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Uma abordagem determinística para o problema
multiobjetivo e não-diferenciável de despacho

E. Gonçalves, A. R. Balbo, D. N. da Silva

Abstract—The multi-objective economic and environmental
dispatch problem with valve-point loading effect and losses is
concerned with the minimization of generation costs and the
emission of pollutants while accounting for systems operational
constraints. The problem is formulated as a multi-objective,
nonlinear, non-convex, non-differentiable problem and due to
such numerical complexities, this problem has been solved
mainly by heuristic approaches. The objective of this paperis
to investigate and solve the multi-objective dispatch problem
by a deterministic approach. The deterministic approach pro-
posed involves the method of progressive bounded constraints,
smoothing functions and nonlinear rescaling method with inertia
correction techniques. The multi-objective nature of the problem
is handled by the method of Progressive Bounded Constraints; a
smoothing technique is used to handle non-differentiability issues;
the nonlinear rescaling method is used to solve the subproblems
resulting from the Progressive Bounded Constraints method and
the inertia correction strategy is used so that only descent
directions are generated. The methodology will be applied to
generation systems and the results obtained will be compared to
others optimization approaches.

Index Terms—Multi-objective Problem, Eco-
nomic/Environmental Dispatch, Valve Point Loading Effect,
Losses, Deterministic Approach.

I. INTRODUÇÃO

.

AGeração termoelétrica de energia a partir do uso de com-
bustíveis fósseis libera grande quantidade de poluentes

na atmosfera, motivo pelo qual operar no mínimo custo não
é mais o único objetivo durante esse processo de geração. O
problema de despacho econômico/ambiental passou a ser de
grande importância na área de sistemas de energia e tem por
objetivo reduzir os custos (problema de despacho econômico
– PDE) e/ou a emissão de poluentes (problema de despacho
ambiental – PDA), enquanto satisfaz as restrições operacionais
do sistema. Quando características como pontos de carrega-
mento de válvula e perdas são incluídas, o problema resultante
passa a ser de despacho econômico/ambiental com efeitos de
pontos de carregamento de válvula e perdas (PMDEA–PVP),
que, além de ser multiobjetivo, é não-linear, não convexo e
não diferenciável.
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Diferentes metodologias são aplicadas à solução do
PMDEA-PVP. Por se tratar de um problema não convexo e
não-diferenciável é comum encontrar na literatura, em sua
maioria, propostas heurísticas para sua solução. No trabalho
de [1], o PMDEA-PVP é resolvido através do Non-Dominated
Sorting Genetic Algorithm (NSGA-II), um algoritmo heu-
rístico para solução de problemas multiobjetivos. O mesmo
problema é resolvido através do algoritmo multiobjetivo de
evolução diferencial em [2] e em [3]. No trabalho de [4], o
PMDEA-PVP é resolvido através do algoritmo multiobjetivo
de seleção clonal adaptativa. Em [5], o algoritmo de poliniza-
ção das flores é aplicado à solução do PMDEA-PVP. No traba-
lho de [6], o problema de despacho econômico com pontos de
carregamento de válvula é resolvido através do algoritmo C-
GRASP. O C-GRASP é uma variação do algoritmo GRASP,
que envolve um procedimento de busca guloso, aleatório e
adaptativo. Tanto quanto sabem os autores, o único trabalho
que apresenta uma metodologia determinística para solução
do problema multiobjetivo de despacho, mas sem a isenção
de pontos de carregamento de válvula, portanto com função
custo quadrática, é o de [7].

Devido a natureza multiobjetivo do PMDEA–PVP, a solução
ótima que minimiza ambas as funções é conhecida na literatura
como utópica [8], uma vez que os objetivos são conflitantes e
não é possível melhorar um sem que o outro seja deteriorado.
Resolver o problema multiobjetivo consiste em determinar
um conjunto de soluções eficientes (conjunto de Pareto ou
de soluções não-dominadas) a partir da solução de diversos
subproblemas mono-objetivos.

Para determinar o conjunto de subproblemas mono-
objetivos, algumas estratégias são utilizadas na literatura. Entre
elas, destaca-se a da Soma Ponderada e do ε-restrito [8].
Porém, devido as características de não convexidade e não-
diferenciabilidade do PMDEA–PVP, neste trabalho, uma nova
estratégia foi desenvolvida, chamada de método de Restrições
Canalizadas Progressivas (RCP). O método RCP consiste em
otimizar uma das funções objetivo, enquanto a outra é inserida
no conjunto de restrições do problema, limitada superior
e inferiormente de forma progressiva e diferentemente do
método ε-restrito, em que apenas um limite superior é inserido
na nova restrição do problema. Neste trabalho, a função custo
é otimizada enquanto a função emissão se torna restrição dos
subproblemas.

