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Análise da Qualidade de Energia
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Origem: Compensação reativa
tempo real
•
•
•
•
•
•

Tempo de resposta
Isenç
Isenção de transientes de manobra
Qualidade de energia assegurada
Compatibilidade a cargas não lineares
Confiabilidade
Flexibilidade

• kW=kVA
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Sistemas avançados de Análise
Elspec G4400 Power Quality Data Center
Power Quality Data Center

• Uma revolucioná
revolucionária ferramenta para aná
análise de
QE
• Soluç
Soluções amigá
amigáveis de mediç
medições e analise entre
os diversos sites de uma rede/sistema elé
elétrico.
• Permite aos operadores identificaç
identificação de todos os
eventos de cada site.
• Inclui tecnologia patenteada “PQZip”
PQZip” com uma
relaç
relação tí
típica de compressão de 1000:1 para
aquisiç
aquisição de dados “truetrue-time”
time”

Famí
Família Elspec G4000 inclui:
• Elspec G4400 – Unidade de analise
• Elspec G4100 – Unidade de Display
• PQSCADA – Software de analise

Tecnologia de compressão
PQZIP
 Exclusiva tecnologia de compressão para dados de redes
ciclo a ciclo por anos para mú
múltiplas localidades
sincronizadas na mesma base de tempo.
 Medidores existentes, podepode-se saber O QUE aconteceu e
QUANDO aconteceu (registro onon-line)
 Tecnologia PQZip,
PQZip, Elspec G4400 Power Quality Data
Center,
,
pode
informar PORQUE aconteceu e QUAL foi a
Center
fonte.
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A Mudança:
Identificando as fontes de falhas
Fontes

Custos devidos a baixa QE

Concessioná
Concessionária

 Paradas
 Normas de suprimento
 Custos de manutenç
manutenção
 Custos desconhecidos

O depto Energia EUA estima custo
anual de perdas em QE em torno de
US$80 bi

WTG
Equipment Failure,
Failure,
Capacity,
Capacity,
Bad Installation/Use
Installation/Use

The Problems:
Problems:

Insurance Companies

Capacidade, Clima,
Falha de equipamentos,
Other Customer

Equipment

Manufacture
1. Identify the source
Standards Compliance
2. Identify the problem Manufacturing Failure
and prevent
reoccurrence

Exemplo de análise multi-ponto
Sag
Externo

Qual foi a fonte do
sag?
Fonte possí
possível poderia
ser uma combinaç
combinação
dos eventos ilustrados
ou outros

Sag
Partida
de motor

M

Partidas
simultâneas

M
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Análise ideal de um evento
Mediç
Medição com
osciloscó
osciloscópio em todos
os pontos antes e
durante os eventos

Mudanças em análise de QE
Está
Estágio de Mediç
Medição:
• Determinaç
Determinação do equilí
equilíbrio entre a
necessidade de informaç
informação e limitaç
limitação
física do equipamento de mediç
medição
Estagio de aná
análise de rede
• O que aconteceu entre os eventos??
• Parâmetros adicionais que não foram
gravados
• Dados e outros pontos durante o evento
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Exemplo: Ajustes “baixos”
Voltage (PU)
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
Event
Based
Logger
PQZIP
Enabled
Logger

E E E E
E

= Event Logged

E E E E E

Memory Full Error! Error! Error!

E E

E = Event Not Logged

All Data Logged

All Data Logged

All Data Logged

All Data Logged

Voltages [V]

Exemplo: Ajuste “alto”
Failed Motor Startup Recording
225
220
215
1500

Currents [A]

Without Equalizer:
Failed Startup

With Equalizer:
Successful Startup

1000

500

16-12:14:17 :23

:29

:35

:41

:47

:52

:58

:04

:10

:16

:22

:28

:33

:39

Trigger programado em 210V (5% de queda de tensão )
não gravaria o evento
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Bottlenecks
without Compression
Voltage
and
Current
Inputs

8 channels
256-1024 samples
16 bits/sample
50/60 cycles
up to 7,864,320 bits per second
=> 679,477,248,000 bits per day
=> 28.2 Terra Bytes per year

×
×
×

DSP

A/D

CPU

CACHE

HARD DISK
Source: Fluke/RPM Power Recorder Catalog
Speed of
recording device

Storage space

Communication
throughput

Processing
capacity

With Compression
Voltage
and
Current
Inputs

8 channels
256-1024 samples
16 bits/sample
50/60 cycles
up to 7,864,320 bits per second
=> 679,477,248,000 bits per day
=> 28.2 Terra Bytes per year

×
×
×

DSP

A/D

CPU
Compression

Compact
Flash

Compression
adjusts speed

CF vs. Disk

Compressed
data

Block-oriented
processing

6

PQZIP Example:

Waveform View (17 Cycles)

