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1. Instalação da aplicação PowerVision Plus 
Para a instalação da aplicação PowerVision Plus, é necessário ter presentes os requisitos mínimos do 
PC onde será instalada. Estes requisitos são: 

• Windows XP, Vista ou Windows 7 (32 bits e 64 bits). 
• Máquina virtual Java JRE 1.6.0 ou superior (incluída na instalação). 
• Processador Pentium III ou superior. 
• 512 MB de memória mínima (recomendado 1024 MB). 
• Pelo menos 200 MB livres em disco para a instalação do programa e para os dados 

de equipamentos que serão guardados. 
• Leitor de CD-ROM. 
• Rato e teclado compatível com Windows. 

Introduza o CD da PowerVision Plus para que seja iniciada a instalação do programa. A primeira coisa 
que verá será o ecrã de boas-vindas da instalação: 

 
Ecrã principal da instalação 

No caso de este ecrã não aparecer automaticamente ao inserir o CD, deverá executar manualmente o 
ficheiro de instalação no CD-ROM. 
Para iniciar a instalação, seleccione o idioma com que pretende realizar a instalação. Em seguida, o 
instalador mostrar-lhe-á o ecrã de boas-vindas. 

 
Ecrã de boas-vindas do instalador 

Prima o botão “Seguinte”. Será mostrado um ecrã que apresenta todos os aspectos legais relativos à 
aplicação a instalar. Se concorda com todas as condições mostradas, seleccione a opção “Aceito os 
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termos de acordo de licença” e prima o botão “Seguinte”. Caso contrário, pode cancelar a instalação 
premindo o botão “Cancelar” ou regressar ao ecrã anterior premindo o botão “Atrás”. 
Se pretender, pode imprimir os termos de utilização da aplicação premindo o botão “Imprimir”. 

 
Ecrã de condições de licença da aplicação 

Em seguida, é mostrado um ecrã no qual deve inserir o nome de utilizador, o nome de organização e 
o número da licença. O número da licença é composto por 10 dígitos consecutivos. O seis primeiros 
são 775353 e os quatro restantes números aleatórios. 

 
Ecrã de informação de utilizador 

No ecrã seguinte, poderá seleccionar em que pasta pretende instalar a aplicação. O programa de 
instalação propõe uma pasta de destino para a aplicação, sendo possível alterá-la com o botão 
“Alterar”. 
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Diálogo de selecção da pasta de destino 

Se seleccionar o botão “Alterar”, aparecerá o diálogo no qual poderá seleccionar a nova pasta onde 
será instalada a aplicação. 

 
Diálogo de selecção da pasta de destino 

Se premir o botão “Seguinte”, será mostrado um diálogo onde constará a informação de que o 
instalador está preparado para começar. Para iniciar a instalação, prima o botão “Instalar”. 

 
Diálogo de início de instalação 
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Depois de premir o botão Instalar, aparecerá um diálogo com uma barra de progresso que apresenta 
informação sobre o estado da instalação. A qualquer momento, se pretender poderá cancelar a 
instalação premindo o botão “Cancelar”. 

 
Diálogo de progresso da instalação 

Ao finalizar o progresso de instalação, é mostrado outro diálogo com a inicialização dos serviços 
necessários para a finalização da instalação. 

 
Diálogo de finalização da instalação 

Se a instalação for finalizada correctamente, é apresentado o seguinte diálogo: 

 
Diálogo de instalação concluída 
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2. Introdução à PowerVision Plus 

 

2.1. Breve descrição da aplicação. 
A PowerVision Plus é uma aplicação concebida para trabalhar com analisadores de redes e 
dispositivos de medição AR5, CAVA, QNA, CVMK2 e CVM-BDM-1M da Circutor. Com esta aplicação, 
poderá ler os dados históricos armazenados relativos aos dispositivos referidos e poderá visualizá-los 
com todos os detalhes que um utilizador possa necessitar.  
Por um lado, poderemos comunicar com os diferentes dispositivos portáteis AR5 e CAVA, dos quais 
poderemos descarregar os dados armazenados na memória interna destes e, posteriormente, 
visualizar os dados ou elaborar relatórios. Por outro lado, poderemos comunicar e configurar os 
dispositivos CVMK2, QNA e CVM-BDM-1M, tanto através de comunicação série, Ethernet ou GSM, no 
caso do QNA. Para os dispositivos QNA, também poderemos comunicar via GSM. 
Para manter uma certa compatibilidade com a versão anterior da PowerVision, foram disponibilizadas 
as funções de análise de ficheiros, com uma alteração de filosofia na manutenção destes, tratando-os 
como mais um elemento na estrutura de configuração. 
 
2.2. Que ferramentas são oferecidas pela PowerVision Plus? 
Nesta nova versão da PowerVision, simplificou-se significativamente a interface da aplicação para que 
esta possa ser utilizada de forma agradável, amena e simples. 
Ao iniciar a aplicação, a primeira que verá é o ecrã inicial. Em seguida, será mostrada uma série de 
diálogos de progresso nos quais será informado(a) através de mensagens da inicialização da 
aplicação. 

 
Ecrã inicial 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

10 

Uma vez realizado o carregamento da aplicação, aparecerá o ecrã principal da PowerVision Plus. A 
partir deste momento, pode começar a utilizar a aplicação. 

 
Ecrã principal da PowerVision Plus 

Por defeito, a aplicação mostra uma barra de menu e uma barra de ferramentas com todas as acções 
que é possível realizar. Em seguida, são apresentadas em detalhe cada uma destas propriedades. 
Também poderá ver que no painel principal aparece uma árvore com apenas um nó, “Ficheiros”, que 
é criado por defeito.  
Para saber em que consiste cada elemento da interface e a suas funcionalidades, consulte a secção 
seguinte. 
2.3. Interface do utilizador 

2.3.1. Barra de menus  

A barra de menus, situada na parte superior, proporciona acesso a todas as funcionalidades 
disponíveis na aplicação. Esta barra é composta por quatro menus principais, “Opções”, 
“Configuração”, “Vistas” e “Geral”. 
O menu de “Opções” é composto pelas seguintes secções: 

 
• Abrir: permite abrir ficheiros para adicioná-los à aplicação. 

• Propriedades: Da acesso às propriedades da vista actualmente activa. Esta opção pode não 
estar activa, em função da vista em curso. 

• Imprimir: Imprime a vista actualmente activa. Esta opção pode não estar activa, em função da 
vista em curso. 
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• Exportar: Exporta a vista actualmente activa. Esta opção pode não estar activa, em função da 
vista em curso. 

• Sair: Abandona a aplicação. 

 
O menu de “Configuração” é composto pelas seguintes secções: 

 
• Adicionar: Adiciona um elemento à árvore de dispositivos da vista principal. Esta opção pode 

ou não estar activa, consoante a selecção. 

• Modificar: modifica o elemento seleccionado na árvore de dispositivos. Esta opção pode ou 
não estar activa, consoante a selecção. 

• Eliminar: elimina o elemento seleccionado na árvore de dispositivos. Esta opção pode ou não 
estar activa, consoante a selecção. 

• Monitorizar: lança a vista de monitorização do dispositivo seleccionado. Esta opção pode ou 
não estar activa, consoante a selecção. 

 
O menu de “Vistas” é composto pelas seguintes opções: 

 
• Anterior: permite aceder à vista anterior. 

• Seguinte: permite aceder à vista seguinte. 

• Histórico: permite aceder a qualquer vista do histórico de forma imediata. 
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• Estudo: 

o Gerador de relatórios: acede à vista do gerador de relatórios. 

o Tabela: acede à vista de tabela. 

o Gráfico: acede à vista de gráfico. 

• Dispositivos: permite aceder à vista principal dos dispositivos. 

 
Finalmente, o menu “Geral” é composto pelas seguintes secções: 

• Barra de ferramentas: permite mostrar ou ocultar a barra de ferramentas. 

• Barra de estado: permite mostrar ou ocultar a barra de estado. Apenas é mostrada se as 
actualizações estiverem activadas. 

• Mostrar diálogo de selecção de zona horária: activa ou desactiva a visualização do diálogo de 
selecção de zona horária ao incorporar ficheiros com datas em formato LTC. Consulte a 
secção 6.3. 

• Unidades: permite configurar as unidades de cada tipo de variável suportada pela aplicação. 

• Variáveis calculadas: permite aceder à configuração de variáveis calculadas. 

• Idioma: permite modificar o idioma da aplicação. 

• Propriedades do gráfico: permite configurar a cor de fundo e os eixos dos gráficos. 

• Actualizações: permite aceder à página de transferências da PowerVision Plus. Apenas é 
mostrado se foi encontrada uma versão mais actual. 

• Acerca de: acede a informação sobre a aplicação. 

 
2.3.2. Barra de ferramentas 

A barra de ferramentas permite ao utilizador aceder de forma mais directa às opções mais 
importantes a qualquer momento. 

 
Barra de ferramentas 

 
A barra de ferramentas oferece as seguintes opções: 

• Abrir: permite abrir um ficheiro para adicioná-lo à aplicação. 

• Anterior: permite aceder à vista anterior. 

• Seguinte: permite aceder à vista seguinte. 

• Seta para baixo: permite aceder directamente a qualquer vista do histórico. 

• Dispositivos: acede à vista principal de configuração de dispositivos. 

• Gerador de relatórios: permite aceder directamente à vista do gerador de relatórios. 

• Gráfico: permite elaborar um gráfico. 

• Tabela: permite elaborar uma tabela. 

• Propriedades: acede à janela de propriedades da vista actual. 
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• Imprimir: permite imprimir a vista actual. 

É possível configurar que botões queremos que sejam mostrados e quais devem ser ocultados 
através do menu de contexto da barra de botões. Acede-se a este menu clicando com o botão direito 
do rato sobre a barra de ferramentas. 

 
Menu de configuração da barra de ferramentas 

Neste menu, poderemos definir que botões mostrar e quais serão ocultados. 
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3. Configuração de comunicações e dispositivos 
 
Nesta secção poderá consultar todos os passos necessários para comunicar com os analisadores 
portáteis AR5 e CAVA, assim como com os dispositivos QNA, CVM-K2 ou CVM-BDM-1M. Serão 
também apresentados detalhes sobre a forma de configurar cada um dos dispositivos comentados, 
bem como visualizar os seus dados instantâneos ou como consultar os dados descarregados.  
 
3.1. Gestão dos dispositivos 

3.1.1. Introdução 

No ecrã principal da PowerVision Plus, é mostrado, como vista predefinida, o painel de configuração 
de dispositivos. Este painel é composto por duas partes: a parte esquerda, com os dispositivos 
configurados (árvore de dispositivos), e a parte direita, com o painel de propriedades. 

 
Vista principal com a árvore de ligações de dispositivos e ficheiros 

Antes de prosseguir, devemos assinalar que a finalidade desta vista é a de ajudar o utilizador a 
manter todos os dispositivos e ficheiros adicionados à aplicação de uma forma gráfica e simples. 
A primeira vez que executar a PowerVision Plus, será mostrada a árvore de dispositivos apenas com 
um nó: “Ficheiros”. Este nó servirá como pasta de ficheiros que possa adicionar, tanto de forma 
temporária como permanente. 
A vista de gestão de dispositivos pode ser mostrada de três formas distintas: por ligação, por 
dispositivo ou por grupos de dispositivos. 
Para poder mudar de vista, poderá seleccionar a opção “Propriedades” a partir da barra de 
ferramentas ou a partir do menu “Opções” do menu principal.  
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Diálogo de selecção de vista 

3.1.2. Vista por ligação 

Para aceder a esta vista, siga as indicações da secção 3.1.1 deste capítulo. 
Nesta vista poderá ver os dispositivos que tiver configurados, distribuídos tal como estão fisicamente, 
assim como os ficheiros que tiver adicionado ao nó “Ficheiros”. Esta vista será a única que permite a 
configuração dos parâmetros de comunicação dos dispositivos. 

 
Vista por ligação 

3.1.2.1. Adicionar um dispositivo 

Para adicionar um dispositivo, pode interagir com o rato posicionando o cursor sobre o painel da 
árvore de dispositivos e, sem ter qualquer nó da árvore seleccionado, premindo o botão direito. Será 
apresentado o seguinte diálogo: 
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Se seleccionar a opção “Adicionar” será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de selecção de dispositivos de primeiro nível 

Também pode aceder a este diálogo através do menu “Configurar” e da opção “Adicionar” ou 
pressionando a tecla “Inserir” do teclado. 
Na parte superior do diálogo aparecem os dispositivos conversores e na parte inferior os dispositivos 
analisadores. Para saber mais sobre cada tipo de dispositivo, leia as secções 2.3, 2.4 e 2.5. 
Apenas necessita de clicar sobre o tipo de dispositivo que pretende adicionar e será mostrado o 
diálogo de configuração correspondente.  
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Se pretende adicionar um dispositivo de segundo nível, primeiro deverá seleccionar o dispositivo 
conversor e premir o botão direito sobre o nó, sendo mostrado o submenu seguinte: 

 
Interacção com um dispositivo de segundo nível 

Se selecciona a opção “Adicionar” será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de selecção de dispositivos de segundo nível 

 
O conteúdo deste diálogo pode variar dependendo do dispositivo conversor seleccionado. Consulte a 
secção 3.2 para mais detalhes. 
3.1.2.2. Modificar um dispositivo 

Se pretende modificar um dispositivo, seleccione o nó correspondente na árvore de dispositivos e 
prima o botão direito para aceder ao submenu de opções. Seleccione a opção “Modificar” e será 
mostrado o diálogo de modificação do dispositivo correspondente. 
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3.1.2.3. Eliminar um dispositivo 

Seleccione o nó a eliminar da árvore de dispositivos, prima o botão direito e, no submenu mostrado, 
seleccione a opção “Eliminar”.  

 
Opção eliminar no submenu de opções 

A aplicação pedir-lhe-á confirmação para eliminar o dispositivo. 

 
Tenha em conta que, se eliminar um dispositivo com dispositivos ligados (subnós), os dispositivos 
ligados também serão eliminados. 
 
3.1.2.4. Monitorizar um dispositivo 

Seleccione um dispositivo da árvore, prima o botão direito e seleccione a opção “Monitorizar” no 
submenu mostrado.  
Tenha em conta que apenas poderá monitorizar os dispositivos com tal funcionalidade, como são os 
dispositivos: QNA, CVMK2, CVM-BDM-1M, CAVA. 
Para mais detalhe sobre a monitorização de equipamentos, consulte a secção correspondente a cada 
tipo de equipamento. 
3.1.2.5. Exportar 

Pode exportar na forma de texto alguns dados de dispositivos que suportem gravação de dados ou de 
ficheiros, para posteriormente visualizá-los com um programa do tipo Excel da Microsoft. Tenha em 
conta que esta funcionalidade é uma extensão da exportação de tabelas e gráficos, uma vez que 
permite de uma forma mais rápida e flexível a exportação de dados. 
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Para exportar dados, seleccione o nó a exportar da árvore de dispositivos, prima o botão direito e no 
submenu mostrado seleccione a opção “Exportar”: 

 
Em seguida, ser-lhe-á pedido o nome de ficheiro no qual serão exportados os dados. 

 
Em seguida, será mostrado um diálogo, no qual poderá seleccionar a configuração de exportação: 
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Os parâmetros a configurar são: 
• Tipo de ficheiro: ficheiro tipo CSV (valores separados por vírgula) ou ficheiro personalizado. 

Se seleccionar a primeira opção, os atributos serão estabelecidos por defeito e não poderá 
modificá-los. 

• Separador: carácter para separar os dados. 

• Separador decimal: carácter para a vírgula decimal. 

• Intervalo de tempo: 

o Período: período dos dados a exportar. Poderá desactivá-lo para tornar automático o 
período guardado nos dados, dependendo do intervalo escolhido, ou seleccionar a 
partir de uma lista de períodos gerais. 

o Seleccionar intervalo: poderá seleccionar a data de início e de fim dos dados a 
exportar. Poderá indicá-lo de forma manual ou pelo último dia, semana ou mês. 

Se não pretender continuar com a exportação, prima o botão cancelar ou, caso contrário, prima o 
botão aceitar.  
Em seguida, será mostrado um diálogo de progresso enquanto a aplicação procura as variáveis a 
exportar. Se, no registo dos dados, existem variáveis de tipo diferente (padrão, harmónicas, formas de 
onda), surgirá o diálogo seguinte: 

 
 
Para continuar, prima o botão “Aceitar”. Em seguida, o progresso será retomado até terminar a 
exportação dos dados. Pode cancelar a exportação em qualquer momento, premindo o botão 
“Cancelar”. 

 
Diálogo de progresso da exportação 
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3.1.3. Vista por dispositivo 

Para aceder a esta vista, siga as indicações da secção 3.1.1 deste capítulo. 
Esta vista permite mostrar os dispositivos agrupados por tipo. Desta forma, se tem vários dispositivos 
do mesmo tipo adicionados à aplicação (vários da série QNA412, vários CVM-K2 Ethernet,…) poderá 
ver facilmente todos os que são do tipo que pretende ver. 

 
Vista por dispositivo 

 
3.1.4. Vista por grupos de dispositivo 

Esta vista permite-lhe ter uma organização por pastas dos dispositivos e ficheiros que tiver adicionado 
à aplicação. 
Há dois tipos de elementos nesta vista:  

• Grupos: actuam como pastas, cujo nome deve ser único dentro do mesmo nível. 

• Dispositivos: são uma referência aos dispositivos adicionados na vista por ligação. Se eliminar 
um dispositivo nesta vista, apenas estará a eliminar a referência o mesmo. 

! Por defeito, ao adicionar um dispositivo ou ficheiro na vista por ligação, é adicionada 
automaticamente uma referência ao mesmo na vista por grupos. 
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3.1.4.1. Adicionar um grupo 

Posicione o cursor do rato no painel esquerdo onde é mostrada a árvore de grupos e dispositivos. 
Prima o botão direito e será mostrado um submenu com as opções possíveis. 

 
Submenu de opções possíveis sobre um grupo 

Seleccione a opção “Adicionar grupo”. Será mostrado um diálogo onde será solicitado o nome do 
grupo: 

 
Diálogo para adicionar um grupo 

Prima o botão aceitar para criar o novo grupo. Em seguida, será mostrado um diálogo de progresso 
indicando que a aplicação está a processar a alteração solicitada. 

 
Ao finalizar o progresso, será mostrada de novo a vista com a árvore de grupos e dispositivos com o 
novo grupo criado. 
3.1.4.2. Modificar um grupo 

Aceda ao submenu de opções de um nó de grupo seleccionando-o e premindo o botão direito. 
Seleccione a opção “Modificar” e será mostrado o diálogo de modificação do nome do grupo. 

 
Diálogo para adicionar um dispositivo num grupo 

Altere o nome e prima o botão “Aceitar” para finalizar a modificação. 
 
 
3.1.4.3. Adicionar um dispositivo 

Seleccione um grupo previamente adicionado ou posicione o cursor em qualquer ponto do painel da 
árvore de grupos onde não exista qualquer elemento. Prima o botão direito para aceder ao submenu 
de opções e seleccione a opção “Adicionar dispositivo”. 
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Em seguida, será mostrada a lista de dispositivos que podem ser adicionados ao nível da árvore 
seleccionado. 

 
Diálogo para adicionar dispositivos 

Prima o botão “Aceitar” para adicionar os dispositivos seleccionados. 
3.1.4.4. Eliminar elementos da vista 

Seleccione qualquer nó ou nós na árvore de grupos. Aceda ao submenu de opções premindo o botão 
direito e seleccione a opção “Eliminar grupo” se estiver a seleccionar grupos ou “Eliminar dispositivo” 
se estiver a seleccionar dispositivos. Não poderá seleccionar grupos e dispositivos simultaneamente.  
A aplicação pedir-lhe-á uma confirmação antes de eliminar os grupos ou dispositivos seleccionados. 
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3.1.4.5. Mover um dispositivo ou grupo para outro grupo 

Para facilitar a ordenação dos elementos nesta vista, pode mover os nós de dispositivos e grupos 
para outros nós de grupo. Apenas poderá mover um elemento de cada vez. 

 
Para mover um nó, seleccione-o com o botão esquerdo do rato e, mantendo o botão pressionado, 
arraste-o para a posição desejada. Enquanto arrasta o nó, verá como o desenho do cursor se vai 
alterando, indicando-lhe se o grupo de destino permite adicionar ou não o nó. 

 
Exemplo de um nó de dispositivo movido para uma pasta 
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3.2. Ligação de um conversor 
Em seguida, são apresentados os detalhes dos aspectos mais importantes para poder trabalhar com 
os tipos de conversores disponíveis em PowerVision Plus. Para poder configurar dispositivos, deve ter 
activa a vista de dispositivos por ligação e ter presente a explicação apresentada no ponto 3.1.2. 
3.2.1. RS232 / 485 

Este tipo de conversor permite-lhe ligar equipamentos que trabalham com ligação série RS-485 à 
porta RS-232 do PC. 
Se adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Os parâmetros a configurar serão: 

• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 
aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Porta: Número de porta série que o programa usará para a comunicação com o conversor. 

• Configuração avançada: Poderá configurar tanto o tempo de espera de resposta do 
dispositivo como a sua velocidade de comunicação. 

 
3.2.2. TCP2RS 

Este tipo de conversor liga os equipamentos com comunicação série (RS-232, RS-485) a uma rede 
Ethernet usando o protocolo TCP/IP. 
Ao adicionar um conversor deste tipo será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Os parâmetros a configurar são: 

• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 
aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 
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• Endereço IP: endereço com o qual a aplicação poderá comunicar com o dispositivo. O campo 
poderá ser um endereço IP ou um nome de domínio. 

• Porta: porta de comunicações. (Recomenda-se que não seja alterada). 

• Porta de configuração: porta de comunicações através da qual a aplicação poderá configurar 
o dispositivo. (Recomenda-se que não seja alterada). 

• Parâmetros: permite configurar os parâmetros de comunicação através de Ethernet. Consulte 
a secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 

• Configuração avançada: Poderá configurar o tempo de espera de resposta do dispositivo. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Se tem algum problema ao configurar o endereço Ethernet de um conversor TCP2RS, 
recomendamos-lhe a leitura da secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 
 
3.2.3. TCP2RS ModbusTCP 

Este conversor liga equipamentos com comunicações série (RS-232 / RS-485) com uma rede 
Ethernet usando o protocolo IP (ModbusTCP para comunicações orientadas para ligação). 
Ao adicionar ou modificar este tipo de conversor, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Os parâmetros a configurar são: 

• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 
aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Endereço IP: endereço com o qual poderá comunicar com o equipamento, podendo ser um 
endereço IP ou um nome de domínio. 

• Porta: porta de comunicações, por defeito o protocolo ModbusTCP comunicará pela porta 
502. 

• Porta de configuração: porta de comunicações pela qual a aplicação configurará o conversor. 
Por defeito, esta porta será a 30718. 

• Parâmetros: permite configurar os parâmetros de comunicação através de Ethernet. Consulte 
a secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 

• Configuração avançada: poderá configurar o tempo de espera de resposta do dispositivo. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Se tem algum problema ao configurar o endereço Ethernet de um conversor TCP2RS ModBusTCP, 
recomendamos-lhe a leitura da secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 
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3.2.4. TCP2RS QNA RS485 

Este conversor liga os dispositivos QNA412 e QNA413 que trabalham com comunicações série RS-
485 a uma rede Ethernet usando o protocolo IP. 
Consulte as secções anteriores para saber como configurar um conversor TCP2RS. 
 
3.2.5. TCP2RS Plus 

O conversor TCP2RS Plus liga equipamentos que trabalham com comunicações série (RS-232 / RS-
485) a uma rede Ethernet usando o protocolo IP. 
Ao adicionar ou modificar este dispositivo, aparece o seguinte diálogo 
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Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo em toda a aplicação. 

Não existirão na configuração dois dispositivos com o mesmo nome 
 
• Descrição: Dado de tipo alfanumérico para a introdução de uma breve descrição do 

dispositivo. 
 
• Endereço IP: Corresponde ao endereço mediante o qual o programa poderá comunicar com o 

dispositivo. Este parâmetro poderá ser um endereço IP ou um nome. Não confunda este 
endereço com o endereço MAC. 

 
• Ligação: Indica se a ligação é UDP, TCP ou MODBUS-TCP. 
 
• Porta: Corresponde à porta de comunicações. 
 
• Porta de configuração: Corresponde à porta de comunicações, através da qual o programa 

poderá configurar o dispositivo. Esta porta, por defeito, é a 80. 
 

  
 

Para poder comunicar com um dispositivo TCP2RS Plus através de um router deverão 
seguir-se os seguinte passos: 
1 – No campo ‘Endereço conversor’ introduzir o endereço IP do router. 
2 – No campo ‘Porta’ introduzir a porta de comunicações e reencaminhar esta porta no 
router para a porta de comunicações do dispositivo.  
3 – Reencaminhar a porta de configuração no router para a porta 80 do conversor. 
 
NOTA: Para saber como reencaminhar as portas, consulte o manual do router. 

 

• Parâmetros: Ao premir o botão aparecerá um diálogo onde poderá ser configurada uma série 
de parâmetros do dispositivo. 
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Em que: 
- Endereço IP: Corresponde ao endereço IP através do qual poderemos comunicar com o 

dispositivo. 
 

- Máscara de sub-rede: Corresponde à máscara de sub-rede utilizada na rede onde estiver 
ligado o dispositivo 
 

- Porta de ligação predeterminada: Corresponde ao endereço da porta de ligação no caso 
de o dispositivo não se encontrar na mesma rede que o PC que contém o programa. 

 
- Obter um endereço IP automaticamente (DHCP): Esta opção deverá ser activada quando 

se pretender que o dispositivo receba o endereço IP automaticamente através de um 
servidor DHCP. 

- Porta: Corresponderá à porta de comunicações do dispositivo. 
 

• Configuração avançada: Permitirá configurar uma série de parâmetros adicionais no 
dispositivo. Consultar ‘Manual Editor’. 

Ao adicionar ou modificar o dispositivo, a aplicação tentará detectá-lo. No caso de não o detectar, o 
dispositivo ser novo e não ter atribuído qualquer endereço IP ou ter um endereço IP atribuído diferente 
do introduzido no campo ‘Endereço IP’, preguntará se pretende atribuir um endereço IP ao dispositivo. 

   
 

 
Apenas será possível atribuir um endereço IP ao dispositivo se este se encontrar na mesma 
rede que o PC onde o programa é executado. 

 

 Se a resposta é ‘Sim’, aparecerá o seguinte dialogo, que permitirá atribuir um endereço IP ao 
dispositivo. 
 

 
 
Em que: 

• Endereço físico (MAC): Endereço Ethernet possuído por cada dispositivo, o qual é único e 
distinto em todos os dispositivos de rede. É o endereço de hardware possuído por todas as 
interfaces de rede. Será do tipo 00-20-4A-61-05-19. 
 

• Endereço IP: endereço IP que será atribuído ao dispositivo que tiver o endereço físico inserido 
no campo anterior. 
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Se tiver sido possível atribuir o endereço IP ao conversor, aparecerá o diálogo: 

 
Para terminar a configuração do resto dose parâmetros de comunicação com o dispositivo. 
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3.3. Ligação de um analisador de redes portátil 

3.3.1. AR5 

3.3.1.1. Agregar ou modificar um AR5 

Em primeiro lugar, deverá ligar o dispositivo AR5 a uma porta série livre do computador. Uma vez 
ligado, deverá incluir o dispositivo na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação (ver 
secção 3.3.2). 
Ao adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de configuração de comunicação com AR5 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Zona horária: tipo de hora no qual serão interpretadas as datas dos ficheiros transferidos. 

• Porta: Número de porta série que o programa usará para a comunicação com o dispositivo. 
Poderá atribuir a mesma porta a dispositivos AR5 e CAVA ou a dispositivos série que tenham 
as comunicações desactivadas. 

• Configuração avançada: configuração da velocidade de comunicação com o dispositivo. Por 
defeito, esta velocidade é 19200, pelo que é necessário que modifique este valor em caso de 
ter uma configuração diferente no dispositivo. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

 

! Por defeito, PowerVision Plus configura a comunicação série em modo assíncrono com 8 
bits de dados, sem bits de paridade e 1 bit de paragem. Esta configuração não pode ser 
alterada, pelo que terá que assegurar-se que o dispositivo está configurado com estes 
parâmetros para poder comunicar correctamente.  
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Uma vez criado o dispositivo, constatará que foi criado um novo nó, correspondente a um 
equipamento AR5, na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um AR5 adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros de comunicação, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” 
tanto no menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de 
dispositivos. 
3.3.1.2. Transferir dados 

Para poder aceder aos dados armazenados no dispositivo, seleccione a vista de dispositivos por 
ligação com o botão “Dispositivos” da barra de tarefas. 
Seleccione com o botão direito o AR5 adicionado na árvore de dispositivos. No painel direito deve 
aparecer o seguinte: 

 
Seleccione o botão “Transferência de ficheiros”. Em seguida, será mostrado um diálogo com os 
ficheiros contidos no AR5 criados a partir de diferentes capturas de dados por parte do dispositivo. 
Estes ficheiros poderão ser analisados por meio de gráficos, tabelas ou estudos de qualidade. 