Assim, o objetivo deste trabalho é propor uma abordagem
determinística de otimização para solução do PMDEA-PVP,
uma vez que na literatura, em sua maioria, são propostas
abordagens heurísticas. A metodologia determinística proposta
integra o método RCP, um método de suavização de funções
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[9] para tratar os termos modulares da função custo do con-
junto de subproblemas gerados pelo método RCP e um método
de rescalamento não-linear [10] com correção de inércia [11]
para otimizar cada um dos subproblemas mono-objetivos já
suavizados.

O trabalho encontra-se dividido como segue: na Seção II
é apresentado o problema multiobjetivo de despacho econô-
mico/ambiental; na Seção III, a metodologia determinística
envolvendo o método de restrições canalizadas progressivas, o
método da suavização hiperbólica e o método de rescalamento
não-linear com correção de inércia; os resultados dos testes
computacionais são apresentados na Seção IV e as principais
conclusões encontram-se na Seção V.

II. PROBLEMA MULTIOBJETIVO DE DESPACHO
ECONÔMICO/AMBIENTAL COM PERDAS

A solução do PMDEA-PVP (problema multiobjetivo de
despacho econômico/ambiental com pontos de carregamento
de válvula e perdas) tem por objetivo minimizar duas funções
conflitantes: custo e emissão, provenientes dos problemas de
despacho econômico e de despacho ambiental, além de atender
a demanda, considerar os limites de geração e as perdas de
potência ativa do sistema.

O PMDEA-PVP é formulado por (1):

Min. {C (p), E (p)}

S. a:
n∑
i=1

pi − Pd − PL = 0

Pmin
i 6 pi 6 Pmax

i ;∀i = 1, · · · , n.

(1)

p é o vetor de potência ativa para todas as unidades térmicas
[MW];
C (p) é o custo do combustível para todas as unidades térmicas
[$];
E (p) é a emissão total de poluentes [lb];
n é o número de unidades térmicas do sistema;
pi é a potência ativa da unidade geradora i [MW];
Pd é a demanda de potência ativa [MW];
PL são as perdas de potência ativa [MW];
Pmin
i and Pmax

i são os limites inferior e superior, respectiva-
mente, de potência ativa da unidade i [MW].

As funções de custo (2) e de emissão (3) são descritas em
[2].

C(p) =
n∑
i=1

C(pi)

=

n∑
i=1

[
ai + bipi + cip2

i + |disen{ei(Pmin
i − pi)}|

]
,

(2)

E(p) =
n∑
i=1

E(pi) =
n∑
i=1

[
αi + βipi + γp2

i + ηi exp (δipi)
]

(3)

em que ai, bi , ci , ei e fi são os coeficientes da função custo
para a unidade geradora i e αi, βi , γi , η e δ são os coeficientes
da função emissão por unidade i.

Os termos modulares de (2), que estão associados a atuação
das válvulas de admissão de pressão das unidades térmicas,
tornam o problema não convexo e não-diferenciável. Porém,
considerar esses termos é de grande importância para obter o
custo real de geração do sistema. Em [12], [13], os autores
destacam a importância em considerar esses efeitos no pro-
blema e mostram que, desconsiderará-los, acarreta em erros
de 2% a 9% no custo do despacho, para sistemas de 19 e 40
unidades geradoras testados.

Se ei = fi = 0, ∀i = 1, · · · , n temos o problema de despacho
com função custo quadrática e diferenciável, que será chamado
de PMDEA-P. A Figura 1 apresenta a função objetivo do
problema de despacho econômico, para uma unidade geradora,
incluindo os efeitos de ponto de carregamento de válvula
(linha pontilhada) e desconsiderado o mesmo (linha contínua).

Potência (MW)

Custo $

Fig. 1: Efeito dos pontos de carregamento de válvula na função
custo do despacho econômico de uma única unidade geradora.