Mapeamento e análise da rede elétrica
 Display onon-line com condiç
condições de rede
 Informaç
Informações estatí
estatísticas de QE
• Sags/
Sags/swells
• Harmonicas
• Voltage flickering
 Analise de Falhas
• Passadas: Aná
Análise de falhas para prevenç
prevenção
• Presente: Aná
Análise tempo real para tomada de decisão
• Futuro: Monitoraç
Monitoração de falhas para manutenç
manutenção preventiva
 Perdas – monitoraç
ç
ão
e
identificaç
ç
ão
das
fontes
monitora
identifica
 Reclamaç
Reclamações dos consumidores
• Log continuo x ajustes (thresholds
(thresholds))
 Verificaç
Verificação para “compliance”
compliance” relativamente a normas (atuais e
futuras)
 Combinaç
Combinação de simulaç
simulação e dados reais
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Exemplos de análises
Linhas de transmissão
 Perdas
 Fontes de falhas

Disjuntores
 Performance, aná
análise
de proteç
proteç ão
 Indicaç
Indicaç ões de Pré
Préfalha

Transformadores
 Perdas
 Fontes de falhas
• Do suprimento
• Falhas dos trafos
• Comportamentos da
carga
 Indicaç
Indicaç ões de pré
pré- Falha

Arquitetura
Contrôle central

Wind Farm

Wind Farm

Internet,
Cellular
Dedicated
Network

G

G

G

G

G

G
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Principais características
Elspec G4400 Power Quality Data Center
 + de 1 ano de registros internos ciclo a ciclo de todas as variá
variáveis
elé
elétricas até
até 1,024 amostras/ciclo de resoluç
resolução.
 Sem mais relaç
relação entre velocidade de gravaç
gravação e dados a serem
adquiridos.
 Anos de dados para cada ciclo de rede pode ser recuperado sem gaps
 Ajustes não são mais necessá
necessários, eventos não são perdidos.
 Todos os parâmetros são gravados, sem necessidade de seleç
seleção de
parâmetros.
 Gravaç
Gravação sincronizada “multimulti-ponto”
ponto” proporciona captura para qualquer
perí
período de tempo.

Elspec G4400 Caracteristicas















1 ano ou mais de log a cada ciclo de todas as leituras até 1,024 amostras por ciclo.
Tecnologia de compressão PQZIP com taxa de compressão típica 1000:1
Precisão excede 0.1%
Valores RMS adquiridos ciclo a ciclo, freqüência e perfil de harmônicas.
2 sistemas paralelos de aquisição de harmônicas –IEC 61000-4-30 e ciclo a ciclo até
a 511th harmônica
Leitura de Fundo de Escala de corrente e tensão 10x da nominal com alta
resolução.
De acordo as normas EN 50160, IEC 61000-4-15, e outras.
Aquisição simultânea 12 canais em 250 kHz (4 µsec)
2 portas “fast Ethernet” (10/100 MBit) com Power over Ethernet (PoE) device and
source
Construído como “web server” para monitoração remota aplicando standard web
browser
2 servidores integrais OPC (DA and AE) para integração seamless com sistema
SCADA
Instalação flexível do display, com um para todos e, vários para um ponto.
USB e RS-485 portas
Autonomia interna de até 25 segundos de falta de alimentação
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Medição de Harmonicas
Ciclo a ciclo e IEC 6100061000-4-30
ELSPEC G4400 é o único dispositivo de mediç
medição
sem a necessidade de escolher entre:
 IEC 6100061000-4-30 mediç
medição a cada 10 ou 12 ciclos (0.2 segundos) para
garantir precisão e estabilidade e permitir o cá
cálculo das inter e subsubharmônicas
 Mediç
Medição ciclo a ciclo permite aná
análise precisa de rá
rápidas flutuaç
flutuações
de carga, apesar de implementaç
implementação interna ser mais difí
difícil .

OPC – OPen Connectivity
Formerly OLE for Process Control
 Rapidly embraced industry standard interface for sending data from
from shopshop-floor
devices and machines to business information and control systems
 OPC provides plugplug- andand- play software and hardware integration of different
products and vendors, reducing system integration time and costs
 Automation World magazine reported 77% of industrial manufacturers and
software developers use OPC; another 17% planning for future use
 Elspec is among 300+ members of OPC Foundation (www.opcfoundation.org
),
(www.opcfoundation.org),
established in 1995, to standardize exchange of process data between
between vendors
 Find useful demonstrations and attend web seminars at:
http://www.matrikon.com/products/opc.aspx#html
http://www.matrikon.com/products/opc.aspx#html..

Before

After
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Elspec G4100 – Display Remoto

 Grandes distancias aplicando infra estrutura Ethernet
 Um display remoto pode monitorar mú
múltiplos sites e um
site pode ser monitorado por mú
múltiplos displays remotos.