 
Diálogo de transferência de ficheiros AR5 
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Neste diálogo aparece uma tabela mostrando, para cada ficheiro: o nome do ficheiro em memória do 
AR5, o seu tamanho em bytes e a data de criação (data do AR5). 
Para transferir um ficheiro, seleccione a fila da tabela correspondente a esse ficheiro e prima o botão 
“Transferir”. Se desejar cancelar o processo, prima o botão “Cancelar”.  
Se premir “Transferir”, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de ficheiros a transferir do AR5 

Neste diálogo, terá que inserir o novo nome atribuído ao ficheiro a transferir. Tenha em conta que este 
nome deve ser único relativamente a todos os elementos da árvore de dispositivos, uma vez que o 
ficheiro transferido será exibido como mais um elemento dessa árvore. Se adicionar um nome já 
existente, a aplicação informá-lo(a)-á com a seguinte mensagem: 

 
Para iniciar a transferência, prima o botão “Aceitar” do diálogo de ficheiros a transferir do AR5. Em 
seguida, será mostrado um diálogo de progresso com informação da transferência. 

 
Diálogo de progresso da transferência 

Uma vez finalizado o processo de transferência, será mostrada uma mensagem com a informação 
respectiva. 

 
Aceite o diálogo anterior e aguarde que a aplicação realize a reconfiguração. Poderá observar que o 
ficheiro transferido é exibido como um nó filho do dispositivo AR5 na árvore de dispositivos. 
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Exemplo de ficheiro AR5 transferido 

No caso de ocorrer um erro ao transferir os ficheiros seleccionados, a aplicação mostrará uma 
mensagem com os erros encontrados para cada um deles. 

 
Exemplo de erro de transferência de um ficheiro AR5 

3.3.2. AR6 

3.3.2.1. Agregar ou modificar um AR6 

Em primeiro lugar, deverá ligar o dispositivo AR6 a uma porta USB livre do computador. Uma vez 
ligado, deverá incluir o dispositivo na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação (ver 
secção 3.3.2). 
Ao adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de configuração de AR6 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de série: Número de série do equipamento ligado. 

O campo do número de série pode ser inserido directamente ou pode pedir à aplicação que o 
encontre automaticamente. Para procurar o número de série do equipamento ligado deverá premir o 

botão  e a aplicação mostrará um diálogo com os números de série encontrados. 
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No caso de a aplicação não encontrar equipamentos AR6 ligados, será exibida uma mensagem com a 
informação do facto. Uma vez criado o dispositivo, constatará que foi criado um novo nó, 
correspondente a um equipamento AR6, na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um AR6 adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros do AR6, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” tanto no 
menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de dispositivos. 
3.3.2.2. Transferir dados 

Para poder aceder aos dados armazenados no dispositivo, seleccione a vista de dispositivos por 
ligação com o botão “Dispositivos” da barra de tarefas. 
Seleccione com o botão direito o AR6 adicionado na árvore de dispositivos. No painel direito deve 
aparecer o seguinte: 

 
 

Seleccione o botão “Transferência de ficheiros”. Em seguida, será mostrado um diálogo com as 
medições realizadas no AR6 e, para cada uma, a lista de ficheiros relacionados. Estes ficheiros 
poderão ser analisados por meio de gráficos, tabelas ou estudos de qualidade. 
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Diálogo de transferência de ficheiros AR6 

Neste diálogo aparece uma lista com as medições armazenadas e, por cada uma delas, a lista de 
ficheiros relacionados. Por cada ficheiro, é apresentado o nome que tem na memória do AR6. 
Para transferir um ficheiro, seleccione primeiro uma medição e posteriormente, na tabela de ficheiros, 
seleccione os ficheiros a transferir. Pode dar-se o caso de alguma medição não ter ficheiros. 
Finalmente, prima o botão “Transferir” se pretender incorporar os ficheiros na aplicação ou prima o 
botão “Cancelar” para sair.  
Se premir “Transferir”, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de ficheiros a transferir do AR6 

Neste diálogo, terá que inserir o novo nome atribuído ao ficheiro a transferir. Tenha em conta que este 
nome deve ser único relativamente a todos os elementos da árvore de dispositivos, uma vez que o 
ficheiro transferido será exibido como mais um elemento dessa árvore. Se adicionar um nome já 
existente, a aplicação informá-lo(a)-á com a seguinte mensagem: 

 
 
Para iniciar a transferência, prima o botão “Aceitar” do diálogo de ficheiros a transferir do AR6. Em 
seguida, será mostrado um diálogo de progresso com informação da transferência. 

 
Diálogo de progresso da transferência 

O dispositivo AR6 guarda ficheiros com datas em hora local (LTC). Ao transferi-los através da 
PowerVision Plus, a aplicação solicitará a zona horária a partir da qual  deve converter as datas dos 
registos. Consulte a Secção 6.3 para saber mais acerca deste tema. 
 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

37 

Uma vez transferido, deverá esperar que a aplicação realize a reconfiguração. Poderá observar que o 
ficheiro transferido é exibido como um nó filho do dispositivo AR6 na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de ficheiro AR6 transferido 

No caso de ocorrer um erro ao transferir os ficheiros seleccionados, a aplicação mostrará uma 
mensagem com os erros encontrados para cada um deles. 
3.3.3. CAVA 

3.3.3.1. Agregar ou modificar um CAVA 

Em primeiro lugar deverá ligar o dispositivo CAVA a uma porta série COM livre do computador. Uma 
vez ligado, deverá incluir o dispositivo na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação 
(ver secção 3.3.2). 
Ao adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de configuração de comunicação com CAVA 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Zona horária: tipo de hora no qual serão interpretadas as datas dos ficheiros transferidos. 

• Porta: Número de porta série que o programa usará para a comunicação com o dispositivo. 
Poderá atribuir a mesma porta a dispositivos AR5 e CAVA ou a dispositivos série que tenham 
as comunicações desactivadas. 

• Configuração avançada: configuração da velocidade de comunicação com o dispositivo. Por 
defeito, esta velocidade é 19200, pelo que é necessário que modifique este valor em caso de 
ter uma configuração diferente no dispositivo. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

! Por defeito, PowerVision Plus configura a comunicação série em modo assíncrono com 8 
bits de dados, sem bits de paridade e 1 bit de paragem. Esta configuração não pode ser 
alterada, pelo que terá que assegurar-se que o dispositivo está configurado com estes 
parâmetros para poder comunicar correctamente.  
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Uma vez criado o dispositivo, aparecerá um novo nó CAVA na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um CAVA adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros de comunicação, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” 
tanto no menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de 
dispositivos. 
3.3.3.2. Configurar parâmetros 

Seleccione o nó criado na árvore de dispositivos premindo o botão direito do rato. No painel direito, 
será exibida a seguinte informação: 

 
Painel de informação de um dispositivo CAVA 

Se premir o botão “Parâmetros do dispositivo” acederá ao ecrã de configuração seguinte: 

 
Diálogo de configuração de parâmetros de um dispositivo CAVA 
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Neste diálogo, poderá configurar os parâmetros internos do dispositivo. Ao abrir o diálogo, a aplicação 
lerá a configuração do dispositivo e mostrará os dados no formulário correspondente. 

! Para poder modificar os dados de configuração do dispositivo, é necessário que este 
funcione em modo “HOLD”. Se, ao transferir os dados, o dispositivo não se encontrar nesse 
modo, será mostrada uma janela de aviso. Se se encontrar nessa situação, feche a janela e 
altere o modo do dispositivo para “HOLD”. Na vez seguinte que abrir o diálogo de configuração 
poderá modificar os parâmetros. 
 
Na parte superior é apresentada a informação do dispositivo. 

 
Na caixa com a denominação dos parâmetros, são definidos os parâmetros da rede eléctrica, assim 
como a tensão nominal, a frequência e algumas constantes. 

 
Mais abaixo, temos a caixa “Trigger de tempo” com os seguintes parâmetros: 

 
• Activar: permite activar ou desactivar o trigger de tempo. 

• Data inicial / Hora inicial: permite definir a data de início de disparo. 

• Data final / Hora final: permite definir a data final de disparo. 

Dentro da caixa “Ficheiros” poderá configurar os parâmetros de campanhas, o período de registo em 
minutos, a distorção, além de seleccionar as variáveis a registar ou realizar uma transferência. 
Na caixa “Campanha” poderá configurar os parâmetros para identificar diferentes medições dentro de 
um mesmo ficheiro. Para configurar as diferentes campanhas possíveis, prima o botão “Campanhas”. 
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Diálogo de configuração de campanhas 

Por outro lado, para seleccionar as variáveis a registar, prima o botão “Variáveis”, sendo exibido um 
diálogo com todas as variáveis suportadas por um dispositivo CAVA. Por defeito, aparecem 
seleccionadas as variáveis configuradas no CAVA. 

 
No secção de limites poderá modificar os diferentes limites do dispositivo CAVA. 
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Se pretende sincronizar a hora do PC com o CAVA, prima o botão “Actualizar data do equipamento”. A 
aplicação pedir-lhe-á primeiro uma confirmação: 

 
Para continuar, aceite e a aplicação comunicará automaticamente ao dispositivo a nova data. Uma 
vez finalizada a actualização, será mostrada a seguinte mensagem: 

 
Para mais informações sobre como configurar um dispositivo CAVA, consulte o manual do dispositivo. 
3.3.3.3. Transferir dados 

Aceda à janela de configuração de parâmetros do CAVA descrito na secção anterior. Uma vez exibido 
o diálogo, prima o botão “Transferir”. 

 
Diálogo de transferências do dispositivo CAVA 

 

! Para poder transferir dados do dispositivo, é necessário que este funcione em modo 
“HOLD”. 
 
Esta janela permite-nos seleccionar os ficheiros a transferir ou a apagar da memória do CAVA. Os 
dois ficheiros que nos será permitido transferir são: o formato de ficheiro STD e o formato de ficheiro 
de eventos POF. 
Para transferir os ficheiros apresentados, seleccione a opção desejada: “Ficheiro STD”, “Ficheiro 
POF” ou ambas. Ao seleccionar estas opções, poderá atribuir um nome ao ficheiro a transferir ou 
deixar o que é atribuído por defeito. Tenha presente que este nome deverá ser único para todos os 
elementos na árvore de dispositivos, uma vez que estes ficheiros, uma vez transferidos, serão 
apresentados como mais um dispositivo. 
Para começar a transferência, prima o botão “Transferir”. Aguarde que acabe o processo de 
transferência. 

 
Diálogo de progresso de transferência de um ficheiro CAVA 

Se a transferência tiver sido concluída correctamente, será mostrada a seguinte mensagem: 
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Aceite e aguarde que a aplicação recarregue a configuração. Ao finalizar, verá o ficheiro ou ficheiros 
transferidos como subnós do dispositivo CAVA na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com dois ficheiros CAVA transferidos 

3.3.3.4. Monitorizar 

Seleccione o nó correspondente ao dispositivo CAVA na árvore de dispositivos. Prima o botão direito 
do rato para aceder ao submenu de opções e prima a opção “Monitorizar”. Também pode aceder à 
Monitorização através da opção do menu “Configuração” do menu principal. 

 
Ecrã de monitorização de um dispositivo CAVA 

3.3.4. CIR-E3 
3.3.4.1. Agregar ou modificar um CIR-e3 

Em primeiro lugar, deverá ligar uma memória de um dispositivo CIRE3 ao computador. Uma vez 
ligado, deverá incluir um dispositivo CIR-E3 na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por 
ligação (ver secção 3.3.2). 
Ao adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 
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Diálogo de configuração de CIR-E3 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de série: Número de série do equipamento ligado. 

O campo do número de série pode ser inserido directamente ou pode pedir à aplicação que o 
encontre automaticamente. Para procurar o número de série do equipamento ligado deverá premir o 

botão  e a aplicação mostrará um diálogo com os números de série encontrados. 

 
No caso de a aplicação não encontrar ficheiros de configuração CIR-E3, será exibida uma mensagem 
com a informação do facto. 
Uma vez criado o dispositivo, constatará que foi criado um novo nó, correspondente a um 
equipamento CIR-E3, na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um CIR-E3 adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros do CIR-E3, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” tanto no 
menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de dispositivos. 
3.3.4.2. Transferir dados 

Para poder aceder aos dados armazenados no dispositivo, seleccione a vista de dispositivos por 
ligação com o botão “Dispositivos” da barra de tarefas. 
Seleccione com o botão direito o CIR-E3 adicionado na árvore de dispositivos. No painel direito deve 
aparecer o seguinte: 
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Seleccionar o botão “Transferência de ficheiros”. Em seguida, é exibido um diálogo com os ficheiros 
encontrados. Estes ficheiros poderão ser analisados por meio de gráficos, tabelas ou estudos de 
qualidade. 

 
Diálogo de transferência de ficheiros CIR-E3 

Se pretende incorporar os ficheiros na aplicação, seleccione os ficheiros a transferir e prima o botão 
“Transferir”. Caso contrário, prima o botão “Cancelar” para sair.  
Se premir “Transferir”, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de ficheiros a transferir do CIR-E3 
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Neste diálogo, terá que inserir o novo nome atribuído ao ficheiro a transferir. Tenha em conta que este 
nome deve ser único relativamente a todos os elementos da árvore de dispositivos, uma vez que o 
ficheiro transferido será exibido como mais um elemento dessa árvore. Se adicionar um nome já 
existente, a aplicação informá-lo(a)-á com a seguinte mensagem: 
Para iniciar a transferência, prima o botão “Aceitar” do diálogo de ficheiros a transferir do CIR-E3. Em 
seguida, será mostrado um diálogo de progresso com informação da transferência. 

 
Diálogo de progresso da transferência 

Uma vez transferido, deverá esperar que a aplicação realize a reconfiguração. Poderá observar que o 
ficheiro transferido é exibido como um nó filho do dispositivo AR6 na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de ficheiro CIR-E3 transferido 

No caso de ocorrer um erro ao transferir os ficheiros seleccionados, a aplicação mostrará uma 
mensagem com os erros encontrados para cada um deles. 
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3.4. Ligação de um analisador de redes 

3.4.1. QNA412 – QNA413 

3.4.1.1. Agregar um QNA RS232/485 

Ligue o dispositivo QNA412RS ou o QNA413RS (doravante referidos como QNA) a uma porta série 
COM livre do computador. Uma vez ligado, deverá incluir o dispositivo na árvore de dispositivos da 
vista de dispositivos por ligação (ver secção 3.1.2). 
Ao adicionar o dispositivo, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de configuração de comunicação com QNA412 RS232 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de periférico: número que identificará o dispositivo nas comunicações. Se o 
dispositivo estiver ligado a um conversor, ou seja, for de segundo nível, este número deverá 
ser único para todos os dispositivos ligados a esse conversor. (Recomenda-se que este 
campo não seja alterado). 

• Porta: Número de porta série que o programa usará para a comunicação com o dispositivo. 
Poderá atribuir a mesma porta a dispositivos AR5 e CAVA ou a dispositivos série que tenham 
as comunicações desactivadas. 

• Configuração avançada: configuração da velocidade de comunicação com o dispositivo e do 
atraso máximo de espera para a comunicação com o dispositivo. Por defeito, a velocidade é 
19200, pelo que é necessário que modifique este valor em caso de ter uma configuração 
diferente no dispositivo. Um atraso de 0 indica que este valor não será tido em conta. 

• Zona horária: este parâmetro será utilizado para interpretar as datas dos registos de um QNA. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

! Por defeito, PowerVision Plus configura a comunicação série em modo assíncrono com 8 
bits de dados, sem bits de paridade e 1 bit de paragem. Esta configuração não pode ser 
alterada, pelo que terá que assegurar-se que o dispositivo está configurado com estes 
parâmetros para poder comunicar correctamente.  
 
Uma vez criado o dispositivo, aparecerá um novo nó QNA RS232 na árvore de dispositivos. 
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Exemplo de configuração com um QNA RS232 adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros de comunicação, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” 
tanto no menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de 
dispositivos. 
3.4.1.2. Agregar um QNA Ethernet 

Ligue o dispositivo QNA Ethernet a uma rede TCP/IP acessível. Uma vez ligado, inclua o dispositivo 
na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação (ver secção 3.1.2). 

 
Diálogo de configuração de comunicação com um QNA412 Ethernet 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de periférico: número que identificará o dispositivo nas comunicações. (Recomenda-
se que este campo não seja alterado). 

• Endereço IP: endereço com o qual poderá comunicar com o equipamento, podendo ser um 
endereço IP ou um nome de domínio. 

• Porta: porta de comunicações, por defeito a porta será a 10001. 

• Porta de configuração: porta de comunicações pela qual a aplicação configurará o dispositivo. 
Por defeito, esta porta será a 30718. 

• Parâmetros: permite configurar os parâmetros de comunicação através de Ethernet. Consulte 
a secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 

• Configuração avançada: poderá configurar o tempo de espera de resposta do dispositivo. 

• Zona horária: este parâmetro será utilizado para interpretar as datas dos registos de um QNA. 
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• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Uma vez criado o dispositivo, aparecerá um novo nó QNA Ethernet na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um QNA412 Ethernet adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros de comunicação, siga os mesmos passos que no caso anterior 
(3.4.1.1). 
Se tem algum problema ao configurar o endereço Ethernet de um dispositivo CVM-K2 Ethernet, 
recomendamos-lhe a leitura da secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 
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3.4.1.3. Agregar um QNA GSM 

Para ligar um QNA GSM à PowerVision Plus, será necessário utilizar um modem compatível ligado ao 
computador pela porta série. Necessitará de saber a configuração de GPRS necessária para poder 
ligar remotamente ao QNA GSM. Através da aplicação, poderá adicionar um QNA GSM directamente 
como um dispositivo de primeiro nível.  
Ao adicionar um QNA GSM à árvore de dispositivos será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Diálogo de configuração de comunicações com um QNA412 GSM 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de periférico: número que identificará o dispositivo nas comunicações. (Recomenda-
se que este campo não seja alterado). 

• Porta: Número de porta série que o programa usará para a comunicação com o modem. 

• Zona horária: este parâmetro será utilizado para interpretar as datas dos registos de um QNA. 

• Número de telefone: número para o qual o modem GSM realizará a chamada para ligar ao 
QNA GSM. 

• Cadeia de inicialização: este dado é próprio do modem e deveria ser mantida a configuração 
por defeito (X1 V1 S0=0). 

• PIN: número PIN do cartão SIM inserido no modem GSM. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Na configuração avançada poderemos editar os seguintes parâmetros: 
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Diálogo de configuração avançada de comunicações de um QNA GSM 

• Atraso entre troços: tempo máximo de atraso entre troços recebidos em milissegundos. Por 
defeito o valor é 5000. 

• Tempo de chamada: tempo máximo da chamada em milissegundos. Por defeito o valor é 
30000. 

• Tempo de espera: tempo máximo de espera para a comunicação com o dispositivo em 
milissegundos. Por defeito o valor é 15000. 

• Paridade: poderá seleccionar entre sem paridade, paridade ímpar ou par.  

• Bits de paragem: poderá escolher entre um ou dois bits de paragem. 

• Bits de dados: pode escolher entre 7 ou 8 bits. 

• Velocidade de comunicação: poderá seleccionar entre as velocidades 4800, 9600, 19200 ou 
38400 bps.  
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3.4.1.4. Configurar parâmetros 

Para aceder aos parâmetros de um QNA, seleccione o nó que corresponda ao QNA que pretende 
configurar. No painel esquerdo de propriedades da vista de dispositivos aparecerão as seguintes 
opções: 

 
Para aceder ao diálogo de configuração de parâmetros prima o botão “Parâmetros do dispositivo”. Em 
seguida, será mostrado o diálogo de configuração padrão para um QNA. 

 
Diálogo de configuração padrão de parâmetros QNA 
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Na secção “Informação do dispositivo” é mostrada a informação do dispositivo.  
A secção “Palavra-passe” permite activar ou desactivar a palavra-passe para bloquear tanto a leitura 
como a escrita dos valores e a configuração do dispositivo. 
A secção “Configuração” permite configurar os seguintes valores: 

 
• Período de captura: minutos entre os registos guardados no dispositivo. 

• Primário de tensão: primário de tensão do dispositivo. 

• Secundário de tensão: secundário de tensão do dispositivo. 

• Primário de corrente: primário de corrente do dispositivo. 

• Secundário de corrente: secundário de corrente do dispositivo. 

• Primário de corrente de neutro: primário de corrente do dispositivo. 

• Secundário de corrente de neutro: secundário de corrente de neutro do dispositivo. 

• Tensão nominal : para a configuração de 3 fios corresponderá à tensão composta e para 4 
fios à tensão simples. Se a medição for realizada através de transformadores de tensão, o 
valor a programar deve ser referente ao secundário. 

• Frequência nominal: frequência nominal do dispositivo. 

• Circuito: tipo de circuito ao qual está ligado para realizar a medição. Pode seleccionar entre 
trifásico (3 fases) ou Aron (utilizam-se duas tomadas de corrente para a medição). 

• Ligação: tipo de ligação à qual está ligado para realizar a medição, quer seja triângulo (ligação 
entre fases sem neutro) ou em estrela (ligação 3 fases e neutro). 

• Sincronizar relógio: ao premir este botão sincronizará a data e a hora do dispositivo com a 
data e a hora do PC, em formato UTC. 

Na secção “Qualidade” poderá configurar os seguintes parâmetros: 
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• Ponto de medição: Breve descrição do ponto de medição onde está situado o QNA. 

• Comentário: Breve descrição do ponto de medição. 

• Limiar de sobretensão: programação da percentagem de sobretensão. Todos os semi-ciclos 
cujo valor eficaz supere este valor serão interpretados como estando em sobretensão. 

• Histerese sobretensão: configura-se para que a tensão de início seja diferente à tensão de fim 
da sobretensão. Uma sobretensão será iniciada quando ultrapassar o valor do limiar de 
tensão e terminará quando estiver abaixo do valor definido pela diferença entre o limiar e a 
histerese. 

• Limiar de vazio: programação da detecção de vazio. Todos os semi-ciclos cujo valor eficaz 
não atinja este valor definido serão interpretados como vazio. 

• Histerese de vazio: configura-se para que a tensão de início seja diferente à tensão de fim do 
vazio. Um vazio será iniciado quando a tensão não ultrapassa o valor do limiar e terminará 
quando estiver abaixo do valor definido pela soma do limiar com a histerese. 

• Limiar de interrupção: define-se como PowerOFF (ausência de tensão, interrupção) a queda 
de tensão abaixo do valor fixado. 

• Histerese de interrupção: configura-se para que a tensão de início seja diferente à tensão de 
fim da interrupção. Uma interrupção será iniciada quando a tensão não ultrapassa o valor do 
limiar e terminará quando exceder o valor definido pela soma do limiar com a histerese de 
interrupção. 

A secção “Energia” permite configurar qual será o tempo de captura da energia em minutos. 
A secção “Variáveis de registo” permite seleccionar que variáveis usará o QNA para guardar valores 
de registo. 
 
3.4.1.5. Configurar parâmetros GSM 

Os dispositivos QNA GSM permitem configurar uma série de parâmetros especiais para a 
comunicação remota. Para aceder a estes parâmetros deverá aceder aos parâmetros do dispositivo 
como na secção anterior, mas seleccionando um QNA GSM. 
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Diálogo de configuração de parâmetros QNA-412 GSM 

Além dos parâmetros padrão de um QNA, poderá configurar tanto os parâmetros GPRS como os 
alarmes por SMS e modificar o PIN remoto. 
Para ver a configuração GPRS configurada no equipamento, prima o botão “GPRS” na parte inferior 
do diálogo. Será apresentado o seguinte diálogo: 

 
Configuração GPRS, secção principal 

Neste ecrã poderá configurar os parâmetros principais GPRS: o ponto de acesso e o FTP, a 
sincronização horária via GPRS, os ficheiros a transferir, a data e hora de início de envio e a 
periodicidade (valor entre 1 e 24 horas).  
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Configuração GPRS, secção FTP 

 
Configuração GPRS, secção sobre sincronização via GPRS 

Se desejar, pode exportar ou importar a configuração GPRS a partir de um ficheiro de disco, podendo 
desta forma ter guardadas diferentes configurações. 
Para configurar os alarmes SMS prima o botão “Alarmes”. Verá um diálogo como o seguinte: 
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Diálogo de configuração de alarmes 

Neste diálogo pode configurar os diferentes alarmes assim como a configuração de telefones para os 
alarmes. Por defeito, dispõe de até 8 possíveis alarmes (dependendo do QNA) dos quais pode 
configurar a variável, atrasos, tempo de activação, horas de activação, histereses máximas e 
mínimas, valores máximos e mínimos e os telefones para os quais enviar cada alarme.  

 
Diálogo de configuração de alarmes activando o primeiro alarme 

Neste caso, também pode exportar ou importar a informação configurada em disco. 
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Por último, para poder configurar o PIN do QNA-GSM remoto, prima o botão “Alteração de PIN”. Em 
seguida, será mostrado um diálogo como o seguinte: 

 
Diálogo de modificação do PIN do QNA-GSM remoto 

Com este diálogo poderemos realizar uma alteração de PIN, durante a qual a aplicação solicitará o 
PIN antigo, o PIN novo e a repetição deste. Para activar ou desactivar o uso do PIN, utilize a opção 
“Activar uso de PIN”. 
 
3.4.1.6. Configurar transferências automáticas 

Seleccione um dispositivo QNA e no painel esquerdo de propriedades da vista de dispositivos prima o 
botão “Configuração de transferências”.  

 
Botão “Configuração de transferências” 

Em seguida, verá o diálogo de configuração de transferências para QNA. 
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Através deste diálogo, poderá configurar os seguintes parâmetros: 
• Activar gravação de dados: se desactivar esta opção, o dispositivo não transferirá dados nem 

serão gravados na base de dados. 

• Activar configuração: se for desactivada a configuração, o dispositivo transferirá por defeito 
dados de duas em duas horas. Se for activada, serão assumidos os parâmetros de 
transferência configurados. 

• Tipo de transferência: com esta opção poderá seleccionar o tempo no qual pretende realizar a 
transferência. Pode escolher entre as opções seguintes: 

o Mensal: de 1 a 30 de cada mês ou então o último dia do mês. Em caso de meses com 
número de dias diferente de 30, por exemplo Fevereiro, a transferência será realizada 
no primeiro dia a seguir ao mais elevado. Por exemplo, no caso de seleccionar o dia 
30, em Fevereiro a transferência será realizada no dia 1 de Março. 

o Semanal: de segunda-feira a domingo. 

o Diária: transferência diária a partir das 00:00 horas. 

o A cada x horas: a transferência de dados será realizada a cada x horas configuradas. 

• Intervalo de ligação: permite configurar o intervalo de tempo durante o qual serão realizadas 
as transferências automáticas. Esta opção é útil para efeitos de poupança em ligações 
afectadas por tarifa telefónica. De qualquer das formas, tenha em conta que podem haver 
transferências que exijam um intervalo de tempo maior que o especificado. Para não limitar a 
transferência a um intervalo, deixe os parâmetros de início e fim com o mesmo valor. 

• Ficheiros a transferir: permite seleccionar os ficheiros a transferir a partir do QNA. Pode 
escolher entre os ficheiros STD, EVE, EVQ, H24, WAT. 

3.4.1.7. Transferência manual 

Permite realizar uma transferência de dados num intervalo de datas e guardar o resultado em base de 
dados. Para aceder à configuração de transferência manual deverá premir o botão que é apresentado 
no painel esquerdo das propriedades: 

 
Em seguida, verá o diálogo de transferência manual para QNA: 
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Através deste diálogo, poderá configurar os seguintes parâmetros: 
• Intervalo de tempo: intervalo de transferência dos dados. 

o Desde: Data inicial dos dados a transferir. 

o Até: Data final dos dados a transferir. 

• Ficheiros a transferir: lista de tipos de ficheiro que pretende transferir. Poderá seleccionar 
apenas um de cada vez por transferência. 

3.4.1.8. Transferir dados 

Um dispositivo QNA permite a transferência de dados de forma automática. Por defeito, a aplicação 
estará configurada para que sejam transferidos dados automaticamente a cada duas horas. Estes 
dados serão incorporados na base de dados interna da aplicação para que possa analisá-los 
posteriormente com as ferramentas de gráficos, tabelas ou relatórios de qualidade. 
3.4.1.9. Monitorizar 

Seleccione o nó correspondente ao dispositivo QNA na árvore de dispositivos. Prima o botão direito 
do rato para aceder ao submenu de opções e prima a opção “Monitorizar”. Também pode aceder à 
Monitorização através da opção “Configuração” do menu principal. 

 
 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

60 

3.4.2. CVM-K2 

3.4.2.1. Agregar um CVM-K2 Ethernet 

Ligue o dispositivo CVM-K2 Ethernet a uma rede TCP/IP acessível. Uma vez ligado, inclua o 
dispositivo na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação (ver secção 3.3.2). 

 
Diálogo de configuração de comunicação com um CVM-K2 Ethernet 

Os parâmetros a configurar são: 
• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 

aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de periférico: número que identificará o dispositivo nas comunicações. (Recomenda-
se que este campo não seja alterado). 

• Endereço IP: endereço com o qual poderá comunicar com o equipamento, podendo ser um 
endereço IP ou um nome de domínio. 

• Porta: porta de comunicações, por defeito a porta será a 502. 

• Porta de configuração: porta de comunicações pela qual a aplicação configurará o dispositivo. 
Por defeito, esta porta será a 30718. 

• Parâmetros: permite configurar os parâmetros de comunicação através de Ethernet. Consulte 
a secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 

• Configuração avançada: poderá configurar o tempo de espera de resposta do dispositivo. 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Uma vez criado o dispositivo, aparecerá um novo nó CVM-K2 Ethernet na árvore de dispositivos. 
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Exemplo de configuração com um CVM-K2 Ethernet adicionado. 