Umas das formas de introduzir, de maneira implícita, a
transmissão no problema de despacho é a representação das
perdas através da fórmula de Kron, que utiliza os coeficientes-
B. A potência gerada no sistema tem que ser suficiente para
suprir a demanda, bem como as perdas, as quais são inerentes
a qualquer sistema elétrico. Neste trabalho, as perdas são
calculadas desta forma e PL é dado por (4):

PL =

n∑
i=1

n∑
j=1

piBi jpj +

n∑
i=1

B0ipi + B00 (4)

O problema multiobjetivo de despacho econô-
mico/ambiental com perdas, com e sem a inserção de
pontos de carregamento de válvula, será resolvido através
de uma metodologia determinística de otimização que é
apresentada a seguir.

III. METODOLOGIA DETERMINÍSTICA

Nesta seção, uma abordagem determinística de otimização é
proposta para solução do PMDEA-PVP. A metodologia integra
o método RCP, um método de suavização de funções [9] para
tratar os termos modulares da função custo do conjunto de
subproblemas gerados pelo método RCP e um método de
rescalamento não-linear [10] com correção de inércia [11]
para otimizar cada um dos subproblemas mono-objetivos já
suavizados.
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A. Soluções do problema multiobjetivo

Um Problema Multiobjetivo de Otimização (PMO) envolve
a otimização simultânea de duas ou mais funções objetivo,
associadas à um conjunto de restrições. As funções objetivo,
em sua maioria, são conflitantes, assim não é possível melhorar
uma sem que as outras sejam deterioradas. Em vista disso,
ao resolver um PMO nenhuma solução pode ser considerada
melhor que a outra e a solução deste tipo problema dá origem
a um conjunto de soluções eficientes (ou Pareto eficientes) ao
invés de uma única solução ótima. O conjunto de soluções
eficientes obtidas, compõe ao final da resolução do problema,
uma curva, chamada de Pareto-ótima [2].

O PMDEA-PVP em destaque neste trabalho é um PMO.
Assim, faz-se necessário que uma estratégia seja utilizada
para transformá-lo em um conjunto de subproblemas mono-
objetivos, que serão resolvidos através do método determinís-
tico de otimização e, consequentemente, fornecerão uma curva
de soluções eficientes ou curva de Pareto.

Algumas estratégias são comuns na literatura, como a da
Soma Ponderada e a do ε-restrito [8]. A primeira, atribui
um peso para cada uma das funções objetivo e otimiza a
soma delas. Cada peso corresponde a um novo problema
a ser resolvido. Já a estratégia do ε-restrito considera uma
das funções como objetivo a ser otimizado e incorpora as
restantes ao conjunto de restrições do problema, limitadas
superiormente. Neste trabalho, por se tratar de um problema
não convexo e não-diferenciável, ambas as estratégias não
foram eficazes. Portanto, um novo método foi desenvolvido
para o problema de dois objetivos em destaque, denominado
de método de Restrições Canalizadas Progressivas (RCP) e
descrito a seguir.

B. Método de Restrições Canalizadas Progressivas

Considere o problema de despacho com dois objetivos, defi-
nido em (1). No método de restrições canalizadas progressivas
uma das funções objetivo é selecionada para ser otimizada,
enquanto a outra função objetivo é transformada em restrição
do problema, com limites inferior e superior pré-estabelecidos.
Neste trabalho, a função custo C(P) foi considerada como
função objetivo do problema, enquanto a função emissão foi
incorporada ao conjunto de restrições.

Inicialmente, os pontos lexicográficos da curva de soluções
eficientes são obtidos através da solução dos problemas mono-
objetivos de despacho econômico (solução de menor custo e
maior emissão) e de despacho ambiental (solução de menor
emissão e maior custo), ou seja, os pontos extremos do
conjunto de soluções eficientes que irão compor a cuva Pareto-
ótima são determinados.

O conjunto de problemas mono-objetivos Pj, j = 1, ..., N ,
em que N é o número de intervalos determinado, a ser
resolvido para que as soluções eficientes sejam obtidas, tem a

seguinte forma (5):

Min. C (p)

S. a:
n∑
i=1

pi − Pd − PL = 0

ε−j < E(p) ≤ ε+j ,

Pmin
i 6 pi 6 Pmax

i ;∀i = 1, · · · , n.

(5)

em que:{
ε−j = E(p)min + ( j − 1)∆
ε+j = E(p)min + j∆ ; j = 1, · · · , N

∆ =
E(p)max − E(p)min

N
;

ε−j é o limite inferior do subproblema mono-objetivo j;
ε+j é o limite superior do subproblema mono-objetivo j;
E(p)min é o valor mínimo da função emissão obtido após a
solução do problema mono-objetivo de despacho ambiental;
E(p)max é o valor máximo da função emissão obtido após
a solução do problema mono-objetivo de despacho econômico.