Medições RMS
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Telas Gráficas

PQZIP Data Logging
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Voltage Flickering

Web Access and Security
 3 levels user privileges
 Applicable for both web server and remote display access
 Utilizing 128 bit SSL cryptographic protocol
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Web
Server
Screens

Phasors
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Waveforms

Harmonics
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Energy

Voltage Flickering
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Remote
Control

Service and Maintenance
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PQSCADA Software de Analise
Gerenciamento, aquisiç
aquisição, analise e display
dos parâmetros de redes elé
elétricas








Aquisiç
Aquisição de dados de diferentes dispositivos e protocolos
Diferentes opç
opções de visualizaç
visualização (grá
(gráficos, tabelas)
Exclusivas ferramentas de aná
análise
Estrutura amigá
amigável
Arquitetura distribuí
distribuída para melhor performance e confiabilidade
Conectividade a 3a parte
Projeto modular permite adicionar mó
módulos “a quente”
quente”.

Estrutura Hierárquica
Enterprises with
several locations can
define each location
under logic site

Site is single logic
network of virtual
and physical nodes

Virtual Node is a
logic node which is
connected to one or
more physical nodes

Enterprise

Site B

Site A

VNode

VNode

Node

Node
Node
Node

Node
Node

Physical Node is
connected to
process data device
(e.g., Elspec G4400)
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PQSCADA Modules
Application
Suite
3rd Party
Integration
Preventive
Maintenance
Control and Alarms
Data Analysis
Data Monitoring

3rd party
Integration
with
software
Control
Suggest
The
set and
ofPreventative
powerful
configure
smart
Maintenance
various
client
aspects
(SCADA
systems,
energy
of
operations
applications
the measurement
based
that enables
on
devices.
historian
you to
management
and
other
OPCthe
based
information,
collect,
monitor
alarms
and
mechanism
analyze
and
Generate
easy-to-read
reports
based
easy
to
Set
up alarms
and
define
automatic
applications)
using data.
industry, OPC,
statistics.
enterprise
process
on
alarm
or
schedule
respond to them (reports, signal
standards
Display
overlay
of several
audible
Applications
likewaveforms
Alarminmanagements,
Monitor horn).
process
data
real time.
variables
of
or
Trends viewer,
and to
Exposure
of one
APIAdministrator
formore
3rd party clients
measurement
devices
Monitor
energy
use and of
cost.
Audit.
create client
application
their own.
Gather and
Display
THD,
access
odd/even
process
harmonics
data from
Notify
about
alarms
and
send
reports
K
-factor,
crest
factor,
vector
diagrams,
remote
devices
via serial,
modem
and
via
email.
and gauge
meters
Ethernet
communication
Customize reports and graphs.
Store historic and process data in
SQL database

Interface to 3rd party software ODBC,
XML and OPC

Data Acquisition including PQZIP
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Elspec G4k Installation at Wind Farm

Estudo de Caso: Gravação de evento
 Alguns equipamentos Elspec G4400 foram instalados em instalaç
instalação de
dessanilizaç
dessanilização de água

22kv

T1

T2
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Case Study: Event Recording
 On May 2nd, 2006 um trator bateu em cabo subterrâneo causando
Shortage
 Um disjuntor com fechamento automá
automático iniciou o processo de religamento
continuo (apesar de religamento uma vez) – causando uma sé
série de falhas de
falhas no sistema de energia na área.
 Somente apó
após 20 minutos o disjuntor foi desligado
 Instrumentos convencionais por deficiência de memó
memória interna não seriam
capaz de registrar os eventos do inicio ao fim.
 Somente o Elspec G4400 foi capaz de registrar todos os eventos
internamente.

22kv

T1

T2

Cabo Subterrâneo

Falha do cabo 22kV subterraneo registrada
Elspec G4400 units (MayMay-2-2006 12AM)

TriggerTrigger-based analyzer would log one of three:
• Largest events (thresholds)
• Beginning of the event
• End of event (FIFO mode)
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22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units (MayMay-2-2006 12AM)
Unit 1

Unit 2

Unit 3

The Elspec G4400 units were able to capture and log
the Whole Event,
Event, the Whole Time - Onboard

22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units (MayMay-2-2006 12AM)
Unit 1

Unit 2

Unit 3
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22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units - ZOOM
Unit 1

Unit 2

Unit 3

22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units - ZOOM
Unit 1

Unit 2

Unit 3
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22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units - ZOOM
Unit 1

Unit 2

Unit 3

22kV underground cable failure as logged by
the Elspec G4400 units - ZOOM
Unit 1

Unit 2

Unit 3
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Your Partner in
Power Quality Analysis, Solutions
and Electrical Energy Savings

Representante exclusivo no Brasil
www.acaoenge.com.br
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