Se pretende modificar os parâmetros de comunicação, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” 
tanto no menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de 
dispositivos. 
Se tem algum problema ao configurar o endereço Ethernet de um dispositivo CVM-K2 Ethernet, 
recomendamos-lhe a leitura da secção 3.5 Configuração de parâmetros Ethernet. 
3.4.2.2. Agregar um CVM-K2 por comunicação série 

Para agregar um dispositivo CVM-K2 por comunicações série necessitará primeiro de ligar um 
conversor e adicioná-o à árvore de dispositivos (ver secção 3.2).  
Em seguida, seleccione o nó do conversor criado e adicione-lhe um dispositivo CVM-K2. Estes tipos 
subordinados são denominados de segundo nível. 
O diálogo de configuração é similar ao do CVM-K2 Ethernet mas neste caso apenas terá que 
configurar os parâmetros: nome, descrição e número de periférico. 
3.4.2.3. Configurar parâmetros 

Para poder aceder aos parâmetros de configuração de um dispositivo CVM-K2 seleccione um nó que 
represente um K2 na árvore de dispositivos.  
No painel direito verá as opções de configuração: 
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Para aceder ao diálogo de configuração de parâmetros prima o botão “Parâmetros do dispositivo”. Em 
seguida, verá o diálogo de configuração de parâmetros CVM-K2. 

 
Diálogo de configuração de parâmetros de um CVM-K2 

Com este ecrã poderá configurar os parâmetros internos do dispositivo. Em seguida, são descritas em 
detalhe as diferentes secções. 
A secção “Informação do dispositivo” mostra a informação geral do equipamento. 
Na secção “Dispositivo” pode configurar: 

• Ponto de medição: descrição do dispositivo para a sua visualização e identificação no ecrã do 
dispositivo. 

• Período de captura: período em minutos para a produção de valores quando o equipamento 
tem inserida uma placa de expansão de memória. 

• Inicializar contadores de energia: se premir este botão, fará uma reinicialização dos 
contadores de energia do dispositivo. 

• Sincronizar relógio: se premir este botão, sincronizará a data e a hora do dispositivo com a 
data e a hora do PC. 

Na secção “Relação de transformação” poderá configurar as relações de transformação de tensão, 
corrente e corrente de neutro do dispositivo. 
Na secção maxímetro pode configurar: 

• Período: é o período de integração do maxímetro, que pode oscilar entre 1 e 60 minutos. 

• Tipo de janela: tipo de janela utilizado para guardar o valor do maxímetro, podendo ser fixa ou 
deslizante. 

• Reinicialização de maxímetro: prima o botão para que o maxímetro do dispositivo seja reposto 
a zeros. 
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Também pode configurar a frequência nominal de trabalho, o tipo de distorção que o dispositivo 
calculará e as unidades do valor de temperatura medido. 
O dispositivo CVM-K2 permite-lhe configurar diferentes tarifas. Para tal, poderá usar os parâmetros da 
secção “Tarifas”. 

 
• Tipo de sincronização: indica ao dispositivo se a sincronização das tarifas é realizada pelo 

próprio dispositivo (Relógio interno) mediante o calendário configurado, ou se a sincronização 
é realizada por meio de um sinal externo (Entradas digitais). O tipo por entradas digitais 
apenas será permitido quando o dispositivo tiver placas de expansão de entradas digitais. 

• Primeira entrada de sincronismo: Apenas se o tipo de sincronismo é por entradas digitais. 
Deverá seleccionar a que entrada digital corresponde a tarifa 1. 

• Número de tarifas: Deve seleccionar quantas tarifas serão utilizadas no dispositivo. Este valor 
permitir-lhe-á variar o número de tarifas com as quais irá configurar os perfis diários do 
calendário (ver a secção “Calendário” mais à frente). 

• Data alarme alteração de tarifas: apenas é aplicável se o tipo de sincronismo é o de relógio 
interno. Será configurada uma data para que o dispositivo emita um aviso quando for 
necessário realizar uma alteração de calendário de tarifas. 

• Calendário: apenas é aplicável se o tipo de sincronismo é o de relógio interno. Permite 
configurar o calendário de tarifas pelo qual se regerá o dispositivo. 

Calendário 
Com esta opção pode visualizar o calendário de tarifas configurado no dispositivo. Cada um dos dias 
do calendário estará marcado com a cor do tipo de dia atribuído. 

 
Diálogo de configuração de calendário 
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Devido ao facto de no dispositivo apenas ser possível configurar os 365 dias de um ano, serão 
mostrados os dias a partir do dia actual, pelo que na imagem começa a 1 de Junho de 2010 e 
terminará a 31 de Maio de 2010. Se não modificar a configuração de calendário, está será a mesma 
para todos os anos seguintes. 
Para seleccionar os dias, poderá proceder das seguintes formas: 

• Premindo com o botão esquerdo do rato sobre um dia, marcando unicamente o dia 
seleccionado. 

• Premindo com o botão esquerdo do rato sobre um dia inicial, e seguidamente, arrastando o 
cursor sobre os dias que se pretendem seleccionar desse mesmo mês. 

•  Mediante a opção de selecção rápida. 

Com as opções presentes na secção “Tipos de dia”, poderá lhe seleccionar o tipo de dia que se quer 
atribuir aos diferentes dias do calendário de tarifa. Ao premir sobre o calendário com o botão esquerdo 
sobre um dia será atribuído o tipo de dia seleccionado. 
O botão “Configurar tipo de dia” permite-lhe aceder a um ecrã onde poderá configurar os diferentes 
tipos de dias e as possíveis tarifas aplicadas a cada intervalo do tipo de dia. 

 
Diálogo de configuração de tipo de dia 

Cada tipo de dia está dividido em intervalos de 1 hora. 
Para seleccionar as tarifas nos tipos de dia dever-se-á primeiro seleccionar que tarifa se quer atribuir 
e posteriormente proceder das seguintes formas: 

• Premindo com o botão esquerdo do rato sobre um dos intervalos do tipo de dia, marcando 
unicamente o intervalo seleccionado. 

• Premindo com o botão esquerdo do rato sobre um intervalo inicial, e seguidamente, mantendo 
premida a tecla MAIÚSC (Shift), premir com o botão esquerdo do rato sobre o intervalo final, 
seleccionando desta forma todos os intervalos entre o inicial e final. O intervalo inicial, assim 
como o intervalo final, devem corresponder ao mesmo tipo de dia. 

A opção “Selecção rápida” permitir-lhe-á realizar selecções automáticas de dias no calendário. Se 
premir o botão, verá o ecrã seguinte: 
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Diálogo de selecção rápida de dias 

Com este diálogo poderá seleccionar que dias e em que meses é feita a marcação no calendário 
assim como o tipo de dia a aplicar a essa selecção. 
Por último, com os botões “Carregar em ficheiro” e “Guardar em ficheiro” poderá carregar ou guardar 
a configuração de calendários e tipos de dia num ficheiro guardado em disco. Estas opções são úteis 
se pretende configurar vários dispositivos com um mesmo calendário. 
3.4.2.4. Placas de expansão 

Dependendo do número e tipo das placas de expansão inseridas no dispositivo, poderão aparecer ou 
não as opções para configurá-las. Para aceder à configuração de placas de expansão, aceda aos 
parâmetros de configuração do dispositivo CVM-K2 (consulte a secção 3.4.2.3) e prima qualquer dos 
botões da secção “Placa de expansão” na parte direita do diálogo. 

 
Secção para a configuração de placa de expansão 

Entradas/Saídas digitais 

! Dependendo do modelo de placa, o número de entradas e saídas pode variar.  
 
O diálogo de configuração deste tipo de placas de expansão poderá configurar tanto os parâmetros de 
entrada como das saídas da placa. 
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Cada uma das entradas digitais poderá ser configurada como entrada digital e, portanto, será 
monitorizado o estado da entrada (aberto ou fechado) ou poderá utilizar-se como um contador, 
contando o número de impulsos que se produzem na entrada digital. 
Os parâmetros a configurar para entradas digitais são os seguintes: 

• Tipo: deve seleccionar entre digital ou contador. 

• Nome: Dado de tipo alfanumérico para a identificação da entrada digital no ecrã do dispositivo. 

• Unidade: apenas activado para o tipo contador. O dado é de tipo alfanumérico para identificar 
a unidade do valor. 

• Factor: apenas activado para o tipo contador. É o valor de multiplicação de cada impulso que 
é detectado na entrada. 

Para a configuração de saídas digitais seleccione o separador correspondente. Deverá especificar, 
por cada saída, uma equação que corresponderá a uma expressão condicional para decidir quando 
deve actuar o dispositivo sobre a saída digital, dependendo dos alarmes configurados. 
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Para configurar cada equação deve premir o botão que acompanha cada expressão da equação 

. O diálogo de configuração de equações é o seguinte: 

 
Neste diálogo poderá seleccionar, de forma alternada, o alarme e a operação que deve ser realizada 
(AND ou OR). Para obter mais informações sobre o funcionamento das equações das saídas digitais 
consulte o manual do dispositivo. 
Se premir o botão de “Alarmes” poderá configurar os alarmes para a sua utilização na equação de 
saída. O diálogo de configuração de alarmes é o seguinte: 

 
Os parâmetros necessários são os seguintes: 

• Variável: Este campo permite seleccionar o parâmetro associado ao alarme, podendo-se 
seleccionar qualquer dos parâmetros medidos pelo dispositivo. Entre parêntesis indicam-se as 
unidades nas quais são expressos valores máximo e mínimo do alarme. 
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• Máx: Configura-se o valor máximo a controlar. O intervalo permitido dependerá da variável 
seleccionada. 

• Mín: Configura-se o valor mínimo a controlar. O intervalo permitido dependerá da variável 
seleccionada. 

• Atraso: atraso em segundos na activação do alarme. 

• Atraso off: Atraso em segundos na desactivação do alarme. 

Entradas / saídas analógicas 

! Dependendo do modelo de placa, o número de entradas e saídas pode variar.  
 

 
 
Neste diálogo pode configurar as entradas e saídas analógicas da placa de expansão. Para configurar 
as entradas digitais pode configurar o seguinte: 

• Tipo: tipo da entrada, permite escolher entre os diferentes tipos de sinal de entrada que o 
dispositivo aceita. 

• Nome: breve descrição da entrada analógica para a sua identificação no ecrã do dispositivo. 

• Unidade: Breve descrição das unidades de medição da entrada analógica para a sua 
visualização no ecrã do dispositivo. 

• Zero: Valor do parâmetro ao qual é atribuído o zero da escala. 

• Fundo de escala: Valor do parâmetro ao qual é atribuído o valor máximo da escala. 

• Decimais: Número de casa decimais do valor medido pela entrada analógica. 

Para configurar as saídas analógicas prima o separador correspondente.  
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Para cada uma das saídas pode configurar: 

• Variável: permite seleccionar qualquer parâmetro medido pelo dispositivo que possa ser 
utilizado para as saídas analógicas. 

• Tipo: permite seleccionar entre os diferentes tipos de saída que o dispositivo pode produzir. 

• Zero: valor do parâmetro ao qual é atribuído o zero da escala. 

• Fundo de escala: Valor do parâmetro ao qual é atribuído o valor máximo da escala. 

 
4 Saídas digitais / 4 Saídas analógicas 
O diálogo de configuração deste tipo de placas de expansão poderá configurar tanto os parâmetros de 
saídas analógicas entrada como das saídas digitais da placa. 

 
Ao abrir o diálogo verá as opções necessárias para configurar as saídas digitais. Para saber como 
configurar estes parâmetros consulte a secção anterior “Entradas / saídas digitais”. 
Para configurar as saídas analógicas seleccione o separador correspondente, sendo mostrado o 
diálogo seguinte: 
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Para as saídas analógicas pode configurar: 

• Variável: permite seleccionar qualquer parâmetro medido pelo dispositivo para ser utilizado 
para as saídas analógicas. 

• Valor -5mA: valor do parâmetro que é atribuído à saída de -5mA. 

• Valor +5 mA: valor do parâmetro que é atribuído à saída de +5 mA. 

 
Memória SD 
Com esta opção pode ver a informação sobre o cartão de memória SD inserido no dispositivo: o 
estado, saber se o cartão funciona correctamente ou se existe algum problema, como por exemplo se 
está protegida contra escrita, a capacidade do cartão e o espaço livre restante.  

 
Se premir o botão “Formatar SD” formatará o cartão SD, perdendo todos os dados não transferidos 
pela aplicação. 
Na secção “Variáveis de registo” são-lhe indicadas quantas variáveis de registo estão seleccionadas 
no dispositivo. Se premir o botão “Seleccionar variáveis” será mostrado um diálogo no qual poderá 
seleccionar as variáveis que o dispositivo guarda. 
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Diálogo de selecção de variáveis  

3.4.2.5. Transferir dados 

Um dispositivo CVM-K2 permite a transferência de dados de forma automática numa periodicidade de 
duas horas. Estes dados serão incorporados na base de dados interna da aplicação para que possa 
analisá-los posteriormente com as ferramentas de gráficos, tabelas ou relatórios de qualidade. 
Adicionalmente poderá configurar se pretende activar ou não a gravação de dados. Para poder 
configurar este parâmetro prima sobre o ícone de Configuração de transferências no painel esquerdo: 

 
Em seguida, será mostrado um diálogo onde poderá configurar o parâmetro de gravação de dados: 

 
3.4.2.6. Monitorizar 

Seleccione o nó correspondente ao dispositivo CVM-K2 na árvore de dispositivos. Prima o botão 
direito do rato para aceder ao submenu de opções e prima a opção “Monitorizar”. Também pode 
aceder à Monitorização através da opção “Configuração” do menu principal. 
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Ecrã de Monitorização de um CVM-K2 

 
3.4.3. CVM-BDM-1M 

3.4.3.1. Agregar ou modificar um CVM-BDM-1M 

Para agregar um dispositivo CVM-BDM ligue-o directamente com um cabo RS232 ou mediante um 
conversor (ver secção 3.2 Ligação de um conversor). O método de ligação dependerá do modelo do 
dispositivo, pelo que recomendamos que reveja a documentação do equipamento para mais 
informações.  
Uma vez ligado, inclua o dispositivo na árvore de dispositivos da vista de dispositivos por ligação (ver 
secção 3.1.2). 
Ao adicionar o dispositivo através de um conversor, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Os parâmetros a configurar são: 
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• Nome: campo alfanumérico que identificará de forma única o dispositivo para toda a 
aplicação. 

• Descrição: campo alfanumérico para mostrar uma breve descrição. 

• Número de periférico: número que identificará o dispositivo nas comunicações. Se o 
dispositivo estiver ligado a um conversor, ou seja, for de segundo nível, este número deverá 
ser único para todos os dispositivos ligados a esse conversor. (Recomenda-se que este 
campo não seja alterado). 

• Activar as comunicações: permite activar ou desactivar as comunicações do dispositivo. 

Uma vez criado o dispositivo, aparecerá um novo nó CVM-BDM-1M na árvore de dispositivos. 

 
Exemplo de configuração com um CVM-BDM-1M adicionado. 

Se adicionar um CVM-BDM-1M como dispositivo série, terá que configurar também o número de porta 
série, assim como a velocidade de comunicação (por defeito 19200 bps) e o tempo máximo de espera 
(por defeito 0). 
 

! Por defeito, PowerVision Plus configura a comunicação série em modo assíncrono com 8 
bits de dados, sem bits de paridade e 1 bit de paragem. Esta configuração não pode ser 
alterada, pelo que terá que assegurar-se que o dispositivo está configurado com estes 
parâmetros para poder comunicar correctamente.  
 
Para modificar os parâmetros de comunicação, seleccione o nó e prima a opção “Modificar” tanto no 
menu “Configuração” do menu principal como no submenu de opções do nó da árvore de dispositivos. 
3.4.3.2. Configurar parâmetros 

Seleccione o nó correspondente ao dispositivo CVM-BDM-1M na árvore de dispositivos e prima o 
botão “Parâmetros do dispositivo” no painel direito.  
Em seguida, será mostrada uma barra de progresso informando da leitura dos parâmetros do 
dispositivo. 

 
Ao finalizar poderá ver o diálogo de configuração de parâmetros do equipamento. 
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Diálogo de configuração de um equipamento CVM-BDM-1M 

Na secção “Informação do dispositivo” verá a informação geral do equipamento. 
A secção “Palavra-passe” permite activar ou desactivar a palavra-passe para bloquear tanto a leitura 
como a escrita dos valores e a configuração do dispositivo. 
Na secção dispositivo, poderá configurar o seguinte: 

• Período de registo: período em minutos para a produção de valores. 

• Inicializar contadores de energia: se premir este botão, fará uma reinicialização dos 
contadores de energia do dispositivo. 

• Sincronizar relógio: se premir este botão, sincronizará a data e a hora do dispositivo com a 
data e a hora do PC. 

Na secção “Maxímetro” pode configurar: 
• Período: é o período de integração do maxímetro, que pode oscilar entre 1 e 60 minutos. 

• Unidade: seleccione o parâmetro a controlar. 

• Reinicialização de maxímetro: prima o botão para que o maxímetro do dispositivo seja reposto 
a zeros. 

Na secção “Configuração” poderá configurar os seguintes parâmetros: 
• Período de integração: tempo de integração em segundos. 

• Primário de tensão: primário de tensão do dispositivo. 

• Secundário de tensão: secundário de tensão do dispositivo. 

• Primário de corrente: primário de corrente do dispositivo. 

• Secundário de corrente: secundário de corrente do dispositivo. 
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• Tensão nominal: para a configuração de 3 fios corresponderá à tensão composta e para 4 fios 
à tensão simples. Se a medição for realizada através de transformadores de tensão, o valor a 
programar deve ser referente ao secundário. 

• Frequência nominal: frequência nominal do dispositivo. 

• Ligação: tipo de ligação à qual está ligado para realizar a medição, quer seja triângulo (ligação 
entre fases sem neutro) ou em estrela (ligação 3 fases e neutro). 

• Escala: valor da escala em quilowatts ou megawatts. 

Também pode configurar o tipo de de cálculo de distorção harmónica na secção “Cálculo da 
distorção”. 
 
Na secção “Trigger” pode configurar os valores de trigger (disparo) para que seja filtrado segundo 
uma variável seleccionada. Os parâmetros que é possível configurar são: 

 
• Variável de trigger: é mostrada como uma lista na qual poderá seleccionar que variável aplicar 

ao trigger. Se não pretende activa o trigger seleccione a primeira opção da lista “Sem trigger”. 

• Máximo: valor máximo de filtragem. 

• Mínimo: valor mínimo de filtragem. 

• Trigger ON: data na qual é activado o trigger. 

• Trigger OFF: data na qual é desactivado o trigger. 

Se não pretende activar as datas de trigger active a opção “Desactivar data de trigger”. 
A secção “Variáveis de registo” permite seleccionar que variáveis usará o CVM-BDM-1M para guardar 
valores de registo. 
 
Alarmes e saídas analógicas 

! Dependendo do modelo, poderá ter ou não activadas as opções de alarmes e saídas 
analógicas. Reveja o manual do equipamento para mais informações. 
 

 
 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

76 

Para configurar os alarmes dispõe no máximo de 2 alarmes e, por cada um deles, os seguintes 
parâmetros: 

• Variável: Este campo permite seleccionar o parâmetro associado ao alarme, podendo-se 
seleccionar qualquer dos parâmetros medidos pelo dispositivo. 

• Máx: Configura-se o valor máximo a controlar. O intervalo permitido dependerá da variável 
seleccionada. 

• Mín: Configura-se o valor mínimo a controlar. O intervalo permitido dependerá da variável 
seleccionada. 

• Atraso: atraso em segundos na activação do alarme. 

Para a configuração de saídas analógicas poderá configurar, por cada saída: 
• Variável: permite seleccionar qualquer parâmetro medido pelo dispositivo que possa ser 

utilizado para as saídas analógicas. 

• Zero: valor do parâmetro ao qual é atribuído o zero da escala. 

• Fundo de escala: Valor do parâmetro ao qual é atribuído o valor máximo da escala. 

• Tipo: permite seleccionar entre os diferentes tipos de saída que o dispositivo pode produzir. 

 
 
 
3.4.3.3. Transferência de dados 

Um dispositivo CVM-BDM-1M permite a transferência de dados de forma automática numa 
periodicidade de duas horas. Estes dados serão incorporados na base de dados interna da aplicação 
para que possa analisá-los posteriormente com as ferramentas de gráficos, tabelas ou relatórios de 
qualidade. 
Adicionalmente poderá configurar se pretende activar ou não a gravação de dados. Para poder 
configurar este parâmetro prima sobre o ícone de Configuração de transferências no painel esquerdo: 

 
Em seguida, será mostrado um diálogo onde poderá configurar o parâmetro de gravação de dados: 

 
3.4.3.4. Como monitorizar? 

Seleccione o nó correspondente ao dispositivo CVM-BDM-1M na árvore de dispositivos. Prima o botão 
direito do rato para aceder ao submenu de opções e prima a opção “Monitorizar”. Também pode 
aceder à Monitorização através da opção “Configuração” do menu principal. 
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Ecrã de Monitorização de um CVM-BDM-1M 
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3.5. Configuração de parâmetros Ethernet 
Todos os dispositivos orientados para a ligação Ethernet (conversores TCP2RS, QNA Ethernet, CVM-
K2 Ethernet) partilham alguns parâmetros de configuração comuns. 
Ao agregar algum destes dispositivos, pode suceder que PowerVision Plus não possa comunicar com 
o endereço introduzido pelo utilizador.  

 
Diálogo de espera de comunicação com o dispositivo Ethernet 

O diálogo apresentado mostra o estado do pedido para comunicar com o endereço introduzido. Pode 
parar o processo premindo o botão “Cancelar”. 
Nesse caso de ausência de comunicação, a aplicação mostrará a seguinte mensagem: 

 
Se premir o botão “Sim”, será mostrado o diálogo seguinte, no qual poderá atribuir um endereço IP ao 
dispositivo. 

 
Os parâmetros necessários são os seguintes: 

• Endereço físico (MAC): Endereço Ethernet possuído por cada dispositivo, o qual é único e 
distinto em todos os dispositivos de rede. É o endereço de hardware possuído por todas as 
interfaces de rede. Será do tipo 00-20-4A-61-05-19. 

• Endereço IP: endereço IP que será atribuído ao dispositivo que tiver o endereço físico inserido 
no campo anterior. 

Se tiver sido possível atribuir o endereço IP ao conversor, aparecerá o diálogo: 
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Neste diálogo poderá configurar o seguinte: 

• Endereço IP: Corresponde ao endereço IP através do qual poderemos comunicar com o 
dispositivo. 

• Máscara de sub-rede: Corresponde à máscara de sub-rede utilizada na rede onde estiver 
ligado o dispositivo 

• Porta de ligação predeterminada: Corresponde ao endereço da porta de ligação no caso de o 
dispositivo não se encontrar na mesma rede que o PC que contém o programa. 

• Obter um endereço IP automaticamente (DHCP): Esta opção deverá ser activada quando se 
pretender que o dispositivo receba o endereço IP automaticamente através de um servidor 
DHCP. 

Para terminar a configuração do resto dose parâmetros de comunicação com o dispositivo, prima o 
botão “Aceitar”. 
No caso de já ter adicionado o dispositivo e querer modificar estes parâmetros, deverá aceder ao ecrã 
de configuração de comunicações do dispositivo e premir o botão “Parâmetros”. Em seguida, poderá 
configurar os parâmetros anteriores, descritos da mesma forma. 
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4. Variáveis calculadas 
Em determinadas situações, é necessário obter o resultado de uma operação entre variáveis de 
diferentes dispositivos, por exemplo, a soma de energias. PowerVision Plus dispõe, para esta 
funcionalidade, das chamadas variáveis calculadas. Os valores destas variáveis serão o resultado de 
fórmulas compostas pelos valores das variáveis de outros dispositivos. 
Para aceder à configuração de variáveis calculadas deverá aceder ao menu “Configuração” e à opção 
“Variáveis calculadas”. 

 
Em seguida, será mostrado o diálogo para configurar variáveis calculadas, através do qual poderá 
adicionar, modificar ou eliminar variáveis calculadas: 

 
Para adicionar uma nova variável, prima o botão “Adicionar”. Será apresentado o seguinte diálogo: 
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Os parâmetros a configurar são: 

• Identificador: permite identificar cada uma das variáveis calculadas para ser utilizada em 
expressões e condições. 

• Nome: nome da variável calculada. 

• Unidades: texto das unidades nas quais será expresso o valor da variável calculada. 

• Critério de agrupamento: agrupamento dos valores da variável em gráficos ou tabelas. Por 
exemplo, se dispomos de um valor a cada 5 minutos e agrupamos a cada 15 minutos, isto 
significa agrupar os 3 valores apenas em 1. 

o Valor máximo 

o Valor mínimo 

o Valor médio 

o Último valor 

o Somatório de valores 

• Decimais: permite seleccionar de 1 a 6 casa decimais ou nenhuma. 

• Expressão: fórmula que dará lugar ao resultado da variável calculada. Pode ser introduzida 
manualmente ou através do assistente. 
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5. Gerador de relatórios 

5.1. Interface do gerador de relatórios 
O módulo de produção de relatórios é composto pelas partes seguintes: 
Menu principal: na parte superior, das opções básicas do programa. 
Barra de ferramentas: na parte lateral esquerda, oferece as ferramentas necessárias para interagir 
com o quadro. 
Painel de edição: situado na parte central, apresenta a zona na qual se poderá construir o quadro 
colocando os blocos necessários. 
Painel de propriedades: na parte direita, na qual serão mostradas as propriedades dos blocos do 
quadro seleccionados. 
Por defeito, a aplicação não contém nem quadros nem estilos definidos a partir da instalação, embora 
sejam oferecidas duas normas de qualidade. Para mais informação referente a normas, consulte a 
secção correspondente. 
Para criar quadros, terá que interagir com os painéis de edição, propriedades e a barra de 
ferramentas. Apenas terá que adicionar blocos ao painel de edição através da barra de ferramentas e 
configurar cada um deles no painel de propriedades. Consulte o capítulo ‘Relatórios’ para mais 
informações. 
 
5.1.1. Menu principal 

5.1.1.1. Quadros 

 
Opção ‘Novo’: Permite criar um novo quadro. Para aceder às opções deverá posicionar o ponteiro do 
rato sobre a opção “Novo”. 

 
Tanto para criar um quadro vazio como para criar um quadro a partir de uma norma, se existia um 
quadro aberto anteriormente, será solicitada confirmação antes de criá-lo. 
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Se pretender criar um quadro vazio, deverá seleccionar a primeira opção. Se pretende criar um 
quadro a partir de uma norma deve seleccionar a segunda opção, sendo mostrado o diálogo seguinte: 

 
Na lista é possível seleccionar a norma sobre a qual será gerado o quadro e, no âmbito da 
‘Representação’ serão seleccionados os blocos a incluir. Por defeito, é mostrada a opção ‘Filtro 
avançado’ sem qualquer selecção, já que, dependendo dos dados a gerar, a produção do relatório 
com este bloco pode levar um tempo considerável. Para mais informações sobre os blocos norma, ver 
a subsecção ‘Bloco de normas’ na secção ’Relatórios’. 
Opção ‘Carregar’: será mostrada a lista de quadros guardada na aplicação.  
 

 
Para poder carregar um quadro, dever-se-á seleccionar o elemento pretendido da lista e fazer clique 
com o botão direito do rato sobre o botão ‘Aceitar’ ou fazendo duplo clique com o botão direito sobre 
esse elemento. Se o quadro seleccionado corresponder a um que está aberto, o botão ‘Aceitar’ 
aparecerá desactivado. No caso de não querer abrir nenhum quadro, seleccionar ‘Cancelar’ . 
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Através desta lista, também poderá modificar ou eliminar os quadros. Para que apareça o submenu, 
deverá fazer clique com o botão esquerdo do rato sobre o nome do quadro. 

 
Com a opção ‘Modificar’ poderá modificar o nome do quadro, aparecendo um diálogo para modificar o 
nome. No caso de o nome introduzido coincidir com o de um quadro já existente, ou então o nome 
conter caracteres não válidos, aparecerá uma mensagem a informar que não é possível fazer tal 
modificação. 
Com a opção ‘Eliminar’ poderá apagar o quadro seleccionado, sendo sempre mostrado um diálogo de 
confirmação. Se o quadro a eliminar é o que estiver aberto e aceitar a acção, o quadro actual 
ser´fechado e a aplicação eliminá-lo-á. 
Opção ‘Guardar’: com esta opção poderá guardar os dados do quadro activo.  

 
Se o quadro não tiver sido guardado previamente, deverá introduzir um nome de quadro correcto e 
fazer clique sobre o botão ‘Aceitar’. Se não pretende guardar as alterações seleccione o botão 
‘Cancelar’. 
Se o quadro já havia sido guardado previamente, ao guardar, a aplicação informará se a acção foi 
realizada correctamente ou não.  
5.1.1.2. Gerar relatório 

Ao premir sobre esta opção será mostrado o diálogo para a produção do relatório a partir do quadro 
criado. 

 
Por defeito, os campos que aparecem em cor vermelha indicam que não contêm um valor correcto e 
portanto o relatório não será validado. Deverá preencher correctamente os campos seguintes: 
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• Dispositivo: identificador do dispositivo sobre o qual é realizado o relatório. Este campo 
apenas aparecerá se tiver configurado variáveis livres no relatório. 

• Período: lista que contém os valores possíveis de período do relatório (manual, automático, 
último dia, última semana, último mês). Se seleccionar a opção “automático” a aplicação 
escolherá automaticamente o intervalo de dados a partir dos ficheiros e dispositivos 
configurados no relatório. 

• Data / Hora inicial: data inicial dos dados do relatório. 