Observe que, em j = N , temos ε+N = E(p)max. Neste
caso, o problema é alterado para excluir a igualdade no limite
superior E(p)max, de modo que a última restrição resulte em
ε−N < E(p) < ε+N . A adoção de bandas progressivas (ou
faixas progressivas) para E(p), dadas por εmin

n e εmax
n de cada

subproblema, é usada na abordagem RCP para obter uma
distribuição uniforme de pontos na curva de Pareto.

Ao mapear as soluções dos N problemas de (5) no espaço
objetivo, podemos obter soluções eficientes e não-eficientes
de Pareto [8]. Uma vez que as soluções não-eficientes (ou
dominadas) de Pareto não pertencem a curva Pareto-ótima, a
distribuição de pontos é comprometida quando muitas delas
são obtidas.

Para melhorar a distribuição dos pontos da curva na vizi-
nhança de tais soluções, o método RCP resolve dois problemas
de otimização adicionais para cada solução ineficiente de
Pareto. Esses problemas de otimização são semelhantes ao
problema (5), no entanto, eles não estão mais parametrizados
em j e as restrições limitadas na função E(p) são redefinidas
para que a solução ineficiente de Pareto seja excluída.

Assim, uma primeira solução do PMO é feita e uma curva
de soluções (eficientes e não eficientes) é obtida. Em seguida,
caso seja necessário melhorar a distribuição dos pontos, a
vizinhança de soluções não-eficientes é reotimizada com novos
limites para a restrição E(p). Ao final do procedimento,
somente as soluções eficientes são consideradas para compor
a curva Pareto-ótima.

Quando o método RCP é utilizado para resolver o PMDEA-
PVP, o conjunto de problemas de otimização mono-objetivos
gerados possui funções objetivo não suaves. Na próxima seção,
apresentamos o método da suavização hiperbólica para lidar
com essa característica do problema.

C. Suavização Hiperbólica

A estratégia de suavização de funções foi utilizada para
tratar os termos modulares da função (2). Neste trabalho, o
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método da Suavização Hiperbólica (SH), proposto em [14], foi
escolhido para suavizar as funções de custo dos subproblemas
gerados pelo método RCP e é descrito a seguir.

Considere o problema de otimização (6), em que a função
objetivo é envolvida por módulo:

Min. z = | f (x)|

s. to: x ∈ φ.
(6)

A suavização proposta no trabalho de [14], aproxima a fun-
ção objetivo envolvida por módulo, como em (7). O parâmetro
η > 0, é chamado de parâmetro de suavização. A função
suavizada tende à função original conforme η→ 0+.

Min. ϑ( f (x), η) =
√
( f (x))2 + η2

s. to: x ∈ φ,
(7)

A função suavizada satisfaz as seguintes propriedades:
• ϑ( f (x), η) > z, ∀η > 0;
• ϑ( f (x), η) é uma função de classe C∞;
• lim
η→0+

ϑ( f (x), η) = z,

• ϑ(x, η) é uma função estritamente crescente em η, para
η > 0.

O valor de η é atualizado da seguinte forma (8):

ηk+1 = γηk . (8)

O valor de η deve ser escolhido de forma apropriada, de
modo a evitar a descaracterização do problema. Valores muito
baixos para o parâmetro podem levar a um problema bem
próximo da não-diferenciabilidade, ou seja, muito próximo
da função original com módulos. Já valores altos para η
podem descaracterizar a função original. A Figura 2, mostra
a influência da escolha desse parâmetro na função que será
suavizada.

Fig. 2: Função ϑ para diferentes valores de η.

O conjunto de subproblemas gerados pelo método de RCP
e suavizados pela SH é resolvido através de método de
Rescalamento Não-linear com Correção de Inércia (RNCI),
descrito a seguir.

D. Método de Rescalamento Não-linear com Correção de
Inércia

O método RNCI proposto neste trabalho é fundamentado
no método de rescalamento não-linear, proposto em [10], com
base na função barreira logarítmica modificada, proposta em
[15]. O procedimento previsor-corretor [16] também foi utili-
zado na implementação, além de uma estratégia de correção
de inércia [17]. Todos estes procedimentos são detalhados a
seguir.

Considere o problema de programação não-linear:

Min. f (x)

S. a: g(x) = 0
h(x) + s = 0
s > 0.

(9)

em que x ∈ <n, f : <n →<, g : <n →<m, h : <n →<p e
s ∈ <p

+ é o vetor das variáveis de folga associadas às restrições
de desigualdade h(x) 6 0.

