptores substituem os ‘d’ 

anticorpos de menor afinidade de P. Este passo (8) impõe 

diversidade populacional e evita estagnação em soluções sub-

ótimas. 

 O processo iterativo do algoritmo da Fig. 4 é encerrado 

quando o número de iterações, aqui denominadas gerações, 

alcança o limite definido pelo parâmetro gmax, ou quando a 

melhor solução é repetida durante um número de gerações 

dado pelo parâmetro g*. 

V.  RESULTADOS 

 Esta seção apresentado os resultados de um estudo de caso 

para avaliação da metodologia proposta para a otimização de 

layout de parque eólico. Para tanto, utiliza-se um terreno de 

estudo cujos dados são obtidos de [20]. Os resultados 

envolvem a determinação do número, locais e disposição de 

aerogeradores neste terreno para o empreendimento de um 

parque eólico. O modelo de [20] e o algoritmo do AIS foram 

implementados em Matlab®, versão 2009a. Os parâmetros do 

AIS são apresentados na Tabela II. 

 
TABELA II  

PARÂMETROS DO ALGORITMO CLONR 

 

Nab 20Nmax d 5%Nab 

Gmax 100 h 1 

Β 20 g* 20 

N 20%Nab B 1 

 

 Os dados do estudo de caso utilizados foram obtidos de 

[20]. O terreno para o empreendimento do parque aerogerador 

tem dimensões dadas por 2000 m de largura e 2000 m de 

comprimento, totalizando, portanto, uma área de 4 milhões de 

m
2
. Este terreno é dividido em células de 200 m por 200 m, 

dimensões dadas por cinco vezes o raio da pá de uma turbina 

eólica, o que totaliza 100 células. O objetivo do estudo, 

portanto, é determinar, dentre as 100 células, as que devem 

abrigar aerogeradores. Cada célula tem em seu ponto central 

como um local candidato para a alocação de um aerogerador. 
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As características do aerogerador utilizado no estudo são 

apresentadas na Tabela III. 

 
TABELA III   

CARACTERÍSTICAS DO AEROGERADOR DO ESTUDO 

 

Características do aerogerador 

Altura do centro do rotor (z) 60 m 

Raio da pá ( r ) 40 m 

Coeficiente de empuxo (CT) 0,88 

  

 A velocidade média de ventos na região do terreno é dada 

por u0 = 8 m/s na direção 0º, que é de Norte para o Sul, ou 

seja, de cima para baixo na figura. Este estudo preliminar 

considera apenas a direção 0º. Portanto, como apenas uma 

direção é considerada, a distribuição de probabilidade de 

frequência do vento é dada por fk = 1 para k = 0 e fk = 0 para 

outros valores de k.  

 A rugosidade do solo foi considerada como z0 = 0,30. 

Através da equação (8) e do coeficiente de empuxo - CT 

considerado na Tabela III, obtém-se a = 0,3268. Apesar da 

equação (8) ser do segundo grau e, portanto, ter dois valores 

de ‘a’ que a atendem, este valor é utilizado, pois para o outro 

valor, 0,6732, a função objetivo da equação (1) tem valor 

ótimo negativo, ou seja, a = 0,3268 é o valor viável para o 

problema. 

 A velocidade dos ventos incidente sobre os aerogeradores à 

jusante é corrigida a partir do valor esperada, u0, através da 

modelagem do wake effect da equação (5), para   i. Com esta 

correção, as velocidades resultantes   i adquirem valores 

inferiores a u0 nas células que têm aerogeradores à montante, 

representando o efeito de enfraquecimento de ventos com sua 

perda de energia cinética devido à incidência nas pás de 

turbinas à montante. Os raios dos rotores à jusante também são 

corrigidos para incorporar este efeito de enfraquecimento, de 

acordo com a equação (7).  A partir de   i, calcula-se a potência 

dos aerogeradores conforme equação (2). 

 Por fim, o número máximo de aerogeradores, N
max

, é 

limitado pelo número de células do terreno, conforme 

restrições técnicas para a proximidade mínima permitida entre 

duas unidades, e a potência nominal de cada unidade é 630 

kW [20]. A Fig. 5 apresenta a solução obtida pela aplicação da 

técnica AIS na forma de matriz 10 x 10, representando o 

terreno dividido em 100 células, em que as posições com valor 

unitário representam os pontos em que há a alocação de 

aerogeradores. A Fig. 6 apresenta a ilustração do terreno com 

os aerogeradores alocados. 

 

 
 

Fig. 5. Solução pelo método proposto na forma matricial. 

 

          

      

 

   

          

 

 

       

 

 

  

  

   

 

 

     

 

 

 

  

          

  

 

       

          

          Fig. 6. Localização dos aerogeradores no parque eólico. 

 

 Da Fig. 6, pode-se notar que o wake effect impacta de 

maneira significativa a decisão de layout do parque eólico, 

como há apenas um aerogerador por coluna, haja vista que o 

vento incide de Norte para Sul. Ou seja, não há aerogeradores 

em cascata na mesma coluna. Portanto, para este caso, a 

presença de aerogeradores em cascata reduz a velocidade dos 

ventos na unidade à jusante devido ao wake effect e, com isto, 

o investimento neste gerador não é justificado pela potência 

que ele pode converter com esta redução de velocidade. Os 

resultados em termos de número de aerogeradores, custos, 

potência total gerada, e função objetivo no parque eólico são 

apresentados na Tabela IV. 
TABELA IV   

RESULTADOS OBTIDOS 

 

  Proposto 

Número de aerogeradores 10 

Custo ($) 9,4677 

Pt (kW) 1536 

Função Objetivo, FOB 

($/kW) 
0,00616 

 

 A Fig. 7 apresenta a redução da função objetivo durante as 

iterações do AIS a fim de mostrar o comportamento do 

processo de convergência do método proposto, obtida com 40 

gerações, pelo critério de estagnação, pois a melhor solução 

foi obtida na iteração 20. 
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Fig. 7. Processo de convergência do método proposto. 

  

Outra simulação foi feita desconsiderando-se o weak effect, ou 

seja, considerando o valor esperado de velocidade de ventos, 

u0, no cálculo das potências dos aerogeradores mostrado na 

equação (2), ou seja, substituindo   i por u0 neste cálculo para 

todas as células. Neste caso, todas as 100 células do terreno 

recebem aerogeradores, o que não é prático por desconsiderar 

o efeito de enfraquecimento entre unidades. Em outras 

palavras, se a velocidade de ventos é igual ao seu valor 

esperado para a região em todas as células, a alocação de 

aerogeradores em todo o parque é viável segundo o critério 

técnico e econômico. 

VI.  CONCLUSÕES 

 O presente trabalho apresentou uma metodologia de 

otimização para o planejamento de parques eólicos baseada na 

técnica meta-heurística bioinspirada Sistemas Imunológicos 

Artificiais, ainda inexplorada na literatura para esta finalidade. 

O objetivo específico foi determinar o número, locais e 

disposição de aerogeradores em um terreno pré-definido para 

o empreendimento eólico, visando minimizar o custo do 

empreendimento e maximizar a conversão da energia cinética 

dos ventos em energia elétrica. O algoritmo proposto alcançou 

a convergência com número factível de iterações, tendo 

resultado compatível com a literatura para um estudo de caso 

preliminarmente introduzido para tratamento do problema. 

Importantes restrições foram consideradas e representadas na 

modelagem proposta, como o wake effect. Através do estudo 

de caso introduzido, verificou-se o impacto sobrepujante deste 

efeito na decisão de planejamento. 
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