• Data / Hora final: data final dos dados do relatório. 

 
Para indicar o identificador do dispositivo, poderá colocar directamente o identificador manualmente 
ou procurá-lo através do assistente de selecção de dispositivo, premindo o botão ‘Procurar’.  
Para mais informações sobre a selecção de dispositivos, consulte a secção ‘Seleccionar dispositivos e 
variáveis’. 
O valor introduzido nos campos de data inicial deverá ser menor que o valor dos campos de data final.  
Por defeito, a aplicação mostrará o período ‘Manual’ e as datas correspondentes às últimas 24 horas. 
Para poder gerar o relatório, deverá premir o botão ‘Aceitar’; no caso de não querer prosseguir com a 
elaboração do relatório, faça clique com o rato no botão ‘Cancelar’ ou prima a tecla ‘Escape’. 
Para consultar mais detalhes sobre a produção de relatórios, consulte a secção de ‘Relatórios’ e a 
subsecção ‘Geração de relatórios’. 
 
5.1.1.3. Normas de qualidade 

Esta opção permite gerir as normas e filtros que servirão para construir os quadros. Veja a secção 4.2 
‘Normas de qualidade’ para obter mais detalhes. 
 
5.1.1.4. Estilos 

Com esta opção, é possível gerir os estilos que poderão ser utilizados na aplicação, por exemplo, para 
aplicá-los nos blocos adicionados com configuração de formato de texto. 
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Adicionar um estilo 
Para criar um novo estilo, deverá premir o botão “Adicionar” e será exibido o diálogo de configuração 
de estilo.  

 
Neste diálogo, poderá configurar o título do estilo, o tipo de letra, o tamanho, a cor e se é negrito ou 
cursivo. Para criar o estilo prima o botão ‘Aceitar’; se não pretende criá-lo prima ‘Cancelar’ ou a tecla 
‘Escape’. 
Para poder modificar a cor do texto, deverá fazer clique sobre o quadro mostrado ao lado do texto 
“cor”, mostrando-se um diálogo de selecção de cores. 

 
Seleccione a cor que desejar e prima o botão ‘Aceitar’.  
Uma vez criado o estilo, aparecerá uma nova fila na tabela principal com as propriedades que tiver 
atribuído a esse estilo.  
Modificar um estilo 
Se pretende modificar um estilo, deverá fazer duplo clique sobre a linha concreta da tabela principal 
de estilos, sendo mostrado o diálogo de modificação, que é idêntico ao da criação mas inicializado 
com as propriedades do estilo seleccionado.  
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Eliminar um estilo 
Para eliminar um estilo, seleccione um na tabela principal com o botão direito do rato e prima o botão 
‘Eliminar’. Deverá aceitar o diálogo de confirmação para proceder à eliminação.  
Aceitar e guardar alterações 
Para que qualquer criação, modificação ou eliminação que seja efectuada no diálogo principal de 
estilos seja permanente, deverá premir o botão ‘Aceitar e guardar’. Se premir o botão ‘Cancelar’ todas 
as alterações realizadas perder-se-ão. 
 
5.1.1.5. Configuração 

Com a opção de configuração, poderão ser modificados os parâmetros gerais da aplicação. 

 
 

• Margens: margens gerais das páginas do relatório gerado. 

• Orientação: orientação geral das páginas do relatório gerado. 

• Configuração do sistema: permite configurar se pretende mostrar a numeração nas páginas e 
o estilo dessa numeração. 

Para consultar mais detalhes na configuração de páginas, consulte a secção ‘Relatórios’ e a 
subsecção ‘Bloco de quebra de página’ (4.3.1.2.10). 
 
5.1.2. Barra de ferramentas 

5.1.2.1. Seleccionar bloco 

Permite seleccionar os blocos que tiver adicionado previamente no painel de edição. Se tiver 
seleccionado outra opção da barra de ferramentas (apagar, adicionar bloco,…) prima esta opção para 
activar a selecção. 
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5.1.2.2. Cortar 

Permite copiar um bloco e retirá-lo do quadro, embora também possa realizar a acção premindo as 
teclas ‘Control + X’. Para poder cortar um bloco, antes tem que seleccioná-lo. 
5.1.2.3. Copiar 

Permite copiar um bloco do quadro, também premindo as teclas ‘Control + C’. Seleccione previamente 
o bloco, para poder copiá-lo. 
5.1.2.4. Colar 

Esta opção permite colar os blocos que previamente copiou ou cortou. Poderá colar o mesmo bloco 
copiado tantas vezes quantas desejar clicando sobre o botão ou premindo as teclas ‘Control + V’.  
Se premir o botão, por defeito o bloco copiado será colado na última posição do quadro. Se colar um 
bloco premindo a combinação de teclas indicada, o bloco será colado na posição mais próxima do 
ponteiro do rato. 
5.1.2.5. Eliminar 

Permite eliminar blocos do quadro activo. Para eliminar um bloco deverá premir sobre a ferramenta de 
eliminação, posicionar-se sobre um bloco e fazer clique com o botão direito sobre este.  
Ao seleccionar a opção de eliminação, o ponteiro do rato mudará para o ícone  indicando que vai 
eliminar blocos. Para modificar o estado do ponteiro, seleccione outra opção da barra de ferramentas. 
É importante recordar que ao apagar os blocos não é pedido qualquer tipo de confirmação e que a 
aplicação não dispõe de qualquer sistema para refazer ou desfazer alterações. 
 
5.1.2.6. Outras ferramentas 

Na barra de ferramentas são mostrados os ícones necessários para adicionar blocos no quadro 
activo. Estes ícones são os seguintes: 

•  Texto 

•  Data 

•  Grelha 

•  Variável 

•  Eventos 

•  Imagem 

•  Norma 

•  Gráficos 

•  Tabelas 

•  Quebra de página 
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Ao fazer clique sobre qualquer destas opções, o ícone do ponteiro do rato mudará para  ┼  (cruz), 
indicando que a aplicação está a adicionar um bloco. 
Para consultar mais detalhes sobre como incluir blocos e as suas propriedades, consulte o capítulo 
‘Relatórios’. 
5.1.3. Seleccionar dispositivos e variáveis 

Ao gerir as normas de qualidade ou ao configurar alguns blocos nos quadros, será necessário 
seleccionar dispositivos ou variáveis. As variáveis podem ser de dois tipos: 

• Variável livre: variável que não está ligada a qualquer endereço IP nem a nenhum dispositivo 
em concreto. É representada unicamente pelo identificador genérico da variável. 

• Variável ligada: variável que está associada a um endereço e dispositivo concretos. 

As variáveis livres são usadas para melhorar a reutilização dos quadros, ou seja, como identificadores 
genéricos para facilitar a geração de relatórios sobre diferentes endereços e equipamentos. 
 
Selecção de variáveis livres 
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Para seleccionar variáveis livres é mostrado um diálogo com as principais variáveis utilizadas pelos 
dispositivos compatíveis com PowerVision Plus. Para seleccionar uma variável concreta apenas é 
necessário marcar as casas que correspondam à variável e fases.  
Se a variável que quer adicionar não se encontra entre as que são apresentadas no diálogo, pode 
adicionar o identificador da variável no campo ‘Identificador de variável genérico’. 
Selecção de variáveis ligadas 
Ao adicionar uma variável ligada será mostrada uma barra de progresso, que se irá actualizando até 
que a aplicação possa recuperar a lista de dispositivos disponíveis. 

 
 
Em seguida, serão apresentados os dispositivos que podem ser seleccionados. 

 
 
Deverá seleccionar um dispositivo da árvore mostrada e premir o botão ‘Aceitar’. Se não pretende 
continuar com a selecção de variável, prima o botão ‘Cancelar’ ou prima a tecla ‘Escape’. 
Em seguida, será mostrado, dependendo do dispositivo seleccionado, o ecrã concreto de selecção de 
variáveis. Por exemplo, para um dispositivo QNA412 o ecrã será: 
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Poderá marcar as variáveis que desejar, clicando sobre os quadros de verificação que são mostrados 
por tipo de variável e fase. Se alguma variável já estiver marcada, não poderá desmarcá-la, uma vez 
que a sua selecção não estará activada. 
Se seleccionar a opção ‘Tudo’ serão marcadas ou desmarcadas todas as casas das colunas das 
fases. Se premir os botões de fase (L1, L2, L3, III) modificará apenas as casas dessa fase. Se 
seleccionar os botões de uma variável, por exemplo,  marcará ou desmarcará todas 
as casas dessa variável. 
Se premir  será modificada a selecção das casas de fases 1, 2, 3, de instantâneos, máximos ou 
mínimos (no caso de existirem). 
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5.2. Normas de qualidade 

5.2.1. Definição de normas, filtros e parâmetros 

Uma norma de qualidade proporciona um conjunto de regras para estabelecer limites consensuais de 
qualidade a aplicar sobre um conjunto de dados. Para poder representar essas regras, uma norma é 
composta por uma série de filtros. Por sua vez, um filtro também é composto por uma série de valores 
(parâmetros) que são os que proporcionam os limites concretos de cada regra. 
Uma norma pode ser de dois tipos:  

• Predefinida: estas normas não podem ser criadas, modificar ou eliminar. São internas da 
aplicação.  

• Modificável: estas normas podem ser modificadas pelo utilizador. 

Os filtros podem ser também de dois tipos diferentes: 
• Predefinidos: possuem parâmetros fixos que dependem do tipo de filtro. Os diferentes tipos 

de filtros predefinidos são ‘Tensão’, ‘Frequência’, ‘Flicker Plt’, ‘Flicker Pst’, ‘Harmónicas’ e 
‘Desequilíbrio’. 

• Modificáveis: são filtros que o utilizador pode modificar livremente adicionando variáveis livres 
ou ligadas e parâmetros. 

Um parâmetro caracteriza-se pelo seu tipo e pelo valor associado. Ao adicionar parâmetros a um filtro, 
estes podem ser de âmbito relativo ou absoluto: 

 Relativo (%) Absoluto 
Valor base X  
Valores para OK X X 
Máximo para OK X X 
Mínimo para OK X X 
Máximo depreciável X X 
Mínimo depreciável X X 

 
5.2.2. Configuração de normas 

5.2.2.1. Gerir normas 

Para gerir as normas de qualidade deverá aceder à opção ‘Normas de qualidade’ do menu principal. 
Será mostrado um diálogo como o seguinte, com o qual poderá criar, modificar ou eliminar normas e 
filtros: 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

93 

 
 

Para poder adicionar uma norma deverá premir o botão ‘+’ dentro da secção ‘Normas de qualidade’, 
sendo mostrado um diálogo no qual deverá inserir o nome da norma e uma descrição. Também pode 
adicionar uma norma premindo a tecla ‘Inserir’. 

 
Para modificar uma norma criada, deverá seleccionar uma norma da lista de ‘Normas de qualidade’ e 
premir o botão ‘Modificar’ da mesma secção. Também pode aceder fazendo duplo clique com o botão 
direito do rato sobre a norma.  
Se seleccionar uma norma predefinida, não poderá modificá-la nem eliminá-la. 
 
Para eliminar uma norma, seleccione a fila da norma a apagar e prima o botão “-“ (menos) da secção 
‘Normas de qualidade’. Também é possível eliminar uma norma seleccionando-a na tabela e 
premindo a tecla ‘Suprimir’. 
Para adicionar ou eliminar filtros deverá realizar acções similares às realizadas para as normas, 
exceptuando que, neste caso, são usados os botões da secção ‘Filtros’. Para a modificação de filtros, 
consulte as duas secções seguintes. 
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Para a criação de filtros, é mostrado um diálogo no qual deverá seleccionar o tipo de filtro a criar. Se 
seleccionar um filtro de tipo predefinido, deverá seleccionar também o subtipo.  

 
 
5.2.2.2. Editar filtros predefinidos 

Como foi indicado na primeira secção do capítulo, existem seis tipos diferentes de filtros predefinidos. 
Em seguida, a configuração de cada um deles é apresentada em detalhe. 
 
Filtro de tensão 

 
• Tensão nominal: tensão base sobre a qual são comparadas as amostras. É obrigatório 

especificar este valor, uma vez que o programa não procura a tensão nominal dos 
dispositivos.  

• % de tensão para OK: é a percentagem de valores dentro das margens inferior e superior 
para que se considere o valor de tensão correcto. 

• + % de tensão: percentagem acima da tensão nominal base para considerar o valor correcto. 

• - % de tensão: percentagem abaixo da tensão nominal base para considerar o valor correcto. 

• Tensão marcada: se marcar esta opção poderá determinar as margens fora das quais não 
serão tidos em conta os valores para o total de amostras. Se a deixar desmarcada, todas as 
amostras serão tidas em conta. 

• + % tensão marcada: percentagem acima da tensão base para descartar valores. Se o valor 
excede o limite superior, não será tido em conta para o computo total. 

• - % tensão marcada: percentagem abaixo da tensão base para descartar valores. Se o valor 
excede o limite inferior, não será tido em conta para o computo total. 
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Filtro de Flicker Plt e Flicker Pst 

 
• % para Flicker Plt OK: percentagem de amostras Plt que terão que estar abaixo do valor máximo 

Plt para considerar correcto o estudo. Na imagem anexa, pode-se ver que foi configurado um 
valor de 95% das amostras abaixo de 1 para que se considere correcto o filtro. 

• Máximo Plt: valor máximo acima do qual será considerado incorrecto. 

Para o flicker Plt, os parâmetros são análogos. 
 
Filtro de desequilíbrio 

 
• % para desequilíbrio OK: percentagem de amostras do coeficiente de desequilíbrio que deve 

situar-se abaixo do valor máximo permitido para que o filtro seja correcto. 

• % máximo desequilíbrio: valor máximo do coeficiente de desequilíbrio acima do qual será 
considerado incorrecto. O valor é expresso em percentagem. 

 
Filtro de frequência 

 
• Frequência nominal: frequência nominal sobre a qual são comparadas as amostras. É 

obrigatório especificar este valor. 

• % para frequência OK: é a percentagem de valores dentro das margens inferior e superior 
para que se considere o valor correcto. 
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• + % frequência: percentagem acima da frequência nominal para considerar o valor correcto. 

• - % frequência: percentagem abaixo da frequência nominal para considerar o valor correcto.  

 
Filtros de harmónicas 

 
• % para harmónicas OK: percentagem de registos que devem cumprir os parâmetros do filtro 

num período determinado para considerá-lo correcto.  

• V THD/d: valor máximo da distorção harmónica de tensão para que o filtro seja correcto. 

• Harmónicas de tensão: lista de valores com os quais se podem especificar os valores 
máximos de cada harmónica. Pode configurar o valor de até 64 harmónicas e por cada uma o 
seu valor relativo (%). 

 
5.2.2.3. Editar filtros modificáveis 

Quando quiser criar ou modificar um filtro, terá que aceder ao diálogo de edição de filtros modificáveis. 
Ao criar um filtro deste tipo, verá um diálogo como o seguinte: 
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Neste diálogo, podemos ver três secções bem diferenciadas: 
Nome de filtro 
Na caixa de texto do campo ‘Nome de filtro’ poderá adicionar ou modificar o nome de filtro para poder 
identificá-lo. Se a caixa de texto aparecer com o fundo de cor vermelha, significa que o texto 
introduzido não é válido. 
Variáveis 
Nesta secção são geridas as variáveis que definirão o filtro, podendo adicionar tanto variáveis livres 
como ligadas. Este painel é composto por dois botões para adicionar e remover variáveis e uma 
tabela na qual serão mostradas as variáveis adicionadas.  
Para poder adicionar uma variável prima sobre o botão ‘Adicionar variável’, sendo mostrado o diálogo 
de selecção de tipo de variável. 

 
Se seleccionar uma variável ligada, terá que seleccioná-la da forma já descrita anteriormente (ver 
capítulo 2, secção ‘Seleccionar dispositivos e variáveis’). Ao seleccioná-la, será criada uma nova fila 
na tabela de variáveis na qual se mostrará o identificador da variável e o tipo (ligada). Para as 
variáveis ligadas o identificador do equipamento, o carácter ‘.’ (ponto) e o identificador próprio da 
variável. 

 
Se pretende adicionar uma variável livre, terá que premir de novo o botão ‘Adicionar variável’ e no 
diálogo de selecção marcar ‘Variável livre’. Seleccione a variável como descrito anteriormente e em 
seguida, será criada uma nova entrada na tabela de variáveis. 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

98 

 
Verá que, na coluna ‘Variável’ da nova variável é mostrada unicamente com o identificador desta e na 
coluna ‘Tipo’ é mostrada como livre.  
Repare que ao criar uma variável o painel de parâmetros actualiza-se criando os e‘separadores’ 
correspondentes para cada uma das variáveis adicionadas. 

 
Para poder eliminar variáveis terá primeiro que seleccionar a variável concreta e premir o botão 
‘Remover variável’. O programa pedirá confirmação antes de eliminá-la. 
Parâmetros 
Neste painel podem gerir-se os parâmetros de cada uma das variáveis adicionadas ao filtro. O painel 
é composto por uma lista de parâmetros disponíveis, dois botões para adicionar ou remover 
parâmetros e uma tabela na qual serão mostrados os elementos geridos. 
Como já foi comentado no princípio do capítulo, os parâmetros podem ser relativos ou absolutos. Em 
seguida, são definidos os parâmetros possíveis: 
Valor base: valor sobre o qual são comparadas as amostras. Podem adicionar-se até três casas 
decimais. 

• % de valores para OK: percentagem total de valores correctos sobre o total para que o filtro 
seja correcto. 

• % relativa máxima para OK: percentagem acima do parâmetro ‘valor base’ para considerar o 
valor correcto (até uma casa decimal). 

• % relativa mínima para OK: percentagem abaixo do parâmetro ‘valor base’ para considerar o 
valor correcto (até uma casa decimal). 

• % máxima depreciável: percentagem acima do valor base para descartar valores (até uma 
casa decimal). 

• % mínima depreciável: percentagem abaixo do valor base para descartar valores (até uma 
casa decimal). 

• Número fixo de valores para OK: número total de valores correctos sobre o total de amostras. 

• Máximo absoluto para OK: valor máximo absoluto de valores correctos para considerar o filtro 
correcto. Pode adicionar até três casas decimais. 

• Mínimo absoluto para OK: valor mínimo absoluto de valores correctos para considerar o filtro 
correcto (até três casas decimais). 

• Máximo absoluto depreciável: valor acima do valor do parâmetro ‘Número fixo de valores para 
OK’ para descartar valores. Se o valor excede o limite, a amostra não será tida em conta. 

• Mínimo absoluto depreciável: valor abaixo do valor do parâmetro ‘Número fixo de valores para 
OK’ para descartar valores. Se o valor excede o limite, a amostra não será tida em conta. 
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Para poder adicionar um parâmetro terá que ter adicionado pelo menos uma variável no filtro. Se a 
tiver adicionado, seleccione um parâmetro da lista ‘Parâmetro’ e prima o botão “+”. Se anteriormente 
já adicionou o elemento à variável, aparecerá uma mensagem com a informação desse facto. 
Se não a tiver adicionado, a tabela será actualizada com uma nova entrada para a variável 
seleccionada. Na coluna ’Parâmetro’ verá o nome do parâmetro e na coluna ‘Valor’ verá que está com 
uma cor vermelha, indicando que o valor não é correcto. 

 
É importante salientar que existe uma série de condições quando se combinam parâmetros numa 
variável. Estas restrições são: 

• Se adiciona um filtro de tipo relativo (valor base,…) não poderá adicionar outro de tipo 
absoluto (número fixo de valores para OK,…); também se aplica no caso inverso. 

• Se pretende adicionar um parâmetro de tipo relativo, no mínimo terá que incluir os parâmetros 
‘Valor base’, ‘% de valores para OK’, ‘% relativa máxima para OK’ e ‘% relativa mínima para 
OK’. 

• Se pretende adicionar um parâmetro de tipo absoluto, no mínimo terá que incluir os 
parâmetros ‘Número fixo de valores para OK’, ‘Máximo absoluto para OK’ e ‘Mínimo absoluto 
para OK. 

Os parâmetros máximo e mínimo depreciáveis, tanto para relativos como para absolutos, são 
opcionais. 
Para poder eliminar um parâmetro, seleccione a variável que o contém, seleccione o parâmetro na 
lista inferior e prima o botão ‘-’. 
Tal como com os filtros predefinidos, as alterações apenas se aplicarão ao filtro se se premir o botão 
“Aceitar”. Tenha em conta que todos os campos do formulário têm que estar validados e poderá dar-
se o caso de, ao ter um filtro com varias variáveis, não veja todos os parâmetros de cada variável, 
podendo ter algum não validado.  
Ao premir o botão ‘Aceitar’ o programa seleccionará automaticamente o separador da variável que 
contiver parâmetros não validados, mostrando o valor incorrecto com fundo vermelho.  
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5.3. Relatórios 

5.3.1. Edição de relatórios 

Na primeira secção deste capítulo já foram definidos os componentes básicos da área de edição de 
relatórios. Nesta secção, definir-se-á como interagir com a área de desenho de relatórios e os 
diferentes tipos de blocos, assim como as suas propriedades. 
5.3.1.1. Painel de desenho 

O painel de desenho é a parte principal do programa, a qual oferece todas as opções necessárias 
para a criação de quadros para realizar os relatórios. 
 Este painel distribui-se por três zonas: 

• Barra de ferramentas: permite configurar o desenho de um relatório (ver secção 1.3 para 
obter mais detalhes). 

• Folha de trabalho: vista de desenho de um quadro. 

• Painel de propriedades: é um painel no qual se mostram as propriedades dos blocos 
adicionados na folha de trabalho. 

A folha de trabalho é apresentada como uma espécie de contentor ao qual se vão adicionando ou 
removendo blocos de diferentes tipos. A distribuição destes é sequencial, ou seja, ao adicionar blocos 
estes serão colocados uns por baixo dos outros ao longo da folha de trabalho. 
Tenha em conta que este painel representa a distribuição lógica dos blocos uns em relação aos outros 
e não deve confundir o que vê neste ecrã com o aspecto do relatório final. As margens interiores e 
exteriores da folha de trabalho, a distância entre blocos ou o aspecto de cada um que vir ao criar um 
quadro diferirão em grande medida do aspecto do relatório gerado. 
Seleccionar um bloco 
Prima a ferramenta para seleccionar um bloco. Posicione o ponteiro do rato sobre qualquer dos 
blocos que tiver adicionado na folha de trabalho e faça clique com o botão direito sobre este.  
Ao seleccionar um bloco, poderá verificar que o bloco está seleccionado porque o seu contorno muda 
para uma linha descontínua e no painel de propriedades mostram-se as características do bloco 
seleccionado. 
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No exemplo mostrado acima pode ver um bloco de texto seleccionado e as propriedades deste no 
painel da direita. 
Para desmarcar um bloco, faça clique em qualquer parte da folha de edição fora do quadro do bloco 
seleccionado. 
 
Adicionar um bloco 
Para adicionar um bloco, seleccione a opção desejada na barra de ferramentas (texto, variável, 
eventos,…), posicione o ponteiro do rato num lugar próximo da posição desejada e prima o botão 
direito. 
Pode adicionar blocos directamente na folha de trabalho ou nalguma célula de um bloco de grelha. 
Mais adiante, detalharemos cada uma das opções de bloco. 
 
Eliminar um bloco 
Consulte a secção 4.1.2 Barra de ferramentas. 
 
Mover um bloco 
Para mover um bloco, primeiro terá que fazer clique com o botão direito do rato sobre o bloco a mover 
e mantendo-o premido arrastar o bloco para o lugar pretendido. Apenas poderá mover o bloco dentro 
da folha de edição e nunca sobre outro bloco excepto para os blocos de tipo grelha explicados mais à 
frente. 

 
Se tentar mover um bloco para uma posição não permitida, o contorno do bloco arrastado aparecerá 
com cor vermelha. Se o contorno for apresentado com cor verde significa que pode mover o bloco 
para essa posição. 
 
Copiar, cortar e colar blocos 
Consulte a secção 4.1.2 Barra de ferramentas. 
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5.3.1.2. Ferramentas de blocos 

Para configurar os blocos de desenho terá que fazer uso do painel de propriedades na parte direita do 
ecrã. Embora cada tipo de bloco tenha os seus próprios parâmetros de configuração, a maioria 
partilha um painel comum de propriedades de formato de tipo de letra.  

 
 

Neste painel pode-se configurar: 
• Estilo: estilo predefinido configurado no editor de estilos. 

• Tipo de letra: permite a configuração do tipo de letra assim como do formato. 

• Tamanho do tipo de letra: permite seleccionar um tamanho. 

• Cor: cor do texto (entre 8 e 72). 

• Alinhamento: permite definir o alinhamento horizontal (esquerda, centrado, direita) e vertical 
(acima, centrado, abaixo) do texto dentro do bloco. Estas propriedades dependerão do tipo de 
bloco. 

Se seleccionar um estilo personalizado, poderá configurar os campos relativos ao tipo de letra ou, 
caso contrário, ficam desactivados. 
Para os blocos nos quais se faz uso de tabelas como elemento para representar a informação, 
também se faz uso de um painel comum de configuração. 

 
Os atributos típicos das tabelas são os seguintes: 

• Cor do tipo de letra de cabeçalho: define a cor de texto para o cabeçalho da tabela. 

• Cor de fundo de cabeçalho: define a cor de fundo do cabeçalho da tabela. 

• Cor filas grupo 1: permite definir a cor e o número de filas a aplicar ao grupo 1. 

• Cor filas grupo 2: permite definir a cor e o número de filas a aplicar ao grupo 2. 
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5.3.1.2.1. Bloco de texto 

Permite adicionar cadeias de texto fixas no quadro, podendo incluir uma cadeia tão comprida quanto 
desejar com qualquer carácter incluído ou quebra de linha.  

 
Neste bloco, pode configurar as propriedades do texto e o conteúdo do texto a mostrar. Cada vez que 
escrever algo no quadro de texto, será actualizado o conteúdo do bloco configurado na folha de 
edição. 
 
5.3.1.2.2. Bloco de data 

Este bloco permite mostrar uma data num relatório podendo seleccionar a data na qual se gera o 
relatório ou então uma data fixa. 
Além das propriedades de texto comuns para a maioria de blocos pode configurar as seguintes 
propriedades: 

 
• Tipo de data: pode seleccionar uma data actual ou uma data livre. Se seleccionar data livre, o 

campo ‘Data’ ficará activado. 

• Formato da data: permite definir o formato da data a mostrar. O significado das letras de cada 
formato é o seguinte: 

o ‘dd’: dia do mês. 

o ‘MM’: mês do ano. 

o ‘yyyy’: ano. 

o ‘HH’: hora do dia (0 a 23) 

o ‘mm’: minutos. 

o ‘ss’: segundos. 

• Data: opção activada apenas se tiver seleccionado ‘Data livre’. Permite especificar uma data 
concreta a mostrar. 

5.3.1.2.3. Bloco de grelha 

Este tipo de bloco permite configurar a distribuição no quadro de vários tipos de blocos em filas e 
colunas. O tamanho da grelha pode ser desde 1X1 até 10X10 podendo combinar todas as 
possibilidades nesse intervalo. 
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Apenas é permitido adicionar tipos concretos de blocos em cada célula da grelha: texto, data, variável, 
evento, imagem, gráficos e bloco de normas em modo básico.  

 
Para poder interagir com este tipo de bloco, poderá realizar as seguintes acções: 

• Adicionar ou eliminar uma coluna: posicione o cursor do rato sobre a linha de delimitação 
superior do bloco até que o cursor mude para  e faça clique com o botão direito. Verá uma 
janela pop-up com as opções ‘Inserir coluna’ e ‘Eliminar coluna’. Seleccione a opção 
desejada. 

• Adicionar ou eliminar uma fila: posicione o cursor sobre a linha de delimitação esquerda do 
bloco até que o cursor mude para  e prima o botão direito do rato. Será mostrada uma 
janela pop-up com as opções de ‘Inserir fila’ e ‘Eliminar fila’. Seleccione a opção desejada. 

• Redimensionar uma coluna: Posicione o cursor numa das linhas delimitadoras entre duas 
colunas até que o cursor mude para . Prima e mantenha premido o botão esquerdo do rato 
e arraste a linha delimitadora para a posição desejada e solte o botão. 

• Seleccionar blocos dentro da grelha: se tiver blocos dentro de um bloco de grelha verá que o 
contorno destes é de cor mais claro do que o normal. Ao posicionar o cursor sobre estes 
blocos verá como o tamanho do contorno muda, indicando que pode seleccioná-lo. Clique 
sobre o bloco que desejar e verá como o contorno do bloco muda para o estado de 
seleccionado. 

• Mover um bloco de célula: seleccione um bloco e arraste-o para uma célula não ocupada. Se 
a célula está ocupada, o contorno do bloco arrastado mudará para vermelho e se o fizer sobre 
uma célula vazia mudará para verde. 

• Seleccionar um bloco de grelha: posicione o cursor sobre um ponto dentro do bloco até que o 
contorno do bloco principal fique destacado. Quando o cursor mudar para  prima o botão 
direito do rato e, mantendo-o premido, arraste o bloco para a posição desejada. 

• Aceder às propriedades do bloco: seleccione o bloco. Verá os atributos do bloco no painel 
lateral de propriedades, podendo configurar: 

o Filas: número de filas da grelha (1 a 10). 

o Colunas: número de colunas da grelha (1 a 10). 

 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

105 

Limitações 
Não poderá redimensionar filas nem combinar células.  
Não poderá copiar um bloco de grelha. Para copiar os blocos internos para outra grelha, seleccione-
os e copie-os um a um. 
Se se configurar um número de filas e/ou um número de colunas menor que os do bloco editado, 
perderá a informação das filas e/ou colunas que ficarem fora da configuração (a aplicação não lhe 
pedirá confirmação). 
 