O método de rescalamento não-linear é baseado em uma
função de rescalamento ψ, de classe C2, definida no intervalo
(a,+∞), que satisfaz −∞ 6 a < 0, ψ(a) = −∞ e ψ ′(a) = +∞
e tem as seguintes propriedades:

1) ψ(0) = 0 e ψ ′(0) = 1;
2) ψ ′(t) > 0, ou seja, ψ é uma função estritamente

crescente;
3) ψ ′′(t) < 0, ou seja, ψ é uma função côncava;
4) lim

t→+∞
ψ ′(t) = 0.

Aplicando o princípio do rescalamento nas variáveis de
folga s ∈ Rp

+, em (9), o problema equivalente (10) é obtido:

Min. f (x)

s. to: g(x) = 0
h(x) + s = 0
−µψ(µ−1sj) 6 0
j = 1, ..., p,

(10)

em que µ > 0 é o parâmetro de rescalamento.
A função Lagrangiana associada ao problema (10) é definida

por (11):

Lµ(x, s, λ, ν) = f (x) − µ
p∑
j=1

δjψ(µ
−1sj)+

m∑
i=1

λigi(x) +
p∑
j=1

νj[hj(x) + sj].

(11)

em que λ ∈ <m; ν, δ ∈ <p
+ são os vetores multiplicadores de

Lagrange associados ao problema (10).
A função de rescalamento utilizada neste trabalho é a função

barreira logarítmica modificada [15], definida por:

ψ(t) = ln(t + 1), t ∈ (−1,∞), (12)

Neste trabalho, ψ(t), dado em (12), foi adotado para t =
µ−1sj na equação (11) e as condições de primeira ordem de



THE 12th LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 5

KKT foram aplicadas: ∇Lµ(x, s, λ, ν) = 0. O sistema não-linear
obtido é apresentado a seguir:

∇xLµ(x, s, λ, ν) = ∇ f (x) + Jg(x)tλ + Jh(x)tν = 0 (13a)

∇sLµ(x, s, λ, ν) = −µS̄−1δ + ν = 0 (13b)
∇λLµ(x, s, λ, ν) = g(x) = 0 (13c)
∇νLµ(x, s, λ, ν) = h(x) + s = 0 (13d)

em que Jg(x) e Jh(x) são as matrizes Jacobianas de g e h,
respectivamente.

S e S
−1

são definidos em (14) e (15), respectivamente:

S = diag(s1 + µ, ..., sm + µ) (14)

S
−1
= diag

(
1

s1 + µ
, ...,

1
sm + µ

)
, (15)

o sistema formulado em (13) é usualmente reescrito de acordo
com o conjunto de equações (16):

∇ f (x) + Jg(x)tλ + Jh(x)tν = 0 (16a)
S̄ν − µδ = 0 (16b)
g(x) = 0 (16c)
h(x) + s = 0 (16d)

Para determinar as direções do método, o sistema definido
em (16) é linearizado pela série de primeira ordem de Taylor.
Assim, as direções de busca do método são obtidas resolvendo
o sistema (17):

©«
K 0 Jg(xk)t Jh(xk)t

0 S̄−1
k

Nk 0 Ip
Jg(xk) 0 0 0
Jh(xk) Ip 0 0

ª®®®¬
©«
∆xk

∆sk

∆λk

∆νk

ª®®®¬
=

©«
mk

S̄−1
k
πk

tk

uk

ª®®®¬
(17)

em que K = ∇2
xxLµ(xk, sk, λk, νk); Ip é a matriz identidade de

ordem p; Nk = diag
(
vk

)
e:

πk = −Skν
k + µδk − ∆sk ◦ ∆νk . (18)

tk = −g
(
xk

)
(19)

uk = −h
(
xk

)
− sk (20)

mk = −∇ f
(
xk

)
− Jg

(
xk

) t
λk − Jh

(
xk

) t
vk (21)

Em problemas não-convexos, como o PMDEA–PVP, a
solução do sistema não-linear (17) não garante que o método
caminhe na direção de um mínimo local, já que outros pontos
estacionários do sistema podem ser obtidos. De acordo com
[17], uma direção de descida para o sistema primal-dual (17)

é obtida se a matriz associada tiver um valor de inércia
específico. Se a matriz não tiver a inércia necessária, algumas
modificações podem ser realizadas nessa matriz para corrigir
seu valor de inércia. Esta estratégia, denominada correção de
inércia, é descrita a seguir.

