Smart
Grid

Sistema Smart Grid de Estudos
em Distribuição Elétrica

Ref. DT-SG001
Descrição
Desenvolvido para demonstrar aos
estudantes a tecnologia que é usada
no campo da geração e distribuição
de energia elétrica. Cada módulo
individual demonstra uma seção
chave da rede de energia.
Quando combinados, cria-se um
Smart Grid moderno. O Treinador
de Distribuição elétrica em Smart
Grid de energia cobre a distribuição,
linhas de transmissão e proteção.

Sistema Smart Grid de Estudos
em Monitoramento de Carga

Programa didático
• Circuitos tripolares básicos.
• Comutação de barramento.
• Preparação de algoritmo.
• Acoplamento de barramento.
• Aumentos de tensão.
• Quedas de tensão.
• Perdas de energia.
• Operação local e remota.
• Phase shift.
• Proteção contra sobrecorrente.
• Comportamento de disjuntor.

Ref. DT-SG002
Descrição
Desenvolvido para demonstrar aos
estudantes a tecnologia que é usada
no campo da geração e distribuição
de energia elétrica. Cada módulo
individual corresponde a uma
seção chave da rede de energia.
Quando combinados, cria-se
um smart grid moderno.
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Programa didático
• Conexões estrela e triângulo.
• Cargas síncronas e assíncronas.
• Monitoramento de primeira
•
•
•
•
•
•

e segunda potência.
Cargas dinâmicas.
Inversão de fluxo de energia.
Capacitores de compensação.
Potência em estágios.
Potência reativa.
Operação local & remota.

O Treinador de Monitoramento de
carga em Smart Grid foca na área de
consumo do usuário, investigando
as melhores maneiras de maximizar
o uso da energia. Cobre cargas
dinâmicas, compensação manual
e automática de potência reativa.
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Sistema Smart Grid de Estudos em
Sincronização de Geração Elétrica

Ref. DT-SG003
Descrição
Desenvolvida para demonstrar
aos estudantes a tecnologia que
é usada no campo da geração e
distribuição de energia elétrica.
Cada módulo individual
corresponde a uma seção
chave da rede de energia.
Quando combinados, cria-se
um Smart Grid moderno.
O Treinador de sincronismo de
Geração Elétrica é projetado
para demonstrar a necessidade
de sincronização.
Com a energia sendo gerada
por diversas fontes, é necessário
sincronismo, uma vez que as
frequências, phase shifts e
tensões podem variar muito.
Se essas saídas não estiverem
apropriadamente sincronizadas,
a rede pode ser danificada.
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Sistema Smart Grid de Estudos em
Energias Renováveis - Fotovoltaica e Eólica

•
•
•
•
•
•

sem alimentação.
Execução de operações
de isossincronia.
Execução do paralelo
em equilíbrio.
Demonstração da operação
de geradores em paralelo e
compartilhamento de carga.
Observação da resposta do
gerador a cargas indutivas,
resistivas e capacitivas.
Cálculo do fator de potência.
Observação de autostart
e carregamento de
gerador de diesel.

Inclui módulos de E/S que
permitirão que o treinador seja
controlado remotamente pelo
operador ou via SCADA.

Ref. DT-SG004
Descrição
Desenvolvida para demonstrar
aos estudantes a tecnologia que
é usada no campo da geração e
distribuição de energia elétrica.
Cada módulo individual
corresponde a uma seção
chave da rede de energia.
Quando combinados, cria-se
um smart grid moderno.
O Treinador de Turbina Eólica
e Energia Fotovoltaica simula
um campo de energia solar e
uma fazenda eólica típicos.

– Smart Grid

Programa didático
• Energização de bus

O sistema de rede deixa online
a energia gerada por esses dois
sistemas. Essa energia gerada
pode ser a fonte principal
para o consumidor ou pode
ser comprada online durante
demandas de pico, como fonte
suplementar para a rede.
Cada seção inclui um medidor
digital multifuncional para permitir
a medida de tensão, corrente, watts,
frequência e fatores de potência.
Também inclui módulo de E/S
que permitem que o treinador
seja controlado remotamente
pelo operador ou via SCADA.

Sistema Smart Grid de Estudos em Limitação
de Potência e Gerenciamento de Carga

Ref. DT-SG005
Descrição
Desenvolvida para demonstrar
aos estudantes a tecnologia que
é usada no campo da geração e
distribuição de energia elétrica.
Cada módulo individual
corresponde a uma seção
chave da rede de energia.
Quando combinados, cria-se
um smart grid moderno.
O Treinador de Limitação de
Potência e Gerenciamento de Carga
de Smart Grid simula a habilidade
de monitorar automaticamente
níveis de carga de sistemas de
potência e redução da carga
quando requerido.

Sistema Smart Grid de Estudos em Smart
Grid Solar

Smart Grid é o conjunto das novas
exigências para a gestão das
novas redes de distribuição de
energia elétrica. Por extensão,
chamamos de Smart Grid essas
redes, que apontam para um
elevado grau de automação e
para a crescente inteligência em
gestão de redes, a fim de garantir
um serviço de alta qualidade,
eficiente na redução das perdas, e
confiável na entrega da
energia para o usuário final.
O objetivo é passar, do
conceito de uma rede que
distribui energia desde

Programa Didático
• Princípios físicos da
as centrais até os usuários, para um
conceito em que a produção de
energia é obtida de várias
fontes, distribuídas sobre toda
a rede de distribuição.
Sob essa premissa, os usuários
também podem ser produtores de
energia; a gestão dos fluxos de
energia é regulada eficientemente
para responder mais rapidamente
às variações da demanda e da
oferta devidas à geração de energia
pelas novas e menos previsíveis
fontes renováveis.
Os sistemas de potência são
projetados e operados para

Os sistemas de potência são
projetados e operados para
qualquer condição normal do
sistema. Contudo, sistemas
Smart Grid incluem um conjunto
definido de condições de
contingência para assegurar
que haja capacidade de geração
e transmissão para satisfazer
aos requerimentos de carga.

Ref. DT-SG006
qualquer condição normal do
sistema. Contudo, sistemas Smart
Grid incluem um conjunto definido
de condições de contingência para
assegurar que haja capacidade de
geração e transmissão para satisfazer
aos requerimentos de carga.

Descrição

Os processos de limitação de
carga automática detectam
automaticamente condições
de sobrecarga, para em seguida
limitar carga a fim de proteger
o equipamento em sobrecarga
antes que ocorra perda de geração,
line tripping, danos, ou um
desligamento aleatório do sistema.

•
•

•
•
•
•
•

transformação da energia
solar em energia elétrica
Características e aplicações
das células de silício
Compreensão e uso das
estatísticas nacionais relativas
ao local específico de instalação
dos painéis fotovoltaicos
Cálculo da potência média solar
em um determinado local
Construção típica dos
painéis fotovoltaicos
Otimização da instalação
e posicionamento
Usuários passivos e ativos
Posta em marcha, exercício e
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•
•
•
•
•

desconexão do equipamento
de geração fotovoltaica
Funcionamento da rede
em condições normais
Funcionamento da rede em
condições excepcionais
Evitar que os equipamentos
possam funcionar em “ilha”
sobre partes da rede
Sistemas de comunicação
e aparelhos de medida
Estudo e regulagem do gerador
fotovoltaico (inversor):
–– limitar a potência ativa gerada
–– regulagem da potência
reativa gerada em condições
de sobretensão da linha
–– regulagem e testes do
Sistema de Proteção
de Interface (min/max
tensão/frequência)
–– verificar o aumento
gradual da potência ativa
(tomada de serviço)
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