5.3.1.2.4. Bloco de variáveis 

Este bloco permite incluir identificadores de variável e expressões. Com este bloco pode combinar os 
valores obtidos de variáveis de dispositivos configurados e apresentar o valor resultante como a 
aplicação de uma fórmula predefinida. 
Além das propriedades do texto, poderá configurar o seguinte: 

 
• Inteiros, permite definir o número de algarismos inteiros do resultado. 

• Decimais: permite definir o número de casas decimais do resultado. 

• Separador de milhares: se activar, o resultado será mostrado com um separador de milhares.  

• Texto da expressão: permite especificar a expressão que se usará para o cálculo do resultado 
final.  

• Adicionar variável: permite incluir variáveis na expressão, sejam livres ou ligadas. 

As variáveis nas expressões devem ser inseridas com o identificador típico dessa variável nos 
caracteres “[” (início da variável) e “]” (final da variável). Pode ver no exemplo mais acima como se 
expressa a soma das três fases de tensão.  
O formato das variáveis é o seguinte: 

• Variáveis livres: identificador da variável (VI1, AI1,…) 

• Variáveis ligadas: será indicado o identificador do dispositivo e o identificador da variável. O 
formato é mostrado no exemplo seguinte: 

o “[QNA412.VI3]” representa a variável ‘tensão de fase 3’ do dispositivo ‘QNA412’. 

 
Para ver que operadores podem ser incluídos na expressão do bloco, ver secção específica no 
apêndice. 
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5.3.1.2.5. Bloco de eventos 

Este tipo de bloco permite contabilizar o total de eventos sucedidos num período especificado, tendo 
em conta determinados parâmetros que actuam como filtro quando é processado o resultado.  
No exemplo seguinte, mostra-se um bloco de eventos com um filtro de magnitude entre 75% e 90%, 
com um filtro de duração entre 1 e 3 segundos e contabilizando-se pelas três fases: 

 
É necessário especificar a expressão de ‘compactar os eventos’. Compactar implica que a aplicação 
diminui o número de eventos de um intervalo, considerando-os como sendo o mesmo evento (sem 
uma margem considerável de erro). Por exemplo, três eventos consecutivos de tipo vazio, interrupção, 
vazio podem ser considerados como um apenas evento de interrupção. Outro exemplo seria que dois 
eventos muito próximos de sobretensão podem ser considerados como o mesmo evento de 
sobretensão mas mais prolongado (histerese de tempo).  
O parâmetro de histerese de tempo é utilizado para que o programa possa determinar se dois eventos 
estão suficientemente juntos. Neste parâmetro define-se a distância máxima entre dois eventos para 
considerá-los consecutivos. Esta distância é interpretada como o tempo entre o final de um evento e o 
princípio do seguinte na mesma fase. 
As propriedades que pode configurar para este tipo de bloco são as seguintes: 

 
• Seleccionar dispositivo: Se seleccionar-se a opção ‘Seleccionar dispositivo’ permite ligar o 

filtro do bloco a um dispositivo. Se não for seleccionado, o filtro usará os dados introduzidos 
na altura de gerar o relatório.  

• Filtrar magnitude: permite definir a % de magnitude máxima ou mínima a filtrar nos valores de 
eventos. 

• Filtrar duração: permite definir a duração máxima e/ou mínima a filtrar nos valores dos 
eventos. 

• Fase: permite seleccionar que fases são filtradas sobre o conjunto de valores. Podem ser 
seleccionadas as fases 1, 2 ou 3 ou então trifásico (‘Fase III’). 

• Compactar: compactação dada pelo valor de histerese de tempo. 
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5.3.1.2.6. Bloco de imagem 

Permite incluir no quadro imagens fixas. As propriedades que poderá configurar para o bloco são: 
• Manter proporções: se estiver activada, manterá as proporções originais de largura e altura da 

imagem. Se a desactivar, forçará a adaptação das dimensões ao marco do bloco. 

• Procurar imagem: abre o diálogo de selecção de ficheiros para modificar a imagem do bloco. 

Ao adicionar uma imagem ao quadro, abrir-se-á um diálogo de selecção de imagens antes de colocá-
lo na folha de trabalho. Terá que seleccionar uma imagem no seu computador e aceitar. A aplicação 
admite os seguintes formatos de imagem: GIF, JPG e PNG. 
5.3.1.2.7. Bloco de normas 

Este tipo de bloco permite adicionar ao relatório estudos de qualidade a partir das normas que tiverem 
sido configuradas no gestor de normas. Por defeito, há quatro tipos de representação do bloco. 

 
Filtro básico 
Com esta opção é possível mostrar de forma muito resumida se o resultado dos dados analisados 
passou o filtro ou não, mediante uma mensagem configurável. Com este tipo de filtro, poderá 
modificar os atributos de texto do bloco, assim como o seguinte: 
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• Mostrar título: amostra ou não o título dado pelo utilizador. 

• Mostrar nome de norma: amostra ou não o nome da norma. 

• Mostrar nome de filtro: amostra ou não o nome do filtro. 

• Filtro correcto: permite configurar o texto a mostrar para o resultado do filtro correcto assim 
como a cor. 

• Filtro incorrecto: permite configurar o texto a mostrar para o resultado de filtro incorrecto assim 
como a cor. 

Filtro parâmetros 
Mostra numa tabela todos os parâmetros do filtro seleccionado, juntamente com os valores 
configurados. É uma opção de tipo informativa. 

 
Para este bloco não é possível mostrar o título, nome de norma ou filtro (verá que os botões estão 
desactivados). Todavia, pode seleccionar a norma e o filtro do bloco através das listas activadas. 
Filtro médio 
São mostrados de forma esquematizada os resultados do filtro. Permite mostrar os principais valores 
do resultado assim como uma barra mostrando a percentagem de valores correctos e incorrectos.  
Ao gerar o relatório, verá os principais valores representativos calculados em relação ao estudo:  

• Variável: Nome da variável sobre a qual se aplica o filtro. 

• Valor máximo: valor máximo de todos os valores filtrados da variável. 

• Valor mínimo: valor mínimo de todos os valores filtrados da variável.   

• Valor médio: valor promédio calculado a partir de todos os valores filtrados da variável. 

• % correcta: percentagem de valores que cumprem os parâmetros do filtro. 

• Valor da %: valor máximo da percentagem definida de amostras no filtro. 

Estes parâmetros são fixos e não podem ser modificados. 
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Por outro lado, mostra-se uma barra de resultados na qual poderá visualizar facilmente a parte 
correcta e incorrecta dos valores. 
Filtro avançado 
Com esta opção, poderá visualizar uma tabela com todos os valores presentes no intervalo definido 
ao gerar o relatório. Para este bloco poderá configurar a tipografia, o filtro e a norma, assim como os 
parâmetros típicos de uma tabela. 
5.3.1.2.8. Bloco de gráfico 

Com este tipo de blocos poderá representar graficamente todos os dados obtidos no intervalo 
especificado ao gerar um relatório. Poderá visualizar gráficos de diferentes variáveis e eventos de 
equipamentos, pelo que poderá adicionar quatro tipos de gráficos: de variáveis, de histórico de 
eventos, duração de eventos ou de tipo curva CBEMA/ITIC. 
Para poder adicionar este tipo de bloco, seleccione a opção de gráficos na barra de ferramentas e 
faça clique com o botão direito sobre uma posição da folha de trabalho do quadro. Em seguida, ser-
lhe-á mostrado um diálogo no qual poderá seleccionar o tipo de gráfico. Seleccione um ou prima o 
botão ‘Cancelar’ ou prima a tecla ‘Escape’ para não adicionar qualquer deles. 

 
5.3.1.2.8.1. Gráfico de variáveis 

Os blocos de gráfico de variáveis permitem embeber um gráfico num relatório, permitindo visualizar os 
valores das variáveis que forem configuradas. 

 
Pode configurar, além do tipo de texto e estilos, as seguintes propriedades para o bloco: 
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• Cor dos eixos: determina a cor dos eixos do gráfico. 

• Cor de fundo: determina a cor de fundo do gráfico. 

• Período: permite definir a quantidade e distribuição da informação a mostrar no gráfico. Os 
valores possíveis podem ser 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 
minutos, 1 hora, 1 dia, 1 mês ou automático. 

• Valores: apenas estará activado se seleccionar o período automático. Determina o número de 
variáveis que terá o gráfico a mostrar. 

• Ver legenda: active a opção se pretende mostrar a legenda do gráfico. 

• Forçar máximo eixo dos Y: active-o se pretende forçar um valor (absoluto) máximo para o eixo 
dos Y. Os valores que excederem este máximo não serão mostrados. 

• Forçar mínimo eixo dos Y: active-o se pretende forçar um valor (absoluto) mínimo para o eixo 
dos Y. Os valores que forem inferiores a este máximo não serão mostrados. 

Também poderá configurar que variáveis pretende mostrar no gráfico. Para tal, dispõe de uma lista na 
qual poderá adicionar até 8 variáveis. 

 
Para adicionar uma variável prima o botão ‘Adicionar’. Para eliminar uma variável, primeiro seleccione 
a variável da lista e prima o botão ‘Eliminar’. 
Cada variável da lista mostra-se com o identificador típico desta variável. Pode configurar cada uma 
delas clicando com o botão direito sobre a variável que desejar, mostrando-se um painel como o 
seguinte: 

 
Com estas propriedades poderá configurar a representação de cada variável. 

• Cor: configura a cor da representação da variável. 

• Tipo: pode seleccionar o tipo de gráfico, de barras, linha ou pontos. 

• Estilo de linha: esta opção apenas estará activada no caso de seleccionar o tipo de gráfico de 
linhas. A configuração pode ser sólida, descontínua, ponteada, linha-ponto e linha-ponto-
ponto. 
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• Estilo de ponto: apenas activada em caso de gráfico de barras. Os valores permitidos podem 
ser ponto, círculo (5x5), quadrado (5x5), diamante (5x5), aspa (5x5 ou 3x3), cruz (5x5 ou 3x3). 

• Espessura de linha: apenas activada em caso de gráfico de linhas. Permite definir diferentes 
espessuras para a linha. 

 
5.3.1.2.8.2. Gráfico de eventos 

poderá configurar três tipos diferentes de gráficos de eventos: histórico, duração e curva tipo 
CBEMA/ITIC. Ao adicionar um gráfico destes tipos, verá uma pré-visualização no editor, a qual não 
representa nem os valores de eventos a obter nem a forma exacta, uma vez gerada.  
Para poder configurar este tipo de gráficos, aceda ao painel de propriedades do bloco. Observe que 
as propriedades dividem-se em três secções diferenciadas: ‘Geral, ‘Limiares’’ e ‘Fases’. 

 
• Geral: neste painel poderá configurar as propriedades gerais de um gráfico de eventos. 

o Tipo de letra: tipografia a usar nos gráficos. 

o Seleccionar dispositivo: seleccionar o dispositivo a ligar com o bloco seleccionado (no 
caso de querer ligá-lo). Se não pretende ligá-lo desactive a opção ‘Seleccionar 
dispositivo’.  

o Representação: permite configurar a cor dos eixos do gráfico, assim como a cor de 
fundo ou se pretende mostrar a legenda. 

 
o Propriedades: permite-lhe configurar parâmetros gerais sobre os valores a 

representar como, por exemplo, forçar os valores máximo e mínimo a mostrar no eixo 
dos Y (em valores absolutos). Também pode configurar se pretende ver os eventos 
compactados ou não com um valor de histerese de tempo expresso em 
milissegundos. 

• Limiares: permite configurar os limiares dos eventos, ou seja, decidir quais mostrar e quais 
não mostrar, que valor quer que tenham e como quer visualizá-los. 

• Fases: com esta opção pode configurar os eventos que quer mostrar, dependendo da fase na 
qual sejam produzidos: fases 1, 2, 3 ou trifásico. Para cada uma das fases pode configurar o 
seguinte: 

o Activar / desactivar fase: mostra ou oculta os eventos da fase. 

o Tipos de ponto: tipo de ponto a utilizar para representar o valor do evento no gráfico.  

o Cor do ponto: cor a utilizar para representar o evento.  
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Ao realizar o estudo de eventos trifásicos, há que ter em conta as seguintes definições: 

o Vazio: Redução temporal da tensão abaixo de um limiar determinado. Num sistema trifásico, o 
estado de vazio começa quando a tensão de, pelo menos, um canal cai abaixo do limiar e 
acaba quando a tensão de todos os canais medidos é igual ou superior ao referido limiar. 

o Sobretensão: Incremento temporal da tensão acima de um limiar determinado. Num sistema 
trifásico, o estado de sobretensão começa quando a tensão de, pelo menos, um canal 
ultrapassa o limiar e acaba quando a tensão de todos os canais medidos é igual ou inferior ao 
limiar. 

o Interrupção: Redução da tensão abaixo de um limiar determinado. Num sistema trifásico, a 
interrupção começa quando a tensão de cada um dos três canais cai abaixo de um limiar 
determinado e acaba quando a tensão de algum dos canais é igual ou superior ao limiar. 

Gráficos de histórico de eventos 
Os gráficos deste tipo permitem-lhe ver o histórico dos eventos registados por um dispositivo num 
intervalo especificado. Neste gráfico mostra-se uma representação em pontos de todos os eventos 
obtidos, onde cada ponto representa um evento. 

 
Gráfico de duração de eventos 
Com este tipo de gráficos podemos ver os eventos classificados segundo a duração destes. Neste 
caso, poderá ver o mesmo conjunto configurável de eventos que no caso anterior, mas com uma 
representação distribuída no eixo dos X classificada em função da duração do evento.  

 
Esta distribuição é configurada pelo utilizador e cada uma delas é representada como uma linha 
descontínua vertical no gráfico. 
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Como nos gráficos de histórico de evento, pode configurar os parâmetros gerais, de limites e de 
fases. Além disso, pode configurar os intervalos de tempo através do separador ‘Intervalos’. 

 
 
Para cada intervalo pode configurar o seguinte: 

 
o Início: duração inicial do intervalo. 

o Final: duração final do intervalo. 

o Percentagem: percentagem do eixo dos X que ocupará o intervalo ao ser exibida 
graficamente. 

Os valores de duração de início e final podem ser expressos em milissegundos, segundos, minutos, 
horas ou dias. Os intervalos têm que ser consecutivos e não se podem sobrepor. Por exemplo, se 
adiciona um intervalo entre 10 e 650 milissegundos, tem que adicionar outro com um valor inicial no 
mínimo de 650 milissegundos, já que o valor final não é registado no intervalo de duração. 
A soma das percentagens tem que ser 100, embora possa adicionar o valor de percentagem que 
quiser e, ao aceitar as alterações, a aplicação recalculará cada uma com o valor relativo correcto. 
Para modificar os intervalos, primeiro prima o botão ‘Modificar’ para adicionar as alterações à tabela 
de intervalos e depois faça clique no botão ‘Aplicar’ para actualizar os dados do bloco na folha de 
trabalho. 
 
 Gráfico de tipo curva CBEMA/ITIC 
Este tipo de gráfico é similar ao gráfico de duração de eventos, com a excepção do facto de o eixo 
dos X estar representado em escala logarítmica. Os valores de tempo são expressos em duração em 
segundos no eixo dos X e desenham a curva configurada (CBEMA/ITIC ou SEMI F47). 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

114 

 
A configuração deste gráfico é muito parecida às de outros eventos, embora para esta possa 
configurar o tipo de curva sobre a qual deve contrastar os eventos, assim como mostrar os eventos 
que estão dentro da zona permitida da curva e/ou os que não estão. 
5.3.1.2.9. Bloco de tabelas 

Com os bloco de tipo tabela pode incluir nos seus relatórios listas nas quais mostra os valores dos 
parâmetros configurados. Como no caso dos blocos de gráficos, podemos falar de tabela de variáveis 
e de eventos. A configuração destes blocos é similar à dos gráficos. 
Todos os blocos deste tipo têm em comum parâmetros de configuração de tabela.  

 
• Cor do tipo de letra de cabeçalho: especifica a cor do texto do cabeçalho da tabela. 

• Cor de fundo de cabeçalho: especifica a cor de fundo do cabeçalho da tabela. 

• Cor filas grupo 1: especifica a cor com a qual é mostrado o grupo de filas 1. 

• Cor filas grupo 2: especifica a cor com a qual é mostrado o grupo de filas 2. 

Para poder adicionar este tipo de bloco, seleccione a opção de tabelas na barra de ferramentas e faça 
clique com o botão direito sobre uma posição da folha de trabalho do quadro. Em seguida, será 
mostrado o mesmo diálogo que para os blocos de gráficos; seleccione o tipo de tabela que desejar 
adicionar.  
5.3.1.2.9.1. Tabela de variáveis 

Com este tipo de tabelas pode incluir no relatório tabelas dos valores de qualquer variável disponível 
num dispositivo.  
Na folha de desenho apenas é mostrada uma tabela fixa, que não é representativa do aspecto da 
tabela, uma vez gerada. Com esta representação, identificará à vista simples que o bloco é uma 
tabela e verificará rapidamente que variáveis tem configuradas. 
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Para este tipo de tabela pode configurar: o formato de texto dentro da tabela, a configuração de tabela 
geral, os valores de período e os número de valores a representar no caso de seleccionar período 
automático (veja a configuração de gráficos de variáveis). Também pode seleccionar até 8 variáveis 
ligadas ou livres, a mostrar em cada uma das colunas da tabela. 
 
5.3.1.2.9.2. Tabela de eventos 

Tal como nos gráficos, poderá configurar três tipos diferentes de tabelas de eventos: histórico, 
duração e curva tipo CBEMA/ITIC. Lembre-se que as tabelas mostradas na área de desenho não 
apresentam nem os valores de eventos a obter nem a forma exacta, uma vez gerada. 
Muitos parâmetros de configuração das tabelas de eventos são similares aos dos gráficos de eventos, 
pelo que aqui apenas serão tratados em detalhe as propriedades que diferem da configuração de 
gráficos. 
Todas as tabelas de eventos partilham uma série de propriedades de configuração comuns, sendo 
elas: 

• Tipo de letra: configuração do formato do tipo de letra das tabelas. 

• Selecção de dispositivo: permite-lhe seleccionar o dispositivo. Pode adicionar esta informação 
manualmente ou através do assistente, premindo o botão “Seleccionar”. 

 
• Configuração do sistema: parâmetros comuns definidos no princípio do capítulo. 

• Compactar: permite definir a compactação de eventos. 

• Somar durações: permite mostrar o resultado como a soma das durações. 

Tabela de histórico de eventos 
Neste tipo de tabelas mostra-se a data dos eventos e os valores das fases configuradas. 

 
Para este tipo de blocos poderá configurar: 

• Propriedades gerais: propriedades anteriormente comentadas. 

• Limiares: permite configurar um filtro para os limites e quais os limites a visualizar. 

o Filtros: permite determinar o valor máximo de filtragem para os valores de um 
determinado limiar. Por exemplo, se um dispositivo devolve valores de vazio entre 80 
e 90% e quer ver apenas os eventos deste tipo abaixo de 85%, configure o filtro da 
seguinte forma: 
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o Ver limiar: permite configurar os valores a mostrar na tabela, filtrados pelo limiar ao qual 
pertencem. Por exemplo, se não quer ver os eventos de sobretensão, desactive a opção: 

 
o Fases: poderá seleccionar que fases são mostradas na tabela, sejam as fases 1, 2, 3 ou 

trifásico. 

 
Tabela de duração de eventos 
Com esta tabela, poderá ver o número de eventos que há em cada intervalo configurado e sobre que 
percentagem da tensão nominal se encontra.  

 
 
Neste bloco poderá configurar: 

• Propriedades gerais da tabela: formato de texto, selecção de dispositivo, parâmetros de 
configuração da tabela e a compactação dos eventos. 

• Limiares: esta opção permite configurar a lista de intervalos de limites a mostrar na tabela.  

• Fases: permite indicar se se quer mostrar a soma de durações dos eventos e se se quer 
mostrar os eventos em forma monofásica o trifásica. 

• Intervalos: permite configurar os intervalos de durações da mesma forma que nos gráficos 
de duração de eventos. 

 
Para poder adicionar um limiar à lista de limites, apenas terá que premir o botão ‘Adicionar’ e 
preencher os campos ‘Início’ e ‘Final’, tendo em conta que o valor de início deve ser menor que o valor 
final. Para eliminar intervalos de limites, seleccione uma fila da tabela e prima o botão ‘Eliminar’. Para 
aplicar as alterações é necessário premir o botão ‘Aplicar’, pois caso contrário a folha de trabalho não 
será informada das alterações. 
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Tabela de tipo curva CBEMA/ITIC 
Com esta tabela, pode obter o somatório de eventos que estão dentro e/ou fora dos limites de 
tolerância da curva seleccionada. A configuração deste tipo de tabela é muito parecida à da duração 
de eventos,com a diferença de que aqui podemos configurar o tipo de curva a aplicar (CBEMA/ITIC ou 
SEMI F47). 

 
 

5.3.1.2.10. Bloco de quebra de página 

Com este tipo de bloco, poderá observar facilmente onde estão as quebras de página no quadro do 
relatório. Tenha em conta que estas alterações de página são forçadas pelo próprio utilizador, ou seja, 
que ao gerar um relatório a aplicação gerará automaticamente todas as páginas necessárias para 
mostrar os dados e com estes blocos é forçada a alteração de página apenas no local indicado.  

 
Ao adicionar um bloco de quebra de página num quadro, se forem activadas as suas propriedades, a 
aplicação interpreta que a partir desse ponto serão aplicadas as propriedades configuradas do bloco. 
Se tem propriedades de página configuradas no gestor de propriedades da aplicação e pretende 
aplicar propriedades de páginas num intervalo definido, terá que adicionar duas quebras de página: no 
primeiro active a configuração desejada e no segundo desactive-a (ou active outra diferente) para 
que, a partir desse ponto, mudem as propriedades de página. 
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Com este bloco, poderá configurar os parâmetros de páginas do mesmo modo que pode configurar os 
parâmetros gerais a partir do gestor de propriedades da aplicação.  

• Activar configuração: activa ou desactiva a configuração de página para o bloco. Tenha em 
conta que a configuração se aplica desde a posição do bloco até o seguinte. 

• Margens: tamanho das margens em milímetros. 

• Orientação: orientação da página. Seleccione vertical para modo normal ou horizontal para 
paisagem. 

• Mostrar numeração de páginas: activa ou desactiva a visualização da numeração de página. 

• Formato de numeração: formato de numeração de página. Poderá seleccionar entre mostrar 
apenas o número de página ou o número de página acompanhado do total de páginas (por 
exemplo “5 / 10” indica a página 5 de um total de 10). 

 

5.3.2. Geração de relatórios 

Nesta secção, serão apresentadas em detalhe as duas janelas principais que compõem o processo 
de geração de relatórios: o diálogo de progresso e o diálogo de relatório. 
5.3.2.1. Diálogo de progresso 

Uma vez que tenha completado o quadro, poderá gerar um relatório completo sobre o dispositivo e 
intervalo de tempo específico. 
Quando produz um relatório, o primeiro que verá será a janela de progresso, com a qual obterá 
informação do estado na obtenção dos dados do relatório.  
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Neste ecrã mostram-se uma barra de progresso, uma caixa de texto mostrando uma mensagem 
explicativa da acção que está a ser realizada e outra caixa de texto na qual poderá ver o histórico de 
mensagens ocorridas. 
Ao finalizar o progresso, o botão ‘Aceitar’ passará a estar activado. Prima-o para aceder à janela do 
relatório gerado. Se pretende cancelar o progresso de produção do relatório pode premir o botão 
‘Cancelar’ para anular a acção. 
Descrição das mensagens da janela de progresso 
O processo de geração de relatórios divide-se em duas fases bem diferenciadas: obtenção de dados 
e produção do relatório. Na primeira fase, a aplicação liga-se a todos os dispositivos configurados no 
quadro criado e recupera os dados segundo o tipo do bloco. Na segunda fase, a aplicação constrói o 
relatório final a partir do quadro e dos dados recuperados. 
Em seguida, são detalhados as principais mensagens que poderá ver no diálogo de progresso: 

• ‘A iniciar produção do relatório’ 

• ‘A iniciar pedido de valores’: início da fase de comunicações e pedido dos valores. 

• ‘Pedido de valores finalizado’: final da fase de comunicações e pedido dos valores. 

• ‘A iniciar criação dos controlos’: começa a fase de criação do relatório. 

• ‘Criação dos controlos finalizada’: finalizada a criação do relatório. 

• ‘Produção do relatório finalizado’: indica que a produção total do relatório terminou. 

Se tiver adicionado blocos que requerem um pedido de valores como blocos de variáveis, eventos, 
gráficos, tabelas ou normas, verá que aparecem mensagens específicas com informação do estado 
da obtenção do valor concreto. 
Este tipo de mensagens têm um padrão comum:  
Se a mensagem é uma advertência ou um erro, será mostrada no início da mensagem a cadeia 
‘[ERROR]’. 
Se o bloco é uma tabela ou gráfico de eventos, será mostrado também o dispositivo solicitado. Por 
último, mostra-se a mensagem resultante do pedido. 
Em seguida, mostra-se uma tabela com as principais mensagens apresentadas no processo de 
obtenção de dados na geração de relatórios: 
Mensagem Tipo de blocos Descrição 

Não foi obtido o valor da 
variável DD.VV 

Variável O identificador não é conhecido. DD seria o 
identificador do dispositivo e VV o 
identificador da variável (por exemplo 
QNA412.VI1) 

Error ao analisar a expressão 
da variável 

Variável A expressão introduzida no bloco variável não 
é correcta. 

Valor da variável DD.VV 
recuperado correctamente. 

Variável O valor da variável foi recuperado 
correctamente. 

Não se obtiveram valores de 
eventos. 

Eventos Não foi possível obter os valores, seja porque 
não foi possível comunicar com o dispositivo 
ou porque não continha informação de 
eventos. 

Valores de eventos 
recuperados correctamente. 

Eventos Foi possível estabelecer a ligação com o 
dispositivo e recuperar os valores de eventos. 

Não se obtiveram valores para 
a tabela de eventos. 

Tabelas de eventos Não se obtiveram os valores de eventos. 

Tabela de eventos recuperada 
correctamente. 

Tabelas de eventos Valores obtidos correctamente. 

Não foi obtido o gráfico de 
eventos. 

Gráfico de eventos Não se obtiveram os valores de eventos. 

Gráfico de eventos recuperado 
correctamente. 

Gráficos de 
eventos 

Valores obtidos correctamente. 

Não se obtiveram valores para 
a tabela de variáveis. 

Tabela de 
variáveis, norma 

Não se obtiveram os valores de todas as 
variáveis ou houve um erro no pedido. 
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Tabela de variáveis recuperada 
correctamente. 

Tabela de 
variáveis, norma 

Valores obtidos correctamente. 

Não se obtiveram os valores 
para o gráfico. 

Gráfico de 
variáveis 

Não se obtiveram os valores de todas as 
variáveis ou houve um erro no pedido. 

Valores para o gráfico 
recuperados correctamente. 

Gráfico de 
variáveis 

Valores obtidos correctamente. 

Erro interno da aplicação. Tudo. Costuma ser mostrada quando há algum 
problema ao gerar os blocos do quadro. 
Também pode ser provocada por algum erro 
inesperado na lógica da própria aplicação. 

Não foi possível comunicar 
com o dispositivo. 

Variável, eventos, 
tabelas, gráficos, 

normas. 

Não é possível recuperar o valor solicitado, 
por exemplo o dispositivo não está disponível. 

 
É importante salientar que o tempo de produção de um relatório pode variar consideravelmente 
dependendo do número de dados a processar e do período seleccionado. Os blocos de tabelas ou 
gráficos e, sobretudo, os de norma na opção avançada são os blocos que podem produzir um 
retardamento maior na altura de gerar um relatório. 
 
5.3.2.2. Diálogo de relatório 

Depois da aplicação ter terminado a geração do relatório, prima o botão ‘Aceitar’ do diálogo de 
progresso e verá o ecrã de relatório. 
Se fizer clique no menu ‘Opções’ verá como se desdobra um submenu, mostrando as opções de 
‘Imprimir’ e ‘Exportar’. Estas ferramentas serão explicadas mais à frente. 

 
Para poder mudar de página, prima sobre o ícone ‘Páginas’ na barra inferior do ecrã. Seleccione a 
página para a qual deseja mudar premindo sobre a opção correspondente. A entrada que está 
marcada por um ‘ponto’ representa a página que está a visualizar. 

 
Também pode ampliar a vista do relatório através do botão ‘Zoom’. Seleccione a opção desejada; o 
zoom por defeito é 100%. 

 
Em seguida, são explicados alguns detalhes que deve ter em conta na hora de gerar um relatório. 
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Variável 
Se adicionar um bloco variável e a aplicação não puder obter o valor, não será gerado o valor 
correspondente no relatório. Também não será mostrado qualquer valor para o bloco se a expressão 
configurada estiver incorrecta.  
Eventos 
Se adicionar um bloco de tipo eventos e a aplicação não puder recuperar qualquer valor para esse 
bloco, não será mostrado o valor associado a esse bloco, uma vez gerado o relatório.  
Gráficos 
Em seguida, mostram-se dois exemplos de como ficaria o mesmo gráfico configurada de forma 
diferente. O primeiro bloco foi configurado com os parâmetros por defeito e seleccionaram-se as três 
variáveis de tensão. Para o segundo, configura-se o texto e propriedades do gráfico. 