1) Correção de inércia: A inércia da matriz A é definida
como uma tripla dada por I(A) = (e+, e−, e0), em que e+, e−
e e0 são, respectivamente, o número de autovalores positivos,
negativos e nulos associados a matriz A.

Considere a matriz Ak , do sistema (17), reescrita em (22):

Ak=

©«
K 0 Jg(xk)t Jh(xk)t

0 S̄−1
k

Nk 0 Ip
Jg(xk) 0 0 0
Jh(xk) Ip 0 0

ª®®®®®®¬
(22)

De acordo com [17], uma direção de descida para o sistema
primal-dual é obtida se a inércia de Ak é definida por (23):

I(Ak) = (n + p,m + p, 0) (23)

Desde que ∆sk e ∆νk são expressos em termos de ∆xk no
sistema primal-dual, o sistema pode ser reduzido para:

(
θk Jg

(
xk

) t
Jg

(
xk

)
0

) (
∆xk

∆λk

)
=

(
mk − pk

tk

)
, (24)

em que:

θk = K + βIn + Jh(xk)tS
−1
k Nk Jh(xk) (25)

pk = Jh
(
xk

) t
S̄−1
k

(
πk − Nkuk

)
(26)

Neste trabalho, foi utilizada a forma reduzida (24) para obter
o sistema de direções. Para garantir que o sistema gerasse
direções primais de descida e duais de subida, a inércia da
matriz Âk , associada ao sistema (24) é dada por:

I(Âk) = (n,m, 0) (27)

Se a inércia de Âk não é desejada em (27), uma correção
de inércia é realizada em Âk , resultando na matriz modificada
Ãk :

Ãk =

(
θk + βIn Jg

(
xk

) t
Jg

(
xk

)
−γIm

)
(28)

O valor de β em (28) que fornece a inércia necessária, não
é conhecido a priori. Entretanto, para um γ > 0 pré-definido,
o valor de β é atualizado com valores crescentes sucessivos,
como em (29) e com um β0 > 0:

βs+1 = κ1βs (29)

em que κ1 > 0 é o fator de incremento. Um processo iterativo
é usado com base em (29) até que a inércia de Ãk seja a
desejada.
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2) Procedimento previsor-corretor: No procedimento pre-
visor, o cálculo das direções de busca está associado ao sistema
primal-dual (24) e é realizado substituindo a matriz do sistema
por Ãk dada em (28). Neste cálculo, os termos não-lineares
∆sk ◦ ∆νk são negligenciados em (18), uma vez que esses
termos não são conhecidos a priori, resultando na expressão
(30):

π̃k = −Skν
k + µδk (30)

A solução do sistema (17) fornece as direções ∆̃λk e ∆̃xk ,
definidas em (31) e (32), respectivamente:

∆̃λk = [Jg(xk)θ−1
k Jg(xk)t+γIm]−1[Jg(xk)θ−1

k (m
k − p̃k) − tk].

(31)

∆̃xk = θ−1
k [m

k − p̃k − Jg(xk)t ∆̃λk] (32)

As direções ∆̃sk e ∆̃νk são determinadas para ∆̃xk , como
definido em (33) e (34):

∆̃sk = uk − Jh(xk)∆̃xk (33)

∆̃νk = S
−1
k (π̃

k − Nk
∆̃sk) (34)

em que

p̃k = Jh
(
xk

) t
S̄−1
k

(
π̃k − Nkuk

)
(35)

Como em [16], o parâmetro de barreira também é utilizado
no procedimento previsor.

No procedimento corretor, o sistema de equações (17) é
resolvido com a reintrodução do termo não-linear ∆̃sk ◦ ∆̃νk

em (18), utilizando os valores de ∆̃sk e ∆̃νk calculados
no procedimento previsor. A solução do sistema fornece as
seguintes direções no procedimento corretor:

∆λk =[Jg(xk)θ−1
k Jg(xk)t+

γIm]−1[Jg(xk)θ−1
k (m

k − pk) − tk]
(36)

∆xk = θ−1
k [m

k − pk − Jg(xk)t∆λk] (37)

∆sk = uk − Jh(xk)∆xk (38)

∆νk = S
−1
k (π

k − Nk
∆sk) (39)

3) Atualização do parâmetro de barreira, comprimento do
passo e critério de parada: Neste trabalho, o parâmetro de
barreira é atualizado de acordo com (40):

µk+1 = τ1µ
k (40)

em que τ1 ∈ (0, 1) e µ0, devem ser tais que s0 > −µe é
satisfeita e e ∈ Rp

+ é um vetor unitário.
Duas soluções provisórias que exploram as direções de

busca do procedimento previsor (32) a (34), e as direções de

busca do procedimento corretor, (36) a (39), respectivamente,
são calculadas pelas expressões (41) e (42):

x+prev = xk + αk
P,prev∆̃xk

s+prev = sk + αk
P,prev∆̃sk

λ+prev = λ
k + αk

D,prev∆̃λ
k

ν+prev = ν
k + αk

D,prev∆̃ν
k

(41)

x+cor = xk + αk
P,cor∆xk

s+cor = sk + αk
P,cor∆sk

λ+cor = λ
k + αk

D,cor∆λ
k

ν+cor = ν
k + αk

D,cor∆ν
k

(42)

Considerando j = 1, ..., p, se skj + τ1µ
k > 0, a inequação é

verdadeira quando ∆skj > 0, desde que skj + α
k
p∆skj > −τ1µ

k .
Assim, o comprimento do passo só é calculado para j tal que
∆skj < 0. Neste caso:

αk
P < −

skj + τ1µ
k

∆skj
. (43)

Para garantir que o limite da região relaxada não seja
atingido, o parâmetro σ ∈ (0, 1) é utilizado e o comprimento
do passo primal, nos procedimentos previsor e corretor, é
calculado por:

αk
P,prev = σmin

{
1,−
(skj + τ1µ

k)

∆̃skj
: ∆̃skj < 0

}
, (44)

αk
P,cor = σmin

{
1,−
(skj + τ1µ

k)

∆skj
: ∆skj < 0

}
. (45)

E o comprimento do passo dual, para os procedimentos
previsor e corretor por:

αk
D,prev = σmin

{
1,−

νkj

∆̃νkj

: ∆̃νkj < 0

}
, (46)

αk
D,cor = σmin

{
1,−

νkj

∆νkj
: ∆νkj < 0

}
. (47)

A escolha entre as soluções provisórias é feita com base nos
valores de complementaridade

(
s+prev

) t
v+prev e

(
s+cor

) t
v+cor .

Considerando χ > 0 o parâmetro que controla a escolha entre
as soluções do procedimento previsor e do corretor, tal escolha
é feita de acordo com o seguinte teste:

Se
(
s+prev

) t
v+prev < χ

(
s+cor

) t
v+cor , então:

xk+1 = x+prev
sk+1 = s+prev
λk+1 = λ+prev
vk+1 = v+prev

(48)

Caso contrário:
xk+1 = x+cor
sk+1 = s+cor
λk+1 = λ+cor
vk+1 = v+cor

(49)
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Se sk+1
j + τ1µ

k 6 0, para algum j = 1, ..., p, uma nova
relaxação na região factível é realizada e o parâmetro de
barreira é atualizado por µk+1 = −(1 + τ2) min

j=1,...,p
{sk+1

j }, em

que τ2 > 0.
O critério de parada é baseado em uma precisão ε > 0 e

definido por:
∇L(xk, sk, λk, νk)


∞
6 ε.

IV. RESULTADOS

A metodologia proposta foi aplicada em dois sistemas teste,
com 6 e 10 unidades geradoras. O algoritmo proposto foi
implementado em linguagem MATLAB 2011a. Para mostrar
a eficiência da metodologia RCP-SH-RNCI, os resultados
obtidos foram comparados com os do trabalho de [2].

Em [2], o algoritmo de evolução diferencial multiobjetivo
(MODE) foi utilizado para resolver o problema multiobjetivo
de despacho econômico/ambiental com perdas (PMDEA-P)
de 6 geradores e o problema multiobjetivo de despacho
econômico/ambiental com perdas e pontos de carregamento
de válvula (PMDEA-PVP) para o caso de 10 geradores. Neste
trabalho os mesmos dois casos teste foram realizados para que
fosse possível a comparação dos resultados de menor custo,
menor emissão e tempos computacionais.

A. Caso teste 1: PMDEA-P 6 geradores

Este caso teste contém 6 unidades geradoras e consiste em
minimizar função custo e função ambiental, ambas quadráticas
e conflitantes, considerando as perdas do sistema. Os dados
utilizados e a matriz de coeficientes-B utilizada para calcular
as perdas do sistema foram obtidos em [2].