 

 
 

 
Se adicionou um quadro de bloco de gráficos (de variáveis ou eventos) e, ao gerar o relatório, não se 
encontram valores, tenha em conta que será mostrado um gráfico vazio. 
Tabelas 
Em seguida, pode ver um exemplo de um bloco de tabela de variável configurada. Observe que no 
cabeçalho da tabela, por cada coluna, é traduzido o nome da variável correspondente. Também é 
importante salientar que o formato das datas não pode ser configurado, uma vez que é a aplicação 
que o determina automaticamente. 

 
Se gerar uma tabela do tipo histórico de eventos verá, por cada célula que contiver um valor, um ícone 
mostrando o tipo de evento de que se trata. Para os eventos tipo sobretensão, mostra-se o ícone , 
para os vazios  e para as interrupções . 
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Pode ver no exemplo anterior que há células nas quais os valores ficam cortados. É recomendável 
que as páginas que mostram tabelas deste tipo sejam configuradas em modo horizontal, já que se 
estará disponível maior largura para mostrar os dados. Lembre-se que para configurar páginas 
concretas deve usar o bloco de quebra de páginas. 
Se, ao gerar um relatório com tabelas (variáveis ou eventos) a aplicação não encontrar valores para 
essa tabela, esta não será mostrada no relatório. Do mesmo modo, se adicionar uma tabela de 
duração eventos e não a configurar correctamente, esta também não será mostrada.  
Normas 
Se gerar um relatório com um bloco norma de tipo básico verá o texto configurado para o caso 
correcto ou incorrecto. No caso de a aplicação não encontrar valores para aplicar o filtro da norma, 
será mostrado no relatório o valor configurado para o resultado incorrecto. 
O bloco de norma de tipo parâmetros será mostrado com os parâmetros configurados da tabela e as 
variáveis que tiver o filtro aplicado.  

 
Num bloco de norma tipo médio gerado serão mostrados os valores relativos ao filtro (se o tiver 
configurado) e a barra de resultados. 
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Na barra de resultados, mostra-se na parte superior o valor do total de valores que passaram pelo 
filtro da norma. Na parte inferior da barra mostra-se o limite máximo configurado. 
No caso de configurar o filtro de uma forma mais restritiva, verá como a cor da barra muda segundo o 
nível de valores correctos relativamente ao limite permissível configurado. 

 
 

Os blocos norma de tipo avançado, por defeito, são gerados como tabelas normais mas cada tipo de 
resultado individual será representado de uma forma diferente:  

• Os valores correctos serão mostrados com a cor configurada. 

• Os valores incorrectos em cor vermelha. 

• Os valores marcados em cor de laranja (se os tiver configurado). 

As cores para valores incorrectos ou marcados não podem ser configuradas. 
 

 
Por último, há que destacar que se gerar um relatório com blocos de tipo médio ou avançado e a 
aplicação não encontrar valores a aplicar ao filtro, não serão mostrados esses blocos no relatório 
gerado. 
 
5.3.3. Imprimir e exportar relatórios 

Impressão 
Para imprimir um relatório, prima a opção ‘Imprimir’ do menu ‘Opções’ do diálogo de relatório gerado.  
Em seguida, abrir-se-á um diálogo com informação do processo de recuperação da informação 
necessária para a impressão do relatório. 

 
 
Em seguida, verá uma mensagem com informação da finalização do processo anterior e serão 
mostrados os diálogos de impressão do sistema. 
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Configure as propriedades de impressão e aceite. Seguidamente, a mensagem do diálogo da 
aplicação mudará, com a informação de que está a ser realizada a impressão do relatório. 

 
O processo finalizará quando o diálogo for ocultado e começará a impressão. 
Exportação 
A exportação de relatórios consiste basicamente na tradução de todos os dados relacionados com os 
blocos que contiverem informação numérica para um ficheiro externo. O formato deste tipo de ficheiro 
é CSV, ou seja, um ficheiro EXCEL onde os dados estão separados por ponto e vírgula “;”. A 
aplicação não tem propriedades de exportação. 
Para poder exportar um relatório, seleccione a opção ‘Exportar’ do menu ‘Opções’. Verá como é 
mostrado um diálogo do sistema para a selecção de ficheiros. Seleccione a localização desejada no 
seu computador e atribua um nome ao ficheiro a exportar e aceite. A exportação finalizará quando for 
ocultado o diálogo de progresso da aplicação. 
Tenha em conta que o ficheiro CSV exportado pode não ser exactamente igual ao relatório gerado, já 
que ao exportar não se têm em conta os blocos de texto, grelha, imagem ou quebra de página. 
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6. Ficheiros 

6.1. Introdução 
Para manter a compatibilidade com versões anteriores da PowerVision, a aplicação PowerVision Plus 
mantém a característica de manuseamento de ficheiros de dados dos diferentes equipamentos. 
PowerVision Plus permite abrir os seguintes tipos de ficheiros: 

• A5M: ficheiro padrão de AR5. 

• A5I: ficheiro de harmónicas. 

• A5D: ficheiro de perturbações. 

• A5F: ficheiro de flicker. 

• H24: ficheiro de harmónicas diário. 

• STD: ficheiro padrão geral. 

• EVE: Ficheiro de eventos 

• EVA: ficheiro de eventos expandido. 

• EVQ: ficheiro de eventos de qualidade. 

• WAT: ficheiro de energias. 

• COMTRADE: ficheiro de transitórias. 

 
Como já foi comentado em capítulos anteriores, na vista principal da aplicação dispõe da árvore de 
configuração de dispositivos que lhe servirá para manter todos os elementos de trabalho. Estes 
elementos de trabalho podem ser tanto dispositivos como ficheiros. 
Por defeito, neste árvore existe um nó “Ficheiros”, no qual pode manter a lista de ficheiros adicionados 
na aplicação. 

 
Árvore de dispositivos com o nó Ficheiros seleccionado 

Ao adicionar um ficheiro, este permanecerá como um ficheiro filho do nó “Ficheiros”. Todos os 
elementos de ficheiros estão representados pelo ícone . 
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6.2. Abrir um ficheiro 
Para poder abrir um ficheiro em PowerVision Plus pode fazê-lo de várias formas. Para abrir ficheiros 
através de menu pode fazê-lo de duas formas: 

• Seleccionar a opção “Abrir” na barra de ferramentas.    

• Seleccionar a opção “Abrir” do submenu “Opções” no menu principal. 

 
Ao premir qualquer das duas opções descritas, aparecerá um diálogo onde poderá seleccionar os 
ficheiros que desejar adicionar. 

 
Diálogo para abrir um ficheiro 

Seleccione o(s) ficheiro(s) que desejar abrir, seleccionando primeiro a pasta pretendida e depois os 
ficheiros desejados. Lembre-se que para seleccionar mais de um ficheiro de cada vez deverá usar a 
tecla CTRL ou MAIÚSCULA (Shift) ao mesmo tempo que realiza as selecções com o cursor do rato. 

 
Selecção múltipla de ficheiros 

Uma vez seleccionado o ficheiro ou ficheiros que pretende abrir, prima o botão “Abrir”. No caso de não 
querer seleccionar nenhum ficheiro, prima o botão “Cancelar”.  
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Na vez seguinte que abrir o diálogo para abrir ficheiros, será mostrado a última pasta acedida. 
Uma vez premido o botão “Abrir”, a aplicação disponibilizar-se-á para adicionar o ficheiro à sua base 
de dados. Para saber a qualquer momento o que está a fazer a aplicação, será mostrado um diálogo 
de progresso indicando o estado.  

 
Ao finalizar verá uma mensagem indicando que não foram encontrados erros ao adicionar o ficheiro 
ou ficheiros. 

 
Aguarde que a aplicação recarregue os dados necessários. Finalmente, verá o ficheiro adicionado à 
árvore de dispositivos como um subnó do nó “Ficheiros”. Por defeito, este nó aparece seleccionado. 
Um ponto a destacar é que, ao adicionar o ficheiro, a aplicação nomeia o nó com o nome do ficheiro 
acrescentando o carácter “_” e o tipo do ficheiro. Por exemplo, se existir um ficheiro chamado 
“QNA.STD” o nome do nó criado seria “QNA_STD”. Verifique a secção da introdução para saber que 
tipos de ficheiros são permitidos. 
No caso de o ficheiro ter sido previamente transferido, a aplicação mostrará uma mensagem com 
essa informação: 

 
Se a aplicação tiver encontrado algum erro nos ficheiros a adicionar ou o ficheiro não tiver registos, 
será mostrada uma mensagem como a seguinte, com uma pequena descrição do erro: 

 
Se for o caso, a aplicação tentará abrir o ficheiro de todos os modos possíveis para que possa 
verificar os dados do cabeçalho do ficheiro ou os registos que não estejam corrompidos. 
Adicionalmente, para poder abrir ficheiros de uma forma mais rápida, é permitido que o possa arrastar 
ficheiros do ambiente de trabalho para a aplicação. Apenas tem que manter seleccionados os 
ficheiros a abrir e arrastá-los para qualquer local da janela principal da aplicação.  
Também é permitido abrir ficheiros fazendo duplo clique sobre o ficheiro a abrir. Tenha em conta que 
os ficheiros devem estar associados à aplicação. Consulte o manual do seu sistema operativo para 
saber mais acerca da associação de ficheiros a um programa. 
 
 
6.3. Selecção da zona horária 
Os diferentes ficheiros suportados pela PowerVision Plus podem estar configurados originalmente 
com datas em formato local (LTC) ou em formato universal (UTC), uma vez que alguns equipamentos 
trabalham desse modo. A Powervision Plus trabalha com datas em formato UTC.  
No caso de abrir ficheiros em formato LTC, será mostrado um diálogo que solicitará a zona horária a 
partir da qual pretende converter as datas dos registos do ficheiro. 
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Diálogo de selecção de zona horária 

 
Neste diálogo, poderá seleccionar as seguintes propriedades: 

• Zona horária: deverá seleccionar a zona horária na qual serão gravados os registos do 
ficheiro. Uma vez incorporado o ficheiro na aplicação, verá as datas equivalentes à sua zona 
horária local. 

• Mostrar diálogo de selecção de zona horária: active ou desactive esta opção se pretender que 
a aplicação volte a mostrar este diálogo ou não. Se desactivar a opção, a aplicação recordará 
a última zona horária seleccionada e aplica-la-á automaticamente aos ficheiros seguintes que 
tenham datas em formato LTC. 

Adicionalmente, pode activar ou desactivar a opção “Mostrar a selecção de zona horária” a partir do 
menu geral para mostrar ou não o diálogo de selecção de zona horária.  

 
A funcionalidade de conversão de zona horária também se aplica a alguns dispositivos que trabalham 
com transferência de ficheiros, como são o AR6 ou CIRE. 
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6.4. Modificar ou eliminar ficheiros 
Uma vez adicionados ficheiros em PowerVision Plus pode modificar o seu nome ou eliminá-los. 
Para modificar o nome de um nó de ficheiro, seleccione-o e aceda à opção “Modificar” através do 
menu “Configuração” o premindo sobre o nó de ficheiro com o botão direito do rato e seleccionando a 
opção no menu pop-up. 
Em seguida, será mostrado o diálogo seguinte: 

 
Com este diálogo pode modificar o nome do nó de ficheiro para o que desejar. Tenha em conta que o 
nome deve ser único em toda a aplicação, ou seja, para qualquer nó na árvore de dispositivos.  
Se inserir um nome já existente será mostrada a seguinte mensagem: 

 
Para eliminar um ficheiro, seleccione o nó ou os nós de ficheiro que desejar eliminar e seleccione a 
opção “Eliminar” no menu “Configuração” do menu principal ou no menu pop-up do nó premindo sobre 
este com o botão direito do rato. 
Também pode eliminar seleccionando os nós e premindo a tecla “Suprimir”. 
Em seguida, ser-lhe-á pedida confirmação para eliminar o nó ou os nós seleccionados. Para continuar 
com a eliminação, prima o botão “Sim” ou, caso contrário, prima “Não” ou prima a tecla “Escape”. 
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6.5. Tabela de cabeçalho do ficheiro 
Através de uma tabela de cabeçalho de ficheiro pode ver os parâmetros gerais do ficheiro como o 
número de registos, o número de variáveis, relações de transformação, etc. 
Para aceder a esta tabela, seleccione o nó do ficheiro que desejar visualizar. Ao seleccionar o nó na 
árvore de dispositivos serão activadas as propriedades no painel direito. 

 
Para aceder à tabela de cabeçalho do ficheiro prima sobre o botão “Informação de cabeçalho” no 
painel direito. 
Em seguida, será mostrada a tabela com a informação de cabeçalho desse ficheiro. 

 
Tabela de cabeçalho de um ficheiro STD 
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6.6. Como realizar tabelas ou gráficos 
Para poder analisar os dados de um ficheiro, pode realizar gráficos ou tabelas como se se tratasse de 
mais um dispositivo.  
Se pretende criar uma tabela ou gráfico de um ficheiro em concreto, prima o botão “Tabela” ou 
“Gráfico” na barra de ferramentas. Em seguida, será mostrado um diálogo com os dispositivos e 
ficheiros disponíveis. 
Também pode realizar uma tabela ou gráfico, seleccionando o nó correspondente na árvore de 
dispositivos e premindo o botão “Tabela” ou “Gráfico” da barra de ferramentas. 
Para mais informações sobre como visualizar tabelas ou gráficos, consulte o capítulo 6 “Tabelas e 
gráficos”. 
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7. Tabelas e gráficos 

7.1. Realizar um gráfico 
Uma das ferramentas mais potentes da PowerVision Plus é a possibilidade de realizar gráficos das 
variáveis dos equipamentos (tendências). Para aceder a esta vista, podemos fazê-lo através da opção 
de menu “Vistas”, em seguida “Estudo” e finalmente “Gráfico” ou directamente a partir do botão 
“Gráfico” da barra de ferramentas.  
Tipicamente, para elaborar um gráfico é necessário escolher que variáveis de que dispositivos vão 
fazer parte do mesmo. Assim, ao aceder à opção “Gráfico”, seja a partir do menu principal ou a partir 
da barra de ferramentas, aparecerá em primeiro lugar um diálogo que nos permitirá seleccionar o 
dispositivo do qual queremos escolher as variáveis que farão parte do gráfico. 

 
Diálogo de selecção de um dispositivo 

Numa primeira selecção, apenas podemos escolher variáveis do mesmo dispositivo para realizar o 
gráfico; posteriormente poderemos adicionar variáveis de outros dispositivos ao mesmo (mais à frente 
explicaremos como). Se acedemos à opção de “Gráfico” enquanto estamos na vista de monitorização 
de um dispositivo, a aplicação entenderá que queremos fazer um gráfico do dispositivo que está a ser 
visualizado e saltará o ecrã anterior. 
Consoante o dispositivo escolhido, a seguir aparecerá o ecrã de selecção do tipo de gráfico. 

 
Diálogo de selecção do tipo de gráfico 
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Uma vez seleccionado o tipo de gráfico, aparecerá o ecrã de selecção das variáveis. 

 
Diálogo de selecção de variáveis para elaborar um gráfico padrão aplicado de um CVM-K2 Ethernet 

Aqui escolheríamos as variáveis que queremos que façam parte do gráfico. Este ecrã dependerá do 
dispositivo e do tipo de gráfico que queremos. 
Se seleccionamos um tipo de gráfico que não seja padrão, por exemplo, um gráfico de harmónicas, 
encontraríamos um ecrã de selecção de variáveis parecido com o seguinte: 

 
Diálogo de selecção de variáveis de harmónicas 

Finalmente, uma vez realizada a selecção das variáveis que pretendemos visualizar, aparecerá a vista 
de gráfico com a representação das variáveis em questão. O sistema escolherá automaticamente o 
período de representação e o agrupamento dos dados, os quais poderão, evidentemente, ser 
mudados a posteriori. Mais adiante, explicaremos o que significam ambos os conceitos e como 
podem ser modificados. Cabe destacar que o agrupamento escolhido é a semana e o período é, 
tipicamente, 30 minutos. Igualmente, são escolhidos alguns tipos de representações por defeito (linha, 
barras, etc.), assim como cores e uma distribuição das variáveis em eixos e zonas em função das 
variáveis representadas.  
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Estas características podem todas ser modificadas posteriormente à vontade e explicaremos mais à 
frente o que significam e como se modificam. 

 
Gráfico de uma variável padrão 

Como pode ver-se, um gráfico típico é composto por uma série de características comuns: 
• Título: Situado na parte superior, é um texto que descreve o gráfico que estamos a visualizar. 

Tipicamente encontramos o nome dos dispositivos dos quais fazem parte as variáveis que 
estamos a visualizar. Pode conter várias linhas de texto, de forma que podem representar-se 
subtítulos. 

• Zonas de representação: Trata-se das zonas onde visualizamos os dados. Tipicamente, um 
gráfico costuma ser composto por uma zona, como no exemplo anterior, mas podem haver 
várias, cada uma abaixo da seguinte. Cada zona é composta por características comuns: 

o Legenda: Oferece informação geral sobre as variáveis que são representadas na 
zona. Esta informação pode ser a cor da variável, o tipo de representação, o título do 
gráfico e, nalguns casos, um valor indicando alguma característica da variável para a 
representação actual (por exemplo, é típico ver nas variáveis de energia um valor com 
o acumulado de todos os valores visíveis). 

o Eixo dos Y: Oferece informação sobre as unidades das variáveis que são 
representadas neste eixo e o intervalo de valores que estão a ser visualizados. Num 
primeiro momento, o intervalo é calculado de forma que caibam todos os valores de 
todas as variáveis incluídas nesse eixo. Tipicamente, uma zona tem um eixo dos Y, 
embora este possa ser modificado pelo utilizador como veremos mais à frente. 

o Eixo dos X: Tipicamente, este é o eixo de tempo e está situado na parte inferior da 
zona de representação. Nele podemos ver que intervalo de tempo está a ser 
representado. Normalmente, são representados intervalos de tempo predefinidos (dia, 
mês, etc.) mas o utilizador pode escolher o que mais lhe convier, como veremos mais 
à frente. Igualmente, existem tipos de gráfico nos quais este eixo não representa 
tempo e, nesse caso, indicará as unidades que está a representar e que intervalo de 
valores contém. 
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o Zona de desenho: Contém o gráfico propriamente dito, que representa as variáveis 
da zona em questão. Existe uma zona de desenho por cada zona de representação.  

• Barra de ferramentas: Contém uma série de acções típicas que podem realizar-se sobre o 
gráfico. Segundo o tipo de gráfico, conterá mais ou menos opções. As acções típicas são as 
de ir para o intervalo anterior, ir para o seguinte, ir para um intervalo definido pelo utilizador, 
agrupar segundo um intervalo predefinido ou modificar o período de agrupamento. 

Um gráfico qualquer encontra-se sempre no que se denomina “modo de funcionamento”, o qual 
determina o comportamento da zona de desenho em relação ao uso do rato sobre a mesma. Existem 
quatro modos de funcionamento possíveis: 

• Modo Zoom: Permite realizar ampliações de uma parte do gráfico. Acede-se a este modo 
através da tecla F1 ou da opção correspondente do menu de contexto do gráfico. 

• Modo Pan: Permite deslocar a janela actual com o rato, arrastando e soltando. Este modo 
apenas está disponível se antes se tiver realizado um Zoom e se se aceder ao mesmo 
através da tecla F1 ou da opção correspondente do menu de contexto do gráfico. 

• Modo Tooltip: Permite ver os valores das variáveis na posição do cursor do rato. Acede-se a 
este modo através da tecla F3 ou da opção correspondente do menu de contexto. 

• Modo Lupa: Permite ver ampliada a zona por baixo do cursor do rato numa janela diferente. 
Acede-se a este modo através da tecla F4 ou da opção correspondente do menu de contexto. 

 
Menu de contexto de um gráfico 

 
7.1.1. Modo Zoom 

O modo zoom permite-nos fazer ampliações de uma parte da zona de desenho através do rato. 
Quando estamos neste modo, o cursor do rato tem o aspecto de uma lupa. 

 
Como pode ver-se, o cursor indicar-nos-á se estamos sobre uma zona na qual é possível iniciar uma 
ampliação do gráfico ou não (tipicamente por nos encontrarmos fora do desenho). Para iniciar uma 
ampliação, é necessário clicar com o botão esquerdo do rato sobre o ponto do desenho que 
queremos que seja um dos cantos da nova janela de visualização e, sem soltar o botão, mover o rato 
até o ponto do desenho que queremos que seja o canto oposto da referida janela. 
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É interessante ver como, enquanto vamos deslocando o rato, aparecem linhas descontínuas que 
indicam qual será a nova janela de visualização se soltamos o botão nesse momento. Do mesmo 
modo, o cursor informar-nos-á se a janela que estamos a seleccionar não for válida como nova janela 
de visualização através de uma alteração no aspecto do cursor do rato. 

 
Isto pode dever-se a ser demasiado pequena, estreita ou larga, tanto em unidades de janela (pixéis) 
como em unidades de variáveis, tanto no eixo dos X como no eixo dos Y. Assim, por exemplo, se 
temos uma variável com um período de uma hora não nos será permitido fazer uma ampliação de 
uma zona do desenho com menos de uma hora no eixo dos X. 

 
Realização de uma ampliação de uma zona do desenho em modo Zoom 

Ao largar o botão esquerdo do rato, aceitamos a janela descontínua como nova janela de 
visualização. Automaticamente será executada a acção e poderemos ver a zona ampliada que 
tínhamos escolhido. 

 
Gráfico com a ampliação de uma zona concreta 
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O processo pode repetir-se tantas vezes quantas se desejar, sempre que o sistema o permitir. A 
realização de uma ampliação activa o “modo de Pan”, que veremos mais à frente, assim como as 
opções do menu de contexto de “Remover o último zoom” e “Sem zoom”. 
A opção de “Remover o último zoom” permite regressar à ampliação imediatamente anterior, ou seja, 
a visualização a partir da qual se realizou a ampliação actual enquanto que a opção de “Sem zoom” 
permite desfazer todas as ampliações de vista. 
A ampliação de um gráfico com várias zonas de visualização tem algumas particularidades que vale a 
pena comentar. Se ampliarmos um gráfico deste tipo, podemos observar como aparecem não só 
zonas delimitadas com linhas descontínuas na zona de visualização na qual estamos a realizar a 
ampliação, como também aparecem nas demais, seleccionando o mesmo intervalo X (usualmente de 
tempo). 

 
Ampliação num gráfico com várias zonas de representação seleccionando na primeira zona 

Este comportamento é o que está definido por defeito, dando-se prioridade à conservação em todas 
as zonas do mesmo eixo dos X (costuma ser útil para comparar valores das mesmas datas ou 
intervalos e, por tanto, não se aplica se os eixos X forem diferentes, de forma que apenas são 
incluídos na ampliação das zonas com eixos dos X iguais, mesmo que não sejam consecutivos). 
Observe que quando a ampliação é feita entre mais do que uma zona, todas as novas selecções são 
horizontais. 
É possível modificar o comportamento do “modo Zoom” variando a política anteriormente comentada, 
utilizando as teclas “Control” ou “Maiúsculas” (Shift) enquanto se está a seleccionar a nova janela de 
visualização. 
A tecla “Control” faz com que a selecção inclua apenas a zona na qual se está a realizar a ampliação, 
pelo que se o gráfico for composto por uma única zona este modificador não tem efeito. Se a 
ampliação estiver a ser realizada entre duas zonas diferentes (uma esquina da nova janela está numa 
zona e a outra numa diferente), faz com que apenas sejam incluídas as zonas que estão entre ambas. 
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Por exemplo, se iniciamos a ampliação na primeira zona e acabamos na segunda apenas se ampliam 
estas duas zonas e não a terceira. Um efeito curioso provocado por este modo é que podem aparecer 
zonas com eixos dos X diferentes. Além disso, este comportamento não tem em conta se os eixos 
dos X são iguais ou não, forçando sempre a ampliação independentemente desse dado e permitindo 
portanto a ampliação de duas zonas com eixos dos X diferentes, coisa que seria impossível com o 
comportamento por defeito. 

 
Gráfico com zonas com eixo dos X diferentes (a primeira zona tem um eixo dos X diferente das outras 

duas) 

A tecla “Maiúsculas” (Shift) faz com que a ampliação afecte unicamente o eixo dos X, incluindo na 
zona na qual está a ser realizada a ampliação, mas mantém a ampliação de todas as zonas mantendo 
o eixo dos X como no comportamento por defeito. Note-se que, no caso de o gráfico ser composto por 
uma única zona, esta alteração de comportamento faz com que a selecção da nova janela de 
visualização não afecte o eixo dos Y. 
A combinação de ambos os comportamentos, premindo ao mesmo tempo a tecla “Control” e a tecla 
“Maiúsculas” (Shift) permitir-nos-á ampliar, em gráficos com mais de uma zona de representação, 
uma única zona apenas em função de seu eixo dos X. O utilizador pode combinar livremente os 
diversos comportamentos em sucessivas ampliações. 
7.1.2. Modo Pan 

O “modo Pan” está disponível quando existe alguma ampliação já realizada e permite-nos deslocar a 
janela de visualização através da técnica de arrastar e soltar. Quando estamos neste modo, o cursor 
tem o aspecto de uma mão. 

 
Como pode ver-se, o cursor indicar-nos-á se estamos sobre uma zona na qual é possível iniciar um 
deslocamento da janela de visualização o não (tipicamente por nos encontrarmos fora da zona de 
desenho).  
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Para iniciar um deslocamento, é necessário fazer clique com o botão esquerdo do rato sobre o ponto 
do desenho que queremos usar como âncora e, sem soltar o botão, mover o rato até que tenhamos 
movido a janela até ao local pretendido. Observe que a janela se move em tempo real com o 
movimento do rato. 
É interessante ver que quando a âncora estiver posicionada, o cursor do rato mudará para indicar-nos 
que estamos em condições de mover a janela de visualização. 

 
O deslocamento é limitado pelas margens da janela de visualização antes de realizar a primeira 
ampliação; portanto, se estivermos a ver uma semana de dados, não poderemos deslocar-nos até à 
semana anterior ou seguinte através da opção de pan nem tão pouco acima da margem superior do 
eixo dos Y nem abaixo da margem inferior do mesmo eixo. 
Quando temos um gráfico com mais de uma zona de visualização, o modo pan estabelece por defeito 
um comportamento pelo qual devem deslocar-se todas as zonas com o mesmo eixo dos X que o da 
zona na qual se estabelece a âncora. É possível modificar este comportamento através da tecla 
“Control”, pois se mantivermos premida esta tecla enquanto deslocamos a janela indicamos ao 
programa que deve deslocar unicamente a janela sobre a que se estabeleceu a âncora. Isto fará com 
que os eixos dos X deixem de estar igualados. 
7.1.3. Modo Tooltip 

O “modo Tooltip” permite-nos ver os valores das variáveis situadas mais perto do cursor relativamente 
ao eixo dos X. Estes valores são actualizados instantaneamente à medida que movemos o cursor do 
rato. Quando estamos neste modo, o cursor tem o aspecto de uma mão. 

 
O comportamento deste modo define que sejam mostrados os valores mais próximos da posição do 
rato relativamente ao eixo dos X de todas as zonas que partilham o mesmo eixo dos X. 

 
Gráfico em modo Tooltip 
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Como pode ver-se, para cada zona de representação com o mesmo eixo dos X mostra-se uma janela 
com o valor do eixo dos X (tipicamente a data) e a informação relativa às variáveis que estão 
representadas nessa posição X (tipicamente o nome da variável, o seu valor e a suas unidades). 
Pode modificar o comportamento deste modo através da tecla “Control”, de forma que seja mostrada 
unicamente a janela de informação da zona sobre a qual se encontra o cursor do rato em cada 
instante. 
Em gráficos com elevada densidade de valores pode dar-se o caso de vários valores com diferentes 
coordenadas X de uma variável caírem na mesma posição do rato. Neste caso, existirão valores que 
não estarão acessíveis através do movimento do cursor do rato. Para aceder a todos os valores sem 
omitir nenhum, podemos mover a janela de visualização de valores através das teclas de cursor 
(esquerda ou direita), permitindo-nos estas teclas deslocar-nos para o valor imediatamente anterior ou 
imediatamente posterior ao actual, mesmo que esteja desenhado na mesma posição do ecrã. 
Nalguns tipos de gráficos, pode dar-se a situação de na mesma coordenada X existir mais de um 
valor da mesma variável; isto não sucede se o eixo dos X for de tempo, mas pode suceder noutros 
casos, como por exemplo no gráfico de duração de eventos, que veremos mais adiante. Nestes casos 
serão mostrados o valor máximo e mínimo de cada variável nessa coordenada X.  
7.1.4. Modo Lupa 

O “modo Lupa” permite-nos ver uma ampliação numa janela diferente da zona em redor da posição 
do rato. A janela de ampliação actualiza-se instantaneamente à medida que movemos o cursor do 
rato, mostrando sempre a zona em redor do mesmo. 
Se, ao entrar no modo Lupa, o cursor ficar situado sobre a zona de representação, aparecerá 
automaticamente a janela de ampliação e na zona de desenho poderá ver-se um quadrado ponteado 
indicando a zona que está a ser ampliada, que representa o cursor do rato e que podemos mover a 
nosso gosto, visualizando-se automaticamente a ampliação na janela sobreposta. 