Resolvendo o problema multiobjetivo com perdas, o me-
nor custo obtido pelo algoritmo proposto é de $64099, 27,
enquanto o menor valor para a emissão é de 1236, 63lb.
Os resultados de menor custo, menor emissão e os tempos
computacionais obtidos pela metodologia proposta e pelo
algoritmo MODE, podem ser vistos na Tabela I.

Em [2], o autor apresenta as soluções do problema mono-
objetivo de despacho econômico e do problema mono-objetivo
de despacho ambiental separadamente, cada uma com seu
respectivo tempo computacional. Neste trabalho, optamos por
apresentar somente o tempo computacional de solução do
problema multiobjetivo, uma vez que resolvendo dessa forma
as soluções de mínimo custo e mínima emissão foram obtidas
de forma tão eficiente quanto na solução dos problemas mono-
objetivos de despacho, resolvidos individualmente.

A melhor solução alcançada para a função custo pelo
algoritmo MODE, em [2], é menor que a obtida pela me-
todologia RCP-SH-RNCI, porém ao verificar o conjunto de
dados apresentado neste mesmo trabalho, é possível observar
que os limites dos geradores 3 e 5 são violados.

Tabela I: Custo, emissão e tempo para o sistema de 6 geradores

MODE RCP-SH-RNCI

Custo ($) 64083, 00 64099, 27
Emissão (lb) 1240, 70 1236, 63

Tempo (s.) 8, 32 (PDE) 0, 98 (PMDEA-P)8, 56 (PDA)

A curva de Pareto, com 20 soluções eficientes obtidas pela
metodologia RCP-SH-RNCI, pode ser vista na Figura 3. Os
pontos extremos da curva são os valores mínimos de custo
(com a maior emissão) e mínimo de emissão (com maior
custo).

6,4 6,45 6,5 6,55

·104

1.250

1.300

1.350

Cost [$/h]

E
m

is
si

on
[K

g/
h]

RCP-SH-RNCI

Fig. 3: Caso com 6 unidades geradoras

B. Caso teste 2: PMDEA-PVP 10 geradores

O sistema teste do caso 2 é composto por 10 unidades gera-
doras e função custo não diferenciável devido a inserção dos
pontos de carregamento de válvula. Os dados dos coeficientes
das funções objetivo e a matriz de coeficientes-B foram obtidos
em [2].

Neste caso, o problema multiobjetivo com perdas e pontos
de carregamento de válvula foi resolvido através da metodolo-
gia RCP-SH-RNCI. O custo mínimo obtido é de $111493, 73,
enquanto a emissão mínima é de 3915, 35lb. Os resultados
obtidos para o menor custo e a menor emissão, pela meto-
dologia proposta e pela heurística MODE, podem ser vistos
na Tabela II, bem como os tempos computacionais. A curva
de Pareto, com as 30 soluções não dominadas obtidas pela
metodologia RCP-SH-RNCI é mostrada na Figura 4 e os
pontos extremos da curva são os valores mínimos de custo
(com a maior emissão) e de emissão (com menor custo).

Tabela II: Custo, emissão e tempo para o sistema de 10
geradores

MODE RCP-SH-RNCI

Custo ($) 111500, 0 111493, 73
Emissão (lb) 3923, 40 3915, 35

Tempo(s.) 9, 42 (PDE) 1, 40 (PMDEA-PVP)8, 56 (PDA)

V. CONCLUSÕES

Neste trabalho, a metodologia RCP-SH-RNCI, composta
por um método para transformação de problemas multiobjetivo
em um conjunto de subproblemas mono-objetivos (RCP), uma
estratégia de suavização de funções (SH) e um método de
rescalamento não-linear com correção de inércia (RNCI) foi
apresentada e aplicada à resolução do problema multiobjetivo
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Fig. 4: Caso com 10 unidades geradoras

de despacho econômico/ambiental. O problema em destaque,
além de multiobjetivo, para o caso teste 2, é não diferenciável
devido à inserção dos pontos de carregamento de válvula. Os
resultados obtidos pela metodologia determinística proposta
foram comparados com a heurística multiobjetivo de evolu-
ção diferencial, proposta em [2]. É possível observar que a
metodologia RCP-SH-RNCI obteve os resultados de forma
eficiente, com melhor tempo computacional, menor custo e
menor emissão para os pontos extremos da curva de soluções
eficientes, quando comparados aos obtidos em [2].
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