 
Gráfico em modo zoom com uma zona ampliada 
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Se sairmos da zona de representação desaparecerá a janela de ampliação e, ao voltar a entrar na 
mesma, o cursor do rato terá o seguinte aspecto: 

 
Isto indicar-nos-á que estamos em modo Lupa e que podemos activar a janela de ampliação quando 
desejarmos (clicando com o botão esquerdo do rato). Logicamente, a janela de ampliação pode ser 
redimensionada e posicionada onde desejarmos, como qualquer outra janela. 
Outra possibilidade é a de variar o tamanho da zona quadrada em redor do cursor do rato que 
queremos ampliar. Isto pode ser realizado através da roda do rato ou, em caso de que o rato não ter 
esta função, através das teclas “+” (zona quadrada maior) e “-” (zona quadrada menor). 
7.1.5. Barra de ferramentas 

Os gráficos têm sempre uma barra de ferramentas na parte inferior que permite realizar uma série de 
acções relacionadas com os dados a mostrar. 

 
As opções típicas disponíveis na barra de ferramentas são: 

• Anterior: Permite aceder ao intervalo de dados anterior. Tipicamente o intervalo de dados 
anterior depende do agrupamento dos dados, pelo que, se temos os dados agrupados por 
dias ao ir para o intervalo anterior, veremos os dados do dia anterior ao que se está a 
visualizar. Há tipos de gráfico nos quais o agrupamento não tem sentido, uma vez que estão a 
ser visualizados valores de uma data concreta (por exemplo nos gráficos de harmónicas do 
QNA); neste caso, ao fazer clique nesta opção veremos os dados correspondentes à data 
imediatamente posterior à actual que contiver dados. 

• Seguinte: Permite aceder ao intervalo de dados seguinte. Tipicamente o intervalo de dados 
anterior depende do agrupamento dos dados, pelo que, se temos os dados agrupados por 
dias ao ir para o intervalo anterior, veremos os dados do dia anterior ao que se está a 
visualizar. Há tipos de gráfico nos quais o agrupamento não tem sentido, uma vez que estão a 
ser visualizados valores de uma data concreta (por exemplo nos gráficos de harmónicas do 
QNA); neste caso, ao fazer clique nesta opção veremos os dados correspondentes à data 
imediatamente seguinte à actual que contiver dados. 

• Ir para: Permite consultar os dados pertencentes a um intervalo de tempo definido pelo 
utilizador. Há gráficos nos quais não faz sentido especificar um intervalo, pelo que o que 
permite é indicar a data concreta que queremos consultar (gráfico de harmónicas em QNA). 

 
Diálogo de selecção do intervalo de dados a visualizar 
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• Agrupado por: Permite modificar o agrupamento dos dados. O agrupamento não é mais do 
que o intervalo de dados que queremos visualizar. Tipicamente, existem cinco agrupamentos 
predefinidos: dia, semana, mês, trimestre e ano. 

 
Menu de selecção de “Agrupado por” 

• Período: Permite especificar o período do qual queremos ver os dados. Cada dispositivo pode 
ser configurado para guardar os dados a cada tempo determinado, sendo este período 
tipicamente de 10 ou 15 minutos. Através desta opção, é possível indicar que desejamos ver 
os dados com um período diferente, que deverá ser sempre maior que o definido pelo 
dispositivo. Note-se que há uma opção “Automático”; esta opção permite-lhe indicar ao 
programa que escolha o período que mais se adapte ao agrupamento seleccionado. 

 
Menu de selecção do período 

Note-se que há gráficos especiais nos quais as duas últimas opções (“Agrupado por” e “Período”) não 
têm sentido e, portanto, não estarão disponíveis. 
 
7.1.6. Propriedades do gráfico 

É possível configurar muitos mais aspectos da representação através da opção de “Propriedades” do 
gráfico. Podemos aceder a esta opção através do menu “Opções” principal, submenu “Propriedades” 
ou directamente através do botão de “Propriedades” da barra de ferramentas principal. 
Suponhamos que elaborámos um gráfico das variáveis de tensão das três fases mais a distorção de 
tensão na fase um mais a corrente das fases um e dois de um equipamento de medição QNA. A 
aplicação proporcionar-nos-á uma vista de gráfico com a configuração por defeito, isto é, um gráfico 
agrupado por semana, posicionado na semana actual, com período de 30 minutos, com três zonas de 
representação (uma na qual são colocadas as três tensões, outra onde se coloca a distorção e uma 
última onde se colocam as duas correntes), etc. 
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Gráfico com variáveis de um QNA 

Para modificar as propriedades do gráfico acederemos à opção comentada anteriormente e aparecerá 
uma janela com o seguinte aspecto: 

 
Diálogo de propriedades de um gráfico 

 
Esta janela permitir-nos-á realizar as seguintes modificações sobre um gráfico: 

• Modificar a representação de cada variável (linhas, barras e pontos) 
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• Modificar a cor de cada variável 

• Modificar as margens do eixo dos Y. 

• Eliminar zonas, eixos e variáveis. 

• Adicionar zonas, eixos e variáveis. 

• Modificar a distribuição das zonas, eixos e variáveis. 

Como pode ver-se na janela anterior mostra-se uma representação esquemática das variáveis 
representadas e a sua organização em zonas e eixos. Ao mover o rato sobre esta representação, irão 
sobressaindo aqueles elementos que podemos modificar, ou seja, as variáveis, os eixos e as zonas. 

 
Seleccionada uma variável, com um clique acedemos à modificação das propriedades da mesma 

Se quisermos modificar, por exemplo, as propriedades de representação da variável de distorção de 
tensão na fase 1, posicionamo-nos sobre ela e fazemos clique com o botão esquerdo do rato. 

 
Diálogo de configuração da apresentação de uma variável 

Este ecrã permitir-nos-á configurar o tipo de representação (Líneas, barras ou pontos), a cor, o estilo 
de línea (apenas no caso de seleccionar o tipo de representação em forma de líneas), o estilo do 
ponto (apenas no caso de seleccionar o tipo de representação em forma de pontos) e a espessura da 
línea (apenas no caso de seleccionar o tipo de representação em forma de líneas). 
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No caso de termos seleccionado o tipo de representação em linhas, poderemos escolher o estilo da 
mesma entre cinco possíveis: contínua, descontínua, ponteada, descontínua-ponteada e descontínua-
dupla-ponteada. 

 
Selecção do estilo da linha 

Também poderemos escolher a espessura da linha. 

 
Selecção da espessura da linha 

Se o tipo de representação que temos seleccionado é o de pontos, poderemos seleccionar o tipo de 
pontos. 

 
Selecção do tipo de pontos 

Suponhamos que no exemplo modificamos a representação da variável para barras e que mudamos a 
cor para um lilás intenso. Note-se que é possível modificar a cor para qualquer tipo de representação 
clicando com o botão esquerdo do rato sobre o quadro da cor. 

 
Selecção do tipo de representação de barras com cor lilás 

Esta selecção reflectir-se-á no ecrã das propriedades do gráfico. 
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Alteração nas propriedades de representação de uma variável 

Uma última propriedade que podemos modificar de uma variável é a sua posição na globalidade do 
gráfico. Para realizar esta alteração, simplesmente temos que arrastar a variável que desejamos 
modificar para a sua nova localização. Enquanto arrastramos a variável, seremos informados das 
posições nas quais podemos “soltar” a variável e nas quais não podemos fazê-lo, através de 
quadrados verdes ou vermelhos. Assim, não poderemos “soltar” uma variável sobre outra variável 
(não tem sentido) ou sobre um eixo (com fundo branco) que tenha unidades diferentes das da variável 
que estamos “a soltar”. Podemos, em alternativa, “soltar” a variável sobre uma zona qualquer 
(incluindo sobre a mesma zona mas noutra posição), sobre um eixo que tenha as mesmas unidades 
que a variável que estamos “a soltar” (incluindo dentro do mesmo eixo, mas noutra posição) ou “fora”, 
ou seja, entre zonas, sobre a primeira zona ou sob a última. 
Se “soltamos” a variável sobre um eixo com as mesmas unidades a variável será adicionada ao 
referido eixo, na ordem pela qual a tivermos inserido. A ordem na qual são colocadas corresponde à 
ordem com que são pintadas, de forma que a última variável de um eixo é a que foi pintada no último 
local e, portanto, a que será representada sobre as demais (e portanto pode ocultar as restantes). 
Pode ser útil colocar as variáveis com representação de barras nos primeiros lugares já que de outra 
forma ocultarão quase por completo às restantes. 
Se “soltamos” a variável sobre uma zona, será criado um novo eixo nessa zona. Este novo eixo 
partilhará a zona de desenho com os demais eixos da zona e será pintado na ordem em que o 
tivermos “soltado”. 
Se “soltamos” a variável “fora” será criada uma zona com um eixo nessa posição. Há que ter em 
conta que, se a variável era a única no seu eixo, este eixo será eliminado e se, além disso, esse eixo 
era o único na sua zona, essa zona será também eliminada. Também podemos soltar essa variável 
na reciclagem, situada na parte inferior do ecrã de propriedades do gráfico; esta acção elimina a 
variável do gráfico. No exemplo apresentado, vamos mover a variável de distorção na zona na qual se 
encontram as correntes, na parte superior para que seja pintada na primeira posição. 
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Deslocamento de uma variável dentro de outra zona 

Com isto conseguiremos criar um novo eixo dentro da zona na qual se encontravam as correntes. 
Observe-se que a zona na qual se encontrava a variável desapareceu e, portanto, agora o gráfico 
conteria duas zonas. Observe-se também que, na segunda zona, é pintado primeiro o eixo da 
distorção e portanto a variável de distorção da fase 1 e depois o da corrente, primeiro a fase 1 e a 
seguir a fase 2. 
No caso presente, obteríamos um gráfico como o que se segue: 

 
Gráfico com duas zonas e dois eixos numa zona 
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Os eixos de um gráfico também podem configurar-se através da janela de propriedades. Para tal, 
uma vez na referida janela, deveremos fazer clique sobre o eixo que queremos configurar e aparecerá 
uma janela como a seguinte: 

 
Janela de configuração de um eixo 

Podemos ver que esta janela permitir-nos-á forçar os valores dos limites do eixo na sua coordenada 
Y. Por defeito, o motor gráfico define certos limites que permitam mostrar todos os valores da variável, 
embora seja possível modificá-los manualmente através desta opção. No exemplo presente, vamos a 
forçar o valor limite Y mínimo do eixo no qual se encontram as tensões das três fases a zero. 

 
Propriedades com o limite mínimo de um eixo forçado 

Observe-se que nas propriedades do eixo podem ver-se as unidades, o equipamento ao qual 
pertencem as variáveis entre parêntesis (sempre que apenas existam variáveis de um dispositivo) e 
os limites do eixo dos Y (o valor mínimo e o máximo, em negrito se este valor é forçado pelo 
utilizador). 
Tal como nas variáveis, os eixos podem redistribuir-se pelo método de arrastar e largar. O 
funcionamento é idêntico ao de arrastar e largar uma variável. Assim, pode soltar-se um eixo sobre 
outro com as mesmas unidades, sobre outra zona (o sobre a mesma zona na qual se encontra mas 
noutra posição), “fora” ou na reciclagem (apagando-se todas as variáveis que contém). 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

150 

 
Gráfico no qual forçámos o limite inferior de um eixo dos Y 

 
Finalmente, a única configuração das zonas que podemos modificar é a sua posição. Assim, tal como 
nas variáveis e nos eixos, uma zona pode arrastar-se para outra posição, embora apenas dentro de 
outra, “fora” ou para a reciclagem (apagando-se todos os eixos e variáveis que contém). 

 
Uma das possibilidades mais interessantes que nos é oferecida pelo ecrã de propriedades é a de 
adicionar novas variáveis ao gráfico. Faremos isto clicando sobre o botão com o sinal “+” situado em 
baixo à esquerda. 

 
Aparecerão então as janelas de selecção de equipamentos e de variáveis, permitindo-nos agregar 
outras variáveis, incluindo de um dispositivo diferente. No exemplo adicionaremos uma variável de 
tensão da fase 1 de outro equipamento. 
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Adição de uma variável de outro dispositivo 

Observe-se que a informação do dispositivo desapareceu do eixo e aparece em cada variável, uma 
vez que agora não existem variáveis de um único dispositivo representadas. A nova variável (ou as 
novas, se tivermos escolhido várias) organizam-se em novas zonas no final e os limites dos novos 
eixos são desconhecidos, uma vez que ainda não foram carregados os dados, algo que pode ser 
forçado pelo utilizador. 
No exemplo arrastraremos a nova variável sobre o eixo da primeira zona, em concreto sobre a parte 
superior do eixo, ficando a nova variável como a primeira da lista. Observe-se como herda os limites 
do eixo no qual a soltámos. 

 
Variável de dispositivos diferentes no mesmo eixo 
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Observe-se que a informação do dispositivo desapareceu do eixo e aparece em cada variável, uma 
vez que agora não existem variáveis de um único dispositivo representadas. A nova variável (ou as 
novas, se tivermos escolhido várias) organizam-se em novas zonas no final e os limites dos novos 
eixos são desconhecidos, uma vez que ainda não foram carregados os dados, algo que pode ser 
forçado pelo utilizador. 
No exemplo arrastraremos a nova variável sobre o eixo da primeira zona, em concreto sobre a parte 
superior do eixo, ficando a nova variável como a primeira da lista. Observe-se como herda os limites 
do eixo no qual a soltámos. 

 
Ao fazer clique sobre este botão, o programa decidirá se existem problemas de visualização quanto 
às cores das variáveis e alterará as que considerar oportunas. 

 
Alteração automática inteligente de cores 

7.1.7. Imprimir um gráfico 

O utilizador poderá a qualquer momento imprimir o gráfico actual através da opção “Imprimir” no menu 
“Opções” do menu principal ou a partir do botão “Imprimir” da barra de ferramentas superior.  
7.1.8. Exportar um gráfico 

O utilizador poderá a qualquer momento exportar o gráfico que está a visualizar para um ficheiro em 
formato PNG. Para tal, deverá aceder à opção “Exportar” no menu de “Opções” do menu principal.  
Tenha presente que, ao exportar um gráfico, isso é realizado com fundo em branco para facilitar a 
inclusão do mesmo em relatórios, estudos, etc. 
7.1.9. Tipos de gráfico 

Até agora vimos o tipo padrão de gráfico, ou seja, um gráfico que consta de uma série de zonas e 
onde cada zona tem um eixo dos X que é um intervalo de tempo, enquanto que o eixo dos Y 
corresponde a valores das variáveis. Todavia, existem alguns tipos de gráficos que têm certas 
características diferenciadas. 
Um gráfico especial seria o gráfico de harmónicas. Este gráfico é proporcionado por aqueles 
equipamentos que calculam variáveis de harmónicas, seja de tensão ou de corrente. Assim, por 
exemplo, podemos encontrar este tipo de gráfico em equipamentos QNA, entre outros, que pode 
proporcionar a decomposição harmónica tanto de tensão como de corrente em cada uma das fases. 
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Gráfico de harmónicas 

Este tipo de gráfico tem algumas características especiais: 
• Subtítulo: No subtítulo, por baixo do título do gráfico, indica a data à qual pertence a 

decomposição harmónica que está a ser visualizada. 

• Eixo dos X: O Eixo dos X não representa o tempo, mas sim o número de harmónica. 
Portanto, carece de unidades. 

• Barra de ferramentas: A barra de ferramentas é composta unicamente por 3 botões que nos 
permitrão deslocar-nos para os restantes registos, ou seja, permitir-nos-ão deslocar-nos até 
para o registo anterior, para o seguinte ou ir directamente para o registro mais próximo de 
uma data indicada pelo utilizador (opção “Ir para”). 

• Propriedades: As propriedades configuráveis deste tipo de gráfico são as mesmas que com 
um gráfico padrão, com a única diferencia de que apenas se poderão adicionar variáveis de 
equipamentos que contenham este tipo de variáveis. 

• Representação em barras: Como característica especial, este gráfico adopta as barras como 
representação por defeito, embora possa configurar-se a posteriori. 

Outro gráfico de características especiais é o gráfico de forma de onda, gerado pelos equipamentos 
QNA, que pode proporcionar uma captura da forma de onda tanto de tensão como de corrente em 
cada uma das fases. 
As características deste gráfico são muito parecidas com as do gráfico de harmónicas. As únicas 
diferencias são que as unidades do eixo dos X são milissegundos e que a representação por defeito é 
em linhas. Apenas poderão adicionar-se a este tipo de gráfico variáveis deste tipo, ou seja, formas de 
onda. 
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Gráfico de forma de onda de um QNA 

Outro gráfico especial é o gráfico de duração de eventos. 

 
Gráfico de duração de eventos do QNA 
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Este tipo de gráfico realiza uma representação dos eventos de tensão registados num período de 
tempo, organizados segundo a sua duração. Este gráfico tem algumas particularidades: 

• Eixo dos X: O eixo dos X representa a duração em milissegundos. 

• Intervalo de representação: São representados os eventos de um intervalo de tempo que é 
configurável pelo utilizador. 

• Barra de ferramentas: A barra de ferramentas permite-nos mover-nos através dos intervalos 
de tempo, assim como definir um intervalo de tempo novo, seja predefinido ou totalmente 
configurável pelo utilizador. 

• Representação: A representação escolhida por defeito é em pontos, embora possa ser 
modificada à vontade. 

• Tooltip: É típico ver neste tipo de gráfico uma tooltip um tanto especial, indicando o número 
de valores dessa variável que há exactamente nesse ponto e entre que valores se encontram, 
já que é usual que se repitam muitos valores com uma duração determinada. 

• Subtítulo: De modo diferente do gráfico de harmónicas e do em forma de onda, aqui o 
subtítulo indicar-nos-á o intervalo de tempo que estamos a visualizar. 

• Adição de novas variáveis: Apenas poderão adicionar-se variáveis do tipo que estamos a 
visualizar, ou seja, duração de eventos. 

Outro gráfico um tanto particular é o de histórico de eventos. 

 
Gráfico de histórico de eventos 

Este gráfico é, basicamente, equivalente a um gráfico padrão, com todas as características do 
mesmo. A única diferencia é que cada evento é representado como um ponto mais uma linha 
horizontal cujo comprimento equivale à duração do evento representado. 
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Normalmente, os valores de eventos deste gráfico mostram-se acompanhados das tensões nominais. 
Em ambos casos, as unidades são expressas em percentagem da nominal. Também é possível 
adicionar qualquer outro tipo de variável padrão. 
O último tipo especial de gráfico é o gráfico de tensões eficazes de semi-ciclo. 

 
Gráfico de tensões eficazes de semi-ciclo 

Este tipo de gráfico representa a evolução da tensão num curto período em intervalos de semi-ciclo. 
Estas capturas são realizadas em resposta à captura de um evento nesse instante. 
Trata-se de um gráfico muito parecido com o de formas de onda, com a única diferencia de que o eixo 
dos X é composto por datas datas como num gráfico padrão, já que as capturas desses valores de 
semi-ciclo serão realizadas precisamente nesse momento. 
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7.2. Realizar uma tabela 
Outra ferramenta importante da aplicação é a possibilidade de realizar tabelas de valores das 
variáveis dos equipamentos. Para aceder a esta vista, podemos fazê-lo através da opção de menu 
“Vistas”, em seguida “Estudo” e finalmente “Tabela” ou directamente a partir do botão “Tabela” da 
barra de ferramentas. É possível realizar tabelas predefinidas a partir de alguns botões definidos para 
o efeito nalguns tipos de vistas de monitorização de um dispositivo (por exemplo na vista de 
monitorização de um QNA). 
Tipicamente, para elaborar uma tabela é necessário escolher que variáveis de que dispositivos vão 
fazer parte da mesma. A selecção destas variáveis é realizada da mesma forma que para a produção 
de um gráfico. Depois de realizar a selecção que desejarmos obteremos uma tabela como a seguinte: 

 
Note-se que uma tabela de valores típica é composta por três partes: 

• Título: Normalmente, indica qual é o período de dados que estamos a visualizar, embora em 
tabelas especiais possa conter outro tipo de informação. 

• Corpo: Contém uma série de colunas com os valores assumidos por cada variável em cada 
registo. Cada coluna é uma variável e contém um cabeçalho com o título da mesma. 

• Barra de ferramentas: Como em gráfico, permite configurar o agrupamento e o período dos 
dados visualizados. 

Existe uma equivalência directa entre as tabelas e os gráficos, ou seja, existem os mesmos tipos de 
gráfico e de tabela, mostrando os mesmos valores mas de formas diferentes e, evidentemente, com 
capacidades de configuração diferentes. 
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Esta característica é aproveitada pela aplicação para deduzir que gráfico ou tabela queremos elaborar 
se nos encontramos numa visualização de gráfico ou tabela. Ou seja, se estamos a visualizar um 
gráfico e fazemos clique sobre o botão de tabela, a PowerVision Plus deduzirá que queremos ver a 
representação em forma de tabela das variáveis representadas no gráfico, mostrando essa vista de 
imediato. Igualmente, se estamos a visualizar uma tabela e pressionarmos o botão de gráfico, a 
aplicação deduzirá que queremos ver a representação gráfica das variáveis que estão a ser 
mostradas na tabela. 
O funcionamento da barra de ferramentas é totalmente equivalente ao funcionamento da mesma 
barra na vista de gráfico. 
É possível configurar alguns aspectos através da opção de “Propriedades” da tabela. Podemos 
aceder a esta opção através do menu “Opções” principal, submenu “Propriedades” ou directamente 
através do botão de “Propriedades” da barra de ferramentas principal. 

 
Janela propriedades da tabela 

Através desta janela é possível adicionar novas variáveis à tabela, da mesma forma que se adicionam 
ao gráfico, através do botão de “Adicionar”. Também é possível eliminar variáveis da tabela, 
simplesmente seleccionando as variáveis que queremos eliminar e clicando sobre o botão “Eliminar”. 
Como nos gráficos, o utilizador poderá a qualquer momento imprimir a tabela actual através da opção 
“Imprimir” no menu “Opções” do menu principal o a partir do botão “Imprimir” da barra de ferramentas 
superior. 
Também é possível exportar esta tabela através da opção “Exportar” no menu de “Opções” do menu 
principal. A exportação é realizada em formato de texto, onde cada linha de texto é uma fila da tabela 
e onde cada coluna é separada pelo símbolo “;”. 
Uma funcionalidade comum em todas as tabelas é a possibilidade de ordená-las por colunas clicando 
nas mesmas. Por defeito, as tabelas costumam aparecer ordenadas por data, normalmente a primeira 
coluna, mas é possível ordená-las por qualquer outra. Ao fazer clique sobre o título de uma coluna, 
esta é ordenada de forma ascendente, se voltarmos a clicar sobre o mesmo local ordena-se de forma 
descendente e o terceiro clique volta a deixar no formato original. 
É possível também ordenar uma coluna para, posteriormente, ordenar uma segunda em função da 
primeira. Assim, por exemplo, se temos uma coluna que representa uma espécie de categoria à qual 
pertence cada fila e outra que representa um valor numérico associado a cada fila, podemos ordenar 
primeiro pela coluna da categoria clicando no título da coluna e, a seguir, com a tecla “CTRL” premida, 
fazer clique no título da coluna que representa a magnitude (uma vez para ordem ascendente e duas 
vezes para ordem descendente). Isto ordenará a tabela por categoria e, dentro de cada categoria, por 
magnitude. 
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Os equipamentos QNA permitem realizar uma tabela especial denominada “Eventos” que permite ver 
uma lista de sucessos registados pelo equipamento. Esta tabela apenas pode ser visualizada a partir 
do botão correspondente no ecrã de monitorização do equipamento e não tem correspondência com 
nenhuma vista de gráfico. 

 
Tabela de eventos QNA 

A tabela é composta por duas colunas, sendo a primeira a da data e hora na qual ocorreu o sucesso 
enquanto que a segunda é a descrição do mesmo. 
Como pode ver-se, esta tabela não permite modificar as propriedades da mesma, nem tão pouco o 
período da variável (o qual não teria, por outro lado, qualquer sentido). É possível imprimi-la, da 
mesma forma que o resto de tabelas. 
Os gráficos especiais têm a sua equivalência em tabelas, pelo que teremos tabelas equivalentes aos 
gráficos de harmónicas, forma de onda, histórico de eventos, duração de eventos e tensões eficazes 
de semi-ciclo. 
A tabela de histórico de eventos tem a particularidade de, para cada evento, podermos visualizar 
muita informação do mesmo: 

• Tipo de evento: Um ícone no início da informação indicará se se trata de um vazio, uma 
interrupção ou uma sobretensão. 

• Valor do evento: Indica o valor mais representativo do evento. Se é uma sobretensão, este 
valor é o mais alto alcançado pelo evento, sendo nos restantes casos o mínimo alcançado. 
Expressa-se em percentagem da tensão nominal. 

• Duração: O primeiro valor dentro dos parêntesis indica a duração do evento. 

• Tensão média: Indica a tensão média do evento, expressa em percentagem da tensão 
nominal. 
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• Tensão anterior: Indica a tensão que havia antes do início do evento, expressa em 
percentagem da tensão nominal. 

 
Tabela de histórico de eventos 

A tabela de duração de eventos amostra uma lista na qual a primeira coluna contém as durações para 
as quais existem eventos no intervalo mostrado. Na margem da duração em si, indica-se o número de 
eventos do intervalo que têm essa duração (sejam de fase forem). Em cada coluna de cada variável 
indica-se o número de eventos dessa fase que têm a duração correspondente e, entre parêntesis, o 
valor do evento (se há mais de um evento nessa fase com essa duração, indica-se o valor mínimo e 
máximo dos eventos que têm essa duração nessa fase). 

 
Tabela de duração de eventos 

As tabelas de harmónicas e forma de onda mostram a mesma informação que o seu equivalente 
gráfico mas em forma de lista, embora a tabela de tensões eficazes de semi-ciclo mostre mais 
alguma informação. 
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Tabela de tensões eficazes de semi-ciclo 

Como pode ver-se, no título da tabela indicam-se os dados relativos ao evento ao qual pertence a 
referida captura, isto é, a data do evento, o tipo, a duração, o valor do mesmo, a tensão média do 
evento e a tensão anterior. 
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8. Gestão de idiomas 
Para poder modificar o idioma da aplicação, seleccione o menu “Geral” e seleccione a opção “Idioma”. 

 
No menu pop-up,. serão mostrados todos os idiomas disponíveis para a aplicação. Se premir sobre 
uma opção de idioma diferente ao seleccionado, a aplicação recargará todos os textos 
automaticamente sem reiniciar a aplicação.  
Por defeito, a PowerVision Plus recorda a última selecção de idioma, pela que na vez seguinte que 
executar a aplicação serão mostrados os textos nesse idioma. 
 

! Os idiomas disponíveis dependem da instalação.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

163 

9. Gestão de unidades e casas decimais 
A aplicação PowerVision Plus permite ao utilizador especificar que unidades e casas decimais aplicar 
na visualização de dados de dispositivos e ficheiros.  É importante salientar que esta propriedade 
serve apenas para configurar a visualização de dados em tabelas e gráficos e não tem nada que ver 
com a configuração da precisão nos equipamentos. 
As unidades e casas decimais que poderemos modificar correspondem a valores de tensão, corrente, 
potência activa (e potência aparente), potência reactiva, energia activa, energia reactiva, energia 
aparente, distorção harmónica, frequência e harmónicas. 
Para poder aceder à configuração de unidades e casas decimais aceda ao menu “Geral” do menu 
principal e seleccione a opção “Unidades”. 

 
O diálogo de configuração de unidades e casas decimais é o seguinte: 

 
Para cada tipo de variável pode configurar o valor de unidades na primeira coluna e o valor de casas 
decimais na segunda coluna. Por cada valor pode seleccionar qualquer valor disponível na lista ou 
deixar o valor predeterminado para a variável, mantendo seleccionada a opção “Por defeito”.  
Note que, para a distorção total, harmónicas e a frequência, apenas pode modificar as casas 
decimais, uma vez que as suas unidades não aplicam factor. 
Para modificar a configuração, prima o botão “Aceitar”. Deverá esperar que a aplicação actualize a 
configuração. 
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10. Actualização da aplicação 
Ao iniciar a aplicação, PowerVision Plus verifica automaticamente se a versão que tem instalada é a 
última disponível. Se tem uma versão obsoleta, a aplicação mostrar-lhe-á uma barra na parte inferior 
do ecrã com o seguinte ícone: 

 
Se premir sobre o ícone poderá aceder à página de transferências da última versão. 

 
Também pode aceder à página de transferências a partir do menu Geral e da opção Actualizações. 
Esta opção apenas é mostrada no caso de existir uma versão mais recente. 

 
Para que a aplicação possa fazer uso do serviço de verificação de actualizações, a aplicação deve ter 
acesso a uma ligação à Internet.  
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11. Apêndice 

11.1. Variáveis 
Para a utilização de referências às variáveis medidas pelos dispositivos, será necessário conhecer a 
codificação realizada pela aplicação de cada uma delas. 
A codificação básica é composta pelo nome do dispositivo e o código da variável, separados por um 
ponto. 

nome.variável 
Desta forma, a aplicação conhecerá de que variável se trata e a que dispositivo deverá pedir o valor 
da variável. 
Esta codificação (nome-variável) poderá ser utilizada nos relatórios, gráficos e tabelas. Tenha em 
conta que apenas poderão visualizar-se as variáveis que tenham sido guardadas em ficheiros de 
históricos de valores. 
Para uma melhor compreensão, as variáveis serão mostradas em tabelas separadas, dependendo do 
tipo de variável medida pelos dispositivos. As filas superiores corresponderão ao tipo de variável, se a 
variável for instantânea, máxima ou mínima, fase à qual corresponde, ou qualquer outra informação 
dependente da variável e, por último, o código utilizado (por exemplo a tensão fase-neutro instantânea 
da fase 1 corresponderá ao código VI1). Por outro lado, as colunas situadas à esquerda de cada 
tabela corresponderão aos dispositivos que podem medir cada uma das variáveis, indicando com uma 
‘X’ se a variável será medida pelo dispositivo e com uma ‘O’ se a variável será medida dependendo da 
versão do dispositivo ou da sua configuração. 
11.1.1. Tensões 

 Tensão fase - neutro 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 VI1 VI2 VI3 VI VMX1 VMX2 VMX3 VMX VMN1 VMN2 VMN3 VMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 
 Tensão fase - fase 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 VI12 VI23 VI31 VI123 VMX12 VMX23 VMX31 VMX123 VMN12 VMN23 VMN31 VMN123 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 

 Tensão nominal 

 Instantâneos 
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 L1 L2 L3 

 VPNOMI1 VPNOMI2 VPNOMI3 

QNA X X X 

 
 Tensão de neutro 

 Instantânea Máxima Mínima 

 VNI VNMX VNMN 

CVM k2 X O O 

QNA O   

 
 Tensão – Mínimo absoluto 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 V1MINT V2MINT V3MINT V1MINV V2MINV V3MINV 

QNA O O O O O O 

 
 Tensão – Percentil inferior [5%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 V1INFT V2INFT V3INFT V1INFV V2INFV V3INFV 

QNA O O O O O O 

 

 Tensão – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 V1SUPT V2SUPT V3SUPT V1SUPV V2SUPV V3SUPV 

QNA O O O O O O 

 
 Tensão – Máximo absoluto 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 V1MAXT V2MAXT V3MAXT V1MAXV V2MAXV V3MAXV 

QNA O O O O O O 
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 Distorção em tensão 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 DVI1 DVI2 DVI3 DVMX1 DVMX2 DVMX3 DVMN1 DVMN2 DVMN3 

CVMBDM1M X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X 

QNA X X X       

 
 Distorção em tensão de neutro 

 Instantânea Máxima Mínima 

 DVNI DVNMX DVNMN 

CVM k2 X X X 

 
 Distorção em tensão – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 DV1SUPT DV2SUPT DV3SUPT DVSUPT DV1SUPV DV2SUPV DV3SUPV DVSUPV 

QNA O O O O O O O O 

 

11.1.2. Corrente 

 Corrente 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 AI1 AI2 AI3 AI AMX1 AMX2 AMX3 AMX AMN1 AMN2 AMN3 AMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 

 

 Corrente de neutro 

 Instantânea Máxima Mínima 
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 ANI ANMX ANMN 

CVMBDM1M X X X 

CVM k2 X X X 

QNA O   

 

 Distorção em corrente 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 DAI1 DAI2 DAI3 DAMX1 DAMX2 DAMX3 DAMN1 DAMN2 DAMN3 

CVMBDM1M X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X 

QNA O O O       

 

 Distorção em corrente de neutro 

 Instantânea Máxima Mínima 

 DANI DANMX DANMN 

CVM k2 X   X X  

 
11.1.3. Frequência 

 Frequência 

 Instantânea Máxima Mínima 

 HZI HZMX HZMN 

CVMBDM1M X X X 

CVM k2 X X X 

QNA X   

 

 

 

 

 Frequência – Mínimo absoluto 

 Todos os registos Registos válidos 
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 HZMINT HZMINV 

QNA O O 

 

 Frequência – Percentil inferior [5%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 HZINFT HZINFV 

QNA O O 

 
 Frequência – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 HZSUPT HZSUPV 

QNA O O 

 

 Frequência – Máximo absoluto 

 Todos os registos Registos válidos 

 HZMAXT HZMAXV 

QNA O O 

 
11.1.4. Potência 

 Potência aparente consumida 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 VAI1 VAI2 VAI3 VAI VAMX1 VAMX2 VAMX3 VAM
X VAMN1 VAMN2 VAMN3 VAM

N 

CVMBDM1M    X    X    X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA    O         

 
 
 
 
 

 Potência aparente gerada 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 
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 NVAI1 NVAI2 NVAI3 NVAI NVAMX1 NVAMX2 NVAMX3 NVAMX NVAMN1 NVAMN2 NVAMN3 NVAMN 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA    O         

 

 Potência activa consumida 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 API1 API2 API3 API APMX1 APMX2 APMX3 APM
X APMN1 APMN2 APMN3 APM

N 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 

 Potência activa gerada 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 NAPI1 NAPI2 NAPI3 NAPI NAPMX1 NAPMX2 NAPMX3 NAPMX NAPMN1 NAPMN2 NAPMN3 NAPMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 

 Potência capacitiva consumida 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 CPI1 CPI2 CPI3 CPI CPMX1 CPMX2 CPMX3 CPMX CPMN1 CPMN2 CPMN3 CPMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          
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 Potência capacitiva gerada 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 NCPI1 NCPI2 NCPI3 NCPI NCPMX1 NCPMX2 NCPMX3 NCPMX NCPMN1 NCPMN2 NCPMN3 NCPMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 
 Potência indutiva consumida 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 IPI1 IPI2 IPI3 IPI IPMX1 IPMX2 IPMX3 IPMX IPMN1 IPMN2 IPMN3 IPMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 
 Potência indutiva gerada 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 NIPI1 NIPI2 NIPI3 NIPI NIPMX1 NIPMX2 NIPMX3 NIPMX NIPMN1 NIPMN2 NIPMN3 NIPMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 

 Factor de potência consumido 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 PFI1 PFI2 PFI3 PFI PFMX1 PFMX2 PFMX3 PFM
X PFMN1 PFMN2 PFMN3 PFM

N 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          
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 Factor de potência gerado 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 NPFI1 NPFI2 NPFI3 NPFI NPFMX1 NPFMX2 NPFMX3 NPFMX NPFMN1 NPFMN2 NPFMN3 NPFMN 

CVMBDM1M X X X X X X X X X X X X 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O          

 
 Cos φ consumido 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 COSI1 COSI2 COSI3 COSI COSMX1 COSMX2 COSMX3 COSMX COSMN1 COSMN2 COSMN3 COSMN 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

 
 Cos φ gerado 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 NCOSI
1 

NCOSI
2 

NCOSI
3 NCOSI NCOS

MX1 
NCOS
MX2 

NCOS
MX3 

NCOS
MX 

NCOS
MN1 

NCOS
MN2 

NCOS
MN3 

NCOS
MN 

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

 
11.1.5. Energias 

 Energia aparente 

 Consumida Gerada 

 III Tarifa y (y:1..9) III Tarifa y (y:1..9) 

 VAE VAETy NVAE NVAETy 

CVM k2 X O X O 
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 Energia activa consumida 

 
L1 L2 L3 III Parcial 

Tarifa y Contrato x (x:1..3) 

 y:1.0,3 y:4..9 Tarifa y (y:1..9) Total 

 AE1 AE2 AE3 AE PAE AETy AETy AECxTy AECxTOT 

CVMBDM1M    X  O    

CVM k2    X  O O   

QNA    O      

 

 

 Energia activa gerada 

 
L1 L2 L3 III Parcial 

Tarifa Contrato x (x:1..3) 

 y:1.0,3 y:4..9 Tarifa y (y:1..9) Total 

 NAE
1 

NAE
2 

NAE
3 

NAE NPAE NAETy NAETy NAECxTy NAECxTOT 

CVMBDM1M    X  O    

CVM k2    X  O O   

QNA    O      

 
 Energia capacitiva consumida 

 

III Parci
al 

Tarifa 
2º quadrante (2Q) 

 

L1 L2 L3 III 

Contrato x (x:1..3) 

 y:1..3 y:4..9 Tarifa y 
(y:1..9) Total 

 CE PCE CETy CETy CE2Q
1 

CE2Q
2 

CE2Q
3 CE2Q CE2QCxTy CE2QCxTO

T 

CVMBDM1M X  O        

CVM k2 X  O O       

QNA O          
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 Energia capacitiva gerada 

 

III Parci
al 

Tarifa 
4º quadrante (4Q) 

 

L1 L2 L3 III 

Contrato x (x:1..3) 

 y:1..3 y:4..9 Tarifa y 
(y:1..9) Total 

 NC
E 

PNC
E NCETy NCETy CE4

Q1 
CE4Q

2 
CE4Q

3 CE4Q CE4QCxTy CE4QCxTO
T 

CVMBDM1M X  O        

CVM k2 X  O O       

QNA O          

 

 

 Energia indutiva consumida 

 

III Parci
al 

Tarifa 
1º quadrante (1Q) 

 

L1 L2 L3 III 

Contrato x (x:1..3) 

 y:1..3 y:4..9 Tarifa y 
(y:1..9) Total 

 IE PIE IETy IETy IE1Q1 IE1Q2 IE1Q3 IE1Q IE1QCxTy IE1QCxTOT 

CVMBDM1M X  O        

CVM k2 X  O O       

QNA O          

 

 Energia indutiva gerada 

 

III Parci
al 

Tarifa 
3º quadrante (3Q) 

 

L1 L2 L3 III 

Contrato x (x:1..3) 

 y:1..3 y:4..9 Tarifa y 
(y:1..9) Total 

 NIE PNIE NIETy NIETy IE3Q
1 IE3Q2 IE3Q3 IE3Q IE3QCxTy IE3QCxTOT 

CVMBDM1M X  O        

CVM k2 X  O O       

QNA O          
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11.1.6. Consumo máximo 

 Consumo máximo 

 Instantâneos Máximas 

 L1 L2 L3 III Tarifa y 
(y:1..3) L1 L2 L3 III Tarifa y 

(y:1..3) 

 MDI1 MDI2 MDI3 MDI MDITy MDM
X1 

MDM
X2 

MDM
X3 

MDM
X MDMXTy 

CVMBDM1M     X     X 

 

 

 Consumo máximo de potência aparente 

 Consumida Gerada 

 Instantâneos Máximas Instantâneos Máximas 

 

MDVAI 

Tarifa y 
(y:1..9) 

MDVAMX 

Tarifa y 
(y:1..9) 

NMDVAI 

Tarifa y 
(y:1..9) 

NMDVAM
X 

Tarifa y 
(y:1..9) 

 MDVAITy MDVAMX
Ty 

NMDVAIT
y 

NMDVAM
XTy 

CVM k2 X O X O X O X O 

 

 Consumo máximo de potência activa 

 Consumida Gerada 

 Instantâneos Máximas Instantâneos Máximas 

 

MDAPI 

Tarifa y 
(y:1..9) 

MDAPMX 

Tarifa y 
(y:1..9) 

NMDAPI 

Tarifa y 
(y:1..9) 

NMDAPM
X 

Tarifa y 
(y:1..9) 

 MDAPITy MDAPMX
Ty 

NMDAPIT
y 

NMDAPM
XTy 

CVM k2 X O X O X O X O 

 

 Consumo máximo de corrente  

 Instantâneos Máximas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 MDAI1 MDAI2 MDAI3 MDAI MDAMX1 MDAMX2 MDAMX3 MDAMX 

CVM k2 X X X X X X X X 

 Consumo máximo de corrente Tarifa y (y:1..9) 
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 Instantâneos Máximas 

 L1 L2 L3 III L1 L2 L3 III 

 MDAI1Ty MDAI2Ty MDAI3Ty MDAITy MDAMX1T
y 

MDAMX2T
y 

MDAMX3T
y 

MDAMXTy 

CVM k2 O O O O O O O O 
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11.1.7. Harmónicos 

 Harmónicas de tensão 

 L1 L2 L3 Neutro 

 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 

 ARMxV1 ARMxV2 ARMxV3 ARMxVN 

CVMBDM1M X  X  X    

CVM k2 X X X X X X X X 

QNA O O O O O O   

 

 Harmónicas de corrente 

 L1 L2 L3 Neutro 

 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1..15 x:16..31 x:32..50 

 ARMxA1 ARMxA2 ARMxA3 ARMxAN 

CVMBDM1M X   X   X      

CVM k2 X X X X X X X X X X X X 

QNA O O O O O O O O O    

 

 Máximo de harmónicas de tensão (3 seg.) 

 L1 L2 L3 

 ARMyMXCV1 (y:1..50) ARMyMXCV2 (y:1..50) ARMyMXCV3 (y:1..50) 

QNA O O O 

 

 Máximo de harmónicas de tensão (10 min.) 

 L1 L2 L3 

 ARMyMXPV1 (y:1..50) ARMyMXPV2 (y:1..50) ARMyMXPV3 (y:1..50) 

QNA O O O 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

178 

 
11.1.8. Inter-harmónicas 

 Inter-harmónicas de tensão 

 L1 L2 L3 Neutro 

 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 x:1..15 x:16..50 

 IARMxV1 IARMxV2 IARMxV3 IARMxVN 

Apenas ficheiro 
STD X X X X X X X X 

 

 Inter-harmónicas de corrente 

 L1 L2 L3 Neutro 

 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1..15 x:16..31 x:32..50 x:1.0,15 x:16..31 x:32..50 

 IARMxA1 IARMxA2 IARMxA3 IARMxAN 

Apenas ficheiro 
STD X X X X X X X X X X X X 

 
11.1.9. Pst / Plt 

 Pst 

 L1 L2 L3 

 PST1 PST2 PST3 

CVMBDM1M X X X 

CVM k2 O O O 

QNA O O O 

 

 Pst – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 PST1SUPT PST2SUPT PST3SUPT PST1SUPV PST2SUPV PST3SUPV 

QNA O O O O O O 

 

 Pst – Entrada x (x:1..20) 

 L1 L2 L3 

 PST1DIx PST2DIx PST3DIx 
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QNA O O O 

 

 Plt 

 L1 L2 L3 

 PLT1 PLT2 PLT3 

CVMBDM1M X X X 

CVM k2 O O O 

QNA O O O 

 

 Plt – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 PLT1SUPT PLT2SUPT PLT3SUPT PLT1SUPV PLT2SUPV PLT3SUPV 

QNA O O O O O O 
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11.1.10. Entradas e saídas 

 Entradas digitais 

 x:1..4 x:4.0,18 x:19.0,24 x:25..50 

 DIx 

CVM k2 O O O  

 

 Entradas analógicas 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 x:1..1 x:2..3 x:4..8 x:9..24 x:1..1 x:2..3 x:4..8 x:9..24 x:1..1 x:2..3 x:4..8 x:9..24 

 AIIx AIMXx AIMNx 

CVM k2 O O O O         

 

 Saídas digitais 

 1 2 3 4 x:5..18 x:19..20 x:21..24 

 DO1 DO2 DO3 DO4 DOx 

CVM k2 O O O O O O O 

QNA O O O O O O  

 
11.1.11. Contadores 

 Contador 

 x:1..24 x:25..50 

 Cx 

CVM k2 O  
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11.1.12. CVM-K2 

Em seguida, mostram-se as variáveis específicas dos dispositivos CVM-K2; as variáveis comuns, 
como tensões ou correntes, foram incluídas nas correspondentes tabelas de variáveis. 

 Coeficiente Kd 

 Tensão Corrente 

 Instantâneo Máximo Mínimo Instantâneo Máximo  Mínimo 

 KDVI KDVMX KDVMN KDAI KDAMX KDAMN 

CVM k2 X     X     

 

 Coeficiente Ka 

 Tensão Corrente 

 Instantâneo Máximo Mínimo Instantâneo Máximo  Mínimo 

 KAVI KAVMX KAVMN KAAI KAAMX KAAMN 

CVM k2 X     X     

 

 Temperatura 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 TI TMX TMN 

CVM k2 X X X 

 

 Factor K 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 KFAI1 KFAI2 KFAI3 KFAMX1 KFAMX2 KFAMX3 KFAMN1 KFAMN2 KFAMN3 

CVM k2 X X X X X X X X X 

 

 Factor de Crista 

 Instantâneos Máximas Mínimas 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 CFVI1 CFVI2 CFVI3 CFVMX1 CFVMX2 CFVMX3 CFVMN
1 

CFVMN
2 

CFVMN
3 

CVM k2 X X X X X X X X X 
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 Flicker ponderado 

 L1 L2 L3 

 FWA1 FWA2 FWA3 

CVM k2 X X X 

 
11.1.13. QNA 

Em seguida, mostram-se as variáveis específicas dos dispositivos QNA; as variáveis comuns, 
como tensões ou correntes, foram incluídas nas correspondentes tabelas de variáveis. 
  

 Alarmes de eventos 

 Corte  Vazio Sobretensão 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 ALEVEI
1 

ALEVEI
2 

ALEVEI
3 

ALEVES
1 

ALEVES
2 

ALEVES
3 

ALEVEO
1 

ALEVEO
2 

ALEVEO
3 

QNA X X X X X X X X X 

 
As variáveis de alarmes de eventos serão activadas (valor 1) quando se produzir algum evento no 
QNA, mantendo-se activas durante 5 segundos. Passados esses 5 segundos sem que se produzam 
novos eventos, o alarme será desactivado (valor 0). 
 

 Factor de tensão Factor corrente-tensão 

 L1-L2 L1-L3 L1 L2 L3 

 FDV12 FDV13 FDVI1 FDVI2 FDVI3 

QNA O O O O O 

 

 Contador de número de blocos de 10 ciclos 

 Com EVQ Com tensão fora de limites 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 STCBE1 STCBE2 STCBE3 STCVB1 STCVB2 STCVB3 

QNA X X X X X X 
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 Contador de integrações de 150 ciclos 

 De todos os parâmetros STD excepto tensão De tensão 

 L1 L2 L3 L1 L2 L3 

 STCIS1 STCIS2 STCIS3 STCIV1 STCIV2 STCIV3 

QNA X X X X X X 

 
 Coeficiente Kd Coeficiente Ka 

 Tensão  Corrente Tensão Corrente 

 KDV KDA KAV KAA 

QNA O O O O 

 

 Desequilíbrio – Percentil superior [95%] 

 Todos os registos Registos válidos 

 UBSUPT UBSUPV 

QNA O O 

 

 

Nº total de 
registos 

Registos 
sem 

eventos 

Contadores de valores 

 
Frequênci

a 

Frequênci
a sem 

eventos 
Plt 

Plt sem eventos 

 L1 L2 L3 

 NREGTOT NREGEVQ CVHZ CVHZEVQ CVPLT CVPLT1EVQ CVPLT2EVQ CVPLT3EVQ 

QNA O O O O O O O O 

 

 Histórico de eventos 

 L1 L2 L3 

 HEVQ1 HEVQ2 HEVQ3 

QNA X X X 
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11.2. Expressões de variáveis 
Para o gestor de relatórios, pode configurar blocos de variáveis directamente adicionando 
identificadores de variáveis e combinando-as para poder realizar cálculos com base em diferentes 
variáveis num mesmo momento.  
Para poder combinar correctamente duas ou mais variáveis, é necessário fazer uso de vários 
símbolos: parêntesis (“(” e “)”), operador de soma (“+”), operador de resta (“-”), multiplicação (“*”), 
divisão (“/”) e de potência (“^”). Também pode adicionar valores inteiros ou reais (com o carácter “.” 
como separador de casas decimais).  
Um exemplo de expressão seria: 

(4.3*([VI1]^3))-([VI1]/50)+[VI3] 
 

Pode usar diferentes expressões matemáticas: 
• sqrt(exp): Raiz quadrada da expressão “exp” 

• log(exp): Logaritmo neperiano da expressão “exp” 

• exp(exp): Número “e” elevado à expressão “exp” 

• sin(exp): Seno da expressão “exp” (em radianos) 

• cos(exp): Co-seno da expressão “exp” (em radianos) 

• tan(exp): Tangente da expressão “exp” (em radianos) 

• asin(exp): Arco do seno da expressão “exp” 

• acos(exp): Arco do co-seno da expressão “exp” 

• atan(exp): Arco da tangente da expressão “exp” 

• atan2(exp1, exp2): Arco da tangente expandida da expressão “exp1/exp2” 

• log10(exp): Logaritmo de base dez da expressão “exp” 

• round(exp): Arredondamento ao inteiro mais próximo da expressão “exp” 

• trunc(exp): Truncagem ao inteiro da expressão “exp” 

• pi(): Devolve o número Pi (3,1415927…). 

• e(): Devolve o número E (2,7182818…). 

• mod(exp1, exp2): Devolve o módulo “exp2” da expressão “exp1” 

• max(exp1, exp2): Devolve o máximo das duas expressões 

• min(exp1, exp2): Devolve o mínimo das duas expressões 

• abs(exp): Devolve o valor absoluto da expressão “exp” 

• rand(): Devolve um valor aleatório real entre 0,0 e 1,0 

• normalize(exp1, exp2): Devolve “exp1” se se pode avaliar “exp1”, senão devolve “exp2”. 
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11.3. Perguntas frequentes 

11.3.1. Geral 

11.3.1.1. Ao instalar PowerVision Plus, ocorre um erro que não deixa finalizar a 
instalação. Que posso fazer? 

Aconselhamos que siga a indicações seguintes: 
• Se estiver a usar o sistema operativo Windows XP, terá que iniciar uma sessão como 

utilizador administrador. Se estiver a usar o Windows Vista ou o Windows 7, clique com o 
botão direito do rato sobre o executável de instalação da PowerVision Plus e seleccione a 
opção “Executar como administrador”. 

• Assegure-se de que não tem activa a firewall do Windows nem qualquer outra que tenha 
instalado por sua conta. 

• Desactive qualquer antivírus instalado no PC. 

11.3.1.2. Ao instalar a PowerVision Plus 1.2 ou superior é emitida a mensagem “O 
programa de instalação detectou a versão 3.00.000” e não pode actualizar. Que posso 
fazer? 

Se tem a versão 1.0 ou 1.1 da PowerVision Plus instalada e vai instalar a versão 1.2 ou superior, 
recomendamos que desinstale previamente a aplicação e que instale a nova versão a partir do zero. 
11.3.1.3. Em certas ocasiões, a aplicação torna-se lenta ou ao gerar tabelas 
mostra a mensagem “Tabela demasiado grande”. Que posso fazer? 

Pode indicar à aplicação que reserve mais memória com o parâmetro “-Xmx”. Pode modificar o atalho 
de acesso directo criado na instalação, adicionando o texto “-Xmx=XXXXM”, em que “XXXX” é a 
quantidade de memória em megabytes que tentará reservar para a execução. Consulte o manual do 
seus sistema operativo para saber como modificar atalhos directos. 
Um exemplo do que deveria inserir no atalho de acesso directo seria: C:\Program 
Files\Circutor\PowerVision Plus\bin\PowerVisionPlus.exe" --P -Xmx=1204M” 
Tenha em conta que existe um limite de memória máximo a reservar, que depende da quantidade de 
memória física instalada no seu PC. Se tentar reservar mais memória do que a permitida, a aplicação 
não será iniciada.  
11.3.1.4. A aplicação não arranca. Que pode estar a passar-se? 

Verifique se tem instalada a última versão da máquina virtual JRE do Java. A versão mínima 
necessária é a 1.6. 
11.3.1.5. Nenhum equipamento estabelece a comunicação. Que pode estar a 
passar-se? 

Verifique se o equipamento está ligado e num modo no qual possa comunicar, em particular 
assegurando-se de que não está em modo de configuração a iniciar-se. Verifique se o equipamento 
está ligado ao PC ou a um conversor compatível e que o esquema de ligações é o correcto. Verifique 
se não existe a possibilidade de qualquer tipo de interferências no caminho percorrido pelos cabos 
desde o dispositivo ao PC ou entre o dispositivo e o conversor. Se está ligado a um conversor, 
verifique se este último se encontra ligado correctamente ao PC. Verifique se a rede não está 
sobrecarregada com um número excessivo de dispositivos. Se o equipamento é ligado através de um 
conversor 232-485 assegure-se de que os interruptores do mesmo estão na posição correcta. 
Assegure-se de que no mesmo bus de equipamentos não existem equipamentos que comunicam a 
diferentes velocidades ou com o mesmo número de dispositivo. Verifique se a porta do PC funciona 
correctamente. 
11.3.1.6. Um conversor TCP2RS não comunica. Que pode estar a passar-se? 

Verifique se o equipamento está ligado e ligado à rede de comunicações. Verifique se não existe a 
possibilidade de qualquer tipo de interferências no caminho percorrido pelos cabos desde o conversor 
até ao PC. Verifique se o PC está ligado correctamente à rede de comunicações e se pode comunicar 
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com outros equipamentos ligados à rede (por exemplo com outro PC). Se estiver a utilizar um router, 
verifique se a porta de comunicações está reencaminhada, no router, para o endereço do conversor. 
11.3.1.7. O gráfico não é pintado correctamente. Que pode estar a passar-se? 

Se parecer que faltam pontos no gráfico, verifique que tal não se fica a dever à representação de 
variáveis com períodos diferentes. 
Se os gráficos de barras têm larguras que não são correctas, assegure-se de que os valores estão 
separados pela distância que marca o período do driver. Assim, por exemplo, se um dispositivo 
guarda dados a cada 5 minutos e mudamos o período para 15 minutos, ao visualizar os gráficos de 
barras dos valores anteriores à alteração de período (cada 5 minutos), as barras sobrepor-se-ão umas 
à outras. Se mudarmos o período para um valor menor, as barras antes da alteração aparecerão mais 
estreitas de o que seria necessário. Em qualquer caso, os gráficos de barras de valores separados 
pela distância marcada no período de registo do Driver aparecerão sempre correctamente. 
11.3.1.8. Como posso comunicar com um conversor TCP2RS através de um 
router? 

Se não vê valores onde crê que deveria haver valores, assegure-se de que não tem realizado 
qualquer zoom numa zona sem valores ou de que o eixo dos Y não está forçado para níveis nos quais 
não existem valores. 
Para comunicar com um conversor TCP2RS que se encontra numa sub-rede diferente da rede na 
qual se encontra a aplicação utilizando um router como elemento de ligação entre as duas redes, 
como amostra a imagem seguinte: 

 
Deverá adicionar o o conversor TCP2RS da seguinte forma: 

• Inserir o endereço do router (192.168.120.201) no campo ‘Endereço conversor’. 

• Reencaminhar a porta ‘10001’ e a ‘30718’ no router para o endereço do conversor 
(192.168.15.205). Para mais informação, consulte o manual do router. 

11.3.1.9. Como posso saber se a ligação GSM foi aberta ou fechada 
correctamente ou se ocorreu algum erro ao realizar uma transacção? 

Pode consultar as acções de um modem GSM através dos eventos do sistema. Pode aceder à tabela 
de eventos do sistema através da opção “Tabela” e na árvore mostrada na opção “Eventos do 
sistema”:  

 
Em seguida, poderá consultar a tabela de eventos com as mensagens provocadas por uma acção de 
um dispositivo GSM. Exemplos destas mensagens são: “O modem encerrou a ligação 
correctamente”, “O modem não conseguiu fechar a ligação”, “Foi iniciada a transferência 
programada”, etc. 
11.3.2. Gerador de relatórios 

11.3.2.1. Que se passa quando produzo um relatório com variáveis livres com 
base num dispositivo que não as suporta? 

Os blocos de variáveis foram concebidos para que possa adicionar o identificador de variável ou 
expressão que quiser. Se no momento da produção do relatório não é encontrado qualquer valor para 
um identificador não suportado pelo dispositivo de destino, a expressão será invalidada. 
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11.3.2.2. Como redimensiono um bloco dentro de um bloco de grelha? 

Por motivos de desenho não é possível redimensionar blocos dentro de um bloco de grelha.  
Para poder redimensionar qualquer bloco contido numa célula de uma grelha, arraste um sub-bloco 
para fora da área do bloco superior. Redimensione o sub-bloco na folha de trabalho para o tamanho 
pretendido e volte a inseri-lo na célula onde estava no bloco de grelha. 
11.3.2.3. Ao seleccionar variáveis para um bloco de gráfico ou tabela, não posso 
configurar a ordem destas? 

Por defeito, na lista de variáveis verá no máximo 8 identificadores ordenados alfabeticamente. Esta 
ordem é a que se utiliza para mostrar as variáveis nos gráficos ou tabelas e não pode ser configurada.  
Se pretende mostrar diferentes tipos de variáveis, recomenda-se que utilize diferentes blocos para 
cada tipo de variáveis que queira mostrar. 
11.3.2.4. Ao inserir um bloco de tipo norma, selecciono a norma predefinida 
“50160” e o tipo de filtro avançado; porque não é mostrada a opção de harmónicas na 
lista de filtros? 

Por defeito, esta opção está desactivada, uma vez que a tabela gerada ocuparia demasiado espaço 
no relatório. Para poder realizar um relatório com valores de harmónicas, deverá criar um filtro 
modificável e posteriormente adicione as variáveis de harmónicas de tensão ou corrente que 
necessita de apresentar. 
11.3.2.5. A visualização dos valores não é a esperada. Que pode estar a passar-
se? 

É possível que uma fórmula (expressão) faça referência a alguma variável de um dispositivo que não 
comunica o que ainda não pôde ser interrogado pela primeira vez.  
Pode ser que, ao avaliar a fórmula, seja encontrada alguma operação inválida, como a raiz quadrada 
de um número negativo ou a divisão por zero.  
 
 



 

 
PowerVision Plus 

 

 

188 

12. Assistência técnica 
 
Em caso de dúvida contacte a assistência técnica da CIRCUTOR S.A., ou o seu distribuidor 
CIRCUTOR mais próximo. 
CIRCUTOR, S.A.. – Serviço Após-Venda 
Vial Sant Jordi s/n 
08232 – Viladecavalls 
(Barcelona) Espanha 
Tel. (+34) 93 745 29 00 
Fax. (+34) 93 745 29 14 
E-mail: software@circutor.com 
 
Para as actualizações da aplicação, ver a página na Internet: www.circutor.es 
 
 
 
 

mailto:software@circutor